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  רשימת נספחים:

  הוראות כלליות  -  'א נספח   

 מפרט הארוחות והרכבן  -    'ב נספח   
 פירוט המוצרים שימכרו במזנון חלבי ומחירם  -    'ג נספח   
 פירוט ארגזי השתייה ומחירם  -    'ד נספח   
 אספקת וחלוקת חלב  -  'ה נספח   
 רוט כיבודים וערכם עפ"י שווי תלושיפ  -    'ו נספח   
 רשימת ציוד לסועד שיספק המפעיל לצורך מתן השירותים  -    'ז נספח   
 אדם מקצועי לצורך מתן השרות חכופרוט   -  'ח נספח   
 חד"א אזור תפעול מזרחיומטבח רשימת ציוד ב  -  'ט נספח   

 רשימת ציוד הרשות במזנון השינוע  -  1'ט נספח 
 3רשימת ציוד הרשות אתר טר'   -    'י נספח   
 1רשימת ציוד הרשות אתר טר'   -  'יא נספח   
 שינוע מזון והפעלת מטבחתברואה, הנחיות   -  'יב נספח   
 איכות סביבה  -  'יג נספח   
 גז בישול והשימוש בו  -  'יד נספח   
 י הרשותהסכם שימוש בנכס  -  ' טו נספח   
 יםנכסמפרט   -  'טז נספח   
 אחזקה לכל מקומות השירות   -  'יז נספח   

 עבודות התאמה חדרי אוכל  -  1'יז נספח 
 ביטוחו תאחריו  -  'יח נספח   

 המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות   -  1'יח נספח 
 מפעילאישור עריכת ביטוחי ה  -  2'יח נספח 

 בטיחות וגהות לנותני שירותים/הספקה לרשות  -  'יט נספח   
 דע ושמירת סודיות, אבטחת מיהביטחון הוראות  -    'כ נספח   
 הוראות בטיחות באש  -  'כא נספח   
 שירותי טלפוניה  -  'כב נספח   
  נוסח ערבות  -   'כג נספח   

 מפעילפרטי חשבון הבנק של ה  -   'כד נספח   
  נוסח הוראה לחיוב חשבון  -  'כה נספח   

   מפעילהצעת ה  -  ' כו נספח   
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 'א נספח 

 הוראות כלליות

 המבוקשים: השירותים .1

הפעלתן וניהולן של מסעדות עובדים בשריות לעובדי הרשות ועובדים אחרים המורשים מטעמה  1.1
במתחם נתב"ג, תוך שימוש במקומות השרות ובציוד הרשות המותקן בהם לצורך הכנה, אספקה 
והגשה של ארוחות צהרים, ערב ולילה בשיטת ההגשה העצמית, בשעות ובמגוון ע"פ המפורט בחוזה 

 נספחיו. על

הפעלתם וניהולם של מזנונים חלביים לארוחות ביניים (מלא"ב) בהתאם לפירוט זמני הפעילות בכל  1.2
אתר תוך שימוש במקומות השרות ובציוד הרשות המותקן בהם לצורך הכנה, אספקה והגשה של 

 ארוחות בוקר, מנות קלות לאורך היום ומוצרים שונים והכל ע"פ המפורט בחוזה על נספחיו.

פעלת מזנון השינוע במתחם השינוע האוירי ותוך שימוש בציוד הרשות המותקן במקום להכנת ה 1.3
 .24/7' וזאת במתכונת ב והגשת ארוחות חלביות כמפורט בנספח 

אספקת ארוחות ארוזות או מוגשות ע"פ הזמנה מוקדמת למתחמים קבועים או משתנים במתחם  1.4
 ה:נתב"ג ובין אל

אספקת ארוחות חמות ארוזות לאנשי כיבוי האש במתחם נתב"ג ע"פ מפרט הארוחות בנספח  1.4.2
 '.ב

ה' להנהלת ומועצת רשות שדות התעופה במשרד הראשי ע"פ מפרט -אספקת ארוחות בימים א' 1.4.3
 .' בלנספח  7, ובהתאם להוראות סעיף 'בהארוחות בנספח 

' (להלן: ו י נתב"ג כמפורט בנספח אספקת ארוחות צהריים מעת לעת על פי דרישה במשרד 1.4.4
 ").המפרט"

אספקת כיבודים שונים לצרכי אירוח למשרדים בנתב"ג ולאירועים שונים במהלך השנה מעת לעת  1.5
 .מפרטעפ"י דרישה, כמפורט ב

 '.ד במגוון כמפורט בנספח מכירת משקאות לעובדי הרשות במיקום ובשעות כמפורט וזאת במחירים ו 1.6

 '.ה חלוקת חלב שבועית למשרדים שונים במתחם נתב"ג ע"פ ההקצאות המאושרות המופיעות בנספח  1.7

הכנה ואספקה של כריכים ושתייה קלה, לעובדי צדדים שלישיים בנתב"ג, ביום ובלילה מעת לעת,  1.8
כנגד קבלת הזמנה נפרדת ו/או אישור בכתב מאת הגורם הממונה בנתב"ג ואשר כנגדה יסופקו וזאת 

 הכריכים והשתייה לעובדים.

 

 אופן ביצוע המכירה: 2

 מפעילה מערכת לסליקת ארוחות המבוססת על כרטיסי העובד. הרשות 2.1

 מערכת הסליקה מנהלת את זכאות העובדים לארוחות וקניית מוצרים. 2.2

 ות מבוצע התשלום בסוף איסוף המזון ע"י העובד מול הקופאי או עובד המזנון.בכל מקומות השר 2.3

דוגמת תלוש  .ת או מורשים מטעמה אשר מבצעים קנייה באמצעות תלושוקיימים במתחם עובדי רש 2.4
 .מפעילכזה תועבר ל

 ערך התלוש: 2.5

 נקודות. 100מומר ל  פעילערך התלוש שיגבה המ 2.5.2

בצע רכישה של חלקי ארוחות או מוצרים שונים שערכם מובהר כי בכלל מקומות השרות ניתן ל 2.5.3
 נק'. 100יכול להיות פחות או יותר מ 

מסופונים לביצוע סליקת הארוחות כאמור ותהיה אחראית לתחזוקת  מפעילת תספק לורשה 2.6
 .להלן 7.2 מפעיל, והכל כמפורט בסעיף המסופונים כאמור, למעט במקרה של שימוש בלתי סביר ע"י ה
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 מידע כללי:- מקומות השרות 3

 תמ"ך מזרחי: 3.1

במקום מטבח מרכזי גדול המבשל את המזון לכלל מקומות השרות, ויכול לתפקד גם לטובת  3.1.2
 אל מחוץ למתחם נתב"ג בתנאים המפורטים בחוזה. המפעילהוצאת מזון ע"י 

ר יכול לספק מזון חלבי במקום מטבח חלבי המייצר מזון עבור המקום עצמו כמפורט להלן ואש 3.1.3
 גם לאתרים אחרים במתחם.

מטבח קדמי הסמוך לחדר האוכל, בו מבוצע חימום וגמר בישול למזון המתקבל מהמטבח  3.1.4
 המרכזי.

 אזור הגשה וחדר אוכל להצגת המזון, איסופו ע"י הסועדים והסבה לארוחה. 3.1.5

 מלא"ב למכירת ארוחות חלביות ומוצרים. 3.1.6

 שקאות באמצעות תלושי ארוחה או נקודות.במקום מופעלת נקודה למכירת מ 3.1.7

 :3טרמינל  3.2

 מטבח קצה משלים המקבל את המזון מהמטבח המרכזי ובו מתבצעת השלמת בישול והגשתו. 3.2.2

 אזור הגשה וחדר אוכל להצגת המזון, איסופו ע"י הסועדים והסבה לארוחה. 3.2.3

 מלא"ב למכירת ארוחות חלביות ומוצרים. 3.2.4

 :1טרמינל  3.3

 ת המזון מהמטבח המרכזי ובו מתבצעת השלמת בישול והגשתו.מטבח קצה משלים המקבל א 3.3.2

 אזור הגשה וחדר אוכל להצגת המזון, איסופו ע"י הסועדים והסבה לארוחה. 3.3.3

 מלא"ב למכירת ארוחות חלביות ומוצרים. 3.3.4

 מזנון השינוע: 3.4

 במקום מטבחון להכנת מזון חלבי קר. 3.4.2

  אזור מכירה הכולל עמדות גמר הכנה למוצרים הנמכרים במקום. 3.4.3

 

 שעות פעילות:  4

  הערות  ארוחות בוקר ארוחת צהריים  ימים  מסעדה  אתר

ך תמ
  מזרחי

  09:30 – 06:30  14:30 – 11:30  ה' –א'  מסעדה בשרית
ארוחות הבוקר מוגשות 

  במלא"ב

  17:00 – 06:30  ה' –א'   מלא"ב
קיימת אפשרות להפעלה 
  חריגה ע"פ דרישת רש"ת

 3טרמינל 
 מסעדה בשרית

    10:30 – 06:30  15:30 – 11:30  'ה –א' 

    10:30 – 06:30  20:00 - 11:30  ש' –ו' 

   20:30 -16:00ארוחות ערב בשריות   ה' –א' 

    24/7  ש' –א'   מלא"ב

 1טרמינל 
  10:30 – 06:00  14:30 – 11:30  ה' –א'  מסעדה בשרית

ארוחות הבוקר מוגשות 
  במלא"ב

    22:00 - 06:00  ש' –א'   מלא"ב

  24/7  ש' –א'   עמזנון השינו
שתי הפסקות בנות שעה 

  בצהרים ובלילה
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 כמויות תלושים: 5

 .נק') 100(תלוש =  שנצברו בכל אחד מהאתרים כמויות התלושיםלהלן טבלה מייצגת של  5.1

 הטבלה הינה טבלת ממוצעים. 5.2

ת כי כמויות התלושים ורשהמובהר כי אין במסירת הנתונים המובאים להלן כל התחייבות מצד  5.3
או שיהיו בעתיד, וכי המידע להלן נמסר כחלק \בטבלה הינן כמויות התלושים שהיו בעבר והמופיעות 

 ת לספק למציעים מידע מקסימאלי באשר להיקף הפעילות באתרים השונים.ורשהמהרצון הטוב של 

 ך המזרחי חלבי כוללים מכירת ארגזי שתייה.מספרי התלושים בתמ 5.4

 ארוחת ליל שבת ושבת צהרים. בשבת כוללות את 3ארוחות בשריות בטרמינל  5.5

גורמים אלו זכאים להשתמש / במתקני   נתונים אלו הינם ללא תלושי אל על ותלושי משטרה 5.6
ההסעדה של הרשות אך חיוב הארוחות מתבצע באמצעות מערכת סליקה מקבילה וחיובי ארוחות 

 .אלו ירוכזו ע"י הרשות אחת לחודש

  

  תמ"ך מזרחי  3טרמינל  1טרמינל 
  ינועמזנון הש

  בשרי  חלבי  חלבי בשרי   חלבי  בשרי

 370 260 250 340 550 150 300 ממוצע ימי חול

 365 0 0 285 160 0 0 ממוצע ימי ו'

 180 0 0 50 200 0 0 ממוצע שבת

  

 :ציוד ותחזוקה 6

 '.יא ', י , 1'ט ', ט הרשות תספק למפעיל ציוד בכלל מקומות השרות ע"פ רשימות הציוד בנספחים  6.1

מובהר כי בקבלת האתרים תיערך ע"י הצדדים ספירת מלאי מלאה של ציוד הרשות, ורשימות  6.2
 ד יעודכנו בהתאם.הציו

 '.יז ע"פ החוזה כאמור בנספח  המפעילתחזוקת ציוד הרשות הינה חלק ממחויבויות  6.3

עניין ', מובהר לז נדרש לספק את כלל הציוד המתכלה למקומות השרות כמפורט במספח  מפעילה 6.4
 כחלק מהחוזה. מפעילהזה כי הנספח מפרט גם ציוד מיוחד שיסופק ע"י 

 

 :ציוד סליקה ותקשורת 7

 תקשורת: 7.1

 רשאי להתקין ציוד קצה הנזקק לתקשורת.המפעיל מובהר כי  7.1.2

 '.כב תקשורת אך ורק כמפורט בנספח הרשות תספק למפעיל שירותי  7.1.3

 ציוד סליקה: 7.2

 ספקת קוראים / מסופונים ושירותי אחזקה לקוראים / מסופונים, על חשבון הרשות. שירותי א 7.2.2

ידי ראש מחלקת -במקרים בהם שירותי האחזקה ידרשו בשל שימוש בלתי סביר (כפי שיקבע על 7.2.3
 חישוב נוכחות, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי), יחויב המפעיל בתשלום בגין שירותי האחזקה. 

תיקון למסופון / קורא, שבעקבותיו תידרש החלפתו, -נזק שאינו בר בגדר האמור, במקרה של 7.2.4
 $ (לא כולל מע"מ).900יחויב הספק בסך של 

מובהר כי הרשות רשאית להחליף את השימוש במסופונים / קוראים בכל אמצעי אחר,  7.2.5
פי - הרשות תספק למפעיל ציוד במקומות השירות על .ושינוי כנ"ל יהיה על חשבון הרשות

 '.יא ', י , 1'ט ', ט ציוד שבנספחים רשימות ה
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 :המפעילעובדי  8

' מפרט את כמות העובדים הנדרשת בכל אחד ממקומות השרות בהתאמה לשעות ח נספח  8.1
 הפעילות.

ת רואה את כמויות העובדים כמפתח לשרות ראוי לעובדיה ומפקחת על התאמת ורשהמובהר כי  8.2
 דרש בחוזה.נכמויות העובדים ל

 

 :מפעילת במקומות השרות לורשהשירותים שיסופקו ע"י  9

 אספקת מיזוג אוויר.  9.1

 .לפי תעריפי הרשות, (לא כולל מע"מ)₪  30,000עד לעלות חודשית של  אספקת מים 9.2

לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל , (לא כולל מע"מ) בשנה₪  840,000עלות של עד ל אספקת חשמל 9.3
 ביתית של חברת החשמל לישראל בע"מ.

 שבון הרשות.על ח - ניקיון חלונות, פינוי אשפה, טיפול בביוב 9.4

 

 אספקת גז למקומות השירות: 10

 ת.ורשהמספק גז שקיבל הרשאה לכך מאת המפעיל גז למקומות השרות ירכש ע"י  10.1

 '.יד האמור בסעיף זה להלן, בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בנספח  10.2

 

 הוראות כלליות בקשר למוצרים שימכרו במזנונים: 11

 במזנוני המלא"ב. מפעיל' מפרט את המוצרים שימכרו ע"י הג נספח  11.1

רשימת המוצרים המפוקחים, ורשימת המוצרים - הנספח מפרט רשימת מוצרים עם מחירם 11.2
 המומלצים.

 ות את מחירי המוצרים המפוקחים.נרשאי לש מפעילהמובהר כי כחלק מהתחיבויות חוזה זה אין  11.3

 למחיר המוצרים המומלצים יחול המנגנון להלן בכל מקרה של מחלוקת: באשר 11.4

 .5%מחירו של כל מוצר יחושב על בסיס המחיר המומלץ לצרכן של אותו מוצר, בתוספת  11.4.1

מחירו של מוצר שאין לו מחיר מומלץ לצרכן יחושב על בסיס המחיר הממוצע של אותו מוצר  11.4.2
 .%5בתוספת  ) mysupermarket )www.mysupermarket.co.ilׂבאתר האינטרנט 

, ורק אישור מנהל החוזה מראש ובכתבמובהר כי כלל מחירי המוצרים המומלצים יקבלו את  11.4.3
 המכירה של אותו המוצר בפועל.המפעיל לאחר קבלת האשור כאמור תבוצע ע"י 

 

 סדר וניקיון במקומות השירות: 12

ובכלל זה השטחים הציבוריים והמעברים מפעיל המקומות השירות הינם באחריות ביקיון נהסדר וה 12.1
 הנמצאים באזור מקומות השרות.

מטלות הסדר וניקיון מקומות השרות יחולקו לשניים, כך שעובדים שבאותה המשמרת עוסקים במזון  12.2
המפעיל צורך כך ידאג לציבוריים ואו אזורים \לא יעסקו באותה משמרת בסידור וניקיון שירותים ו

לטובת ניקיון השירותים ע"פ תורנות) יוקצה עובד נוסף (, באתרים כאמור להלן, שבכל משמרת
 והשטחים הכלליים.

 :עובדים אלוהפעילות של  תחומי 12.3

  תחומי ניקיון  אתר

 תמ"ך מזרחי
הישיבה,  מתחמי   ,2קומה שב המסעדה , שירותי1קומה שב המסעדה שירותי

  רצפות, אזורי המטבח, מדרגות, מעלית כיסאות, שולחנות,

  , ואזורי המטבח, שולחנות, כסאות, רצפותהמסעדה שירותי  3טרמינל 

  שולחנות, כסאות, רצפותמעברים, , המסעדה שירותי  1טרמינל 
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 :רישוי 13

 .המפעילדית על הוצאת רישיון עסק למקומות השרות על שמו של אחריות בלעלמפעיל מובהר כי  13.1

 חייב להפעיל את מקומות השרות בהתאם להוראות כל דין, הוראה או חיקוק. מפעילעוד מובהר כי ה 13.2

יחד עם כל זאת מובהר כי היה וידרשו שינויי תשתית כל שהם באחד או יותר ממקומות השרות, יחולו  13.3
 ת.הרשוביצוע שינויים אלה על 
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  'ב נספח 

  והרכבןת מפרט הארוחו
  

 כללי: .1
יספק לרשות שדות התעופה את שירותי ההסעדה ע"פ המאפיינים, המפרטים, המשקלים  מפעילה .1.1

 ולוחות הזמנים המפורטים במסמך זה על נספחיו.
 יבצע הוראות מפרט זה ככתבו ואי מימוש הוראה מהוראותיו תהווה הפרה של ההסכם. מפעילה .1.2
  לארוחות ומבנה כלל הארוחות המבוקשות.בכל האמור  מפעיללהלן פרוט התחייבויות ה .1.3

  
 הוראות מיוחדות: .2

  יש להכין את המזון סמוך ככל שניתן לזמן ההגשה. .2.1
 ס"מ. 10אין להגיש מזון מבושל מכל סוג שהוא בתבנית גסטרונום שעומקה עולה על  .2.2
 , ללא תוספת תשלום.take awayתינתן אפשרות לאריזת המנות  .2.3
 ת. ות מקוררום קירור יוגשו בעמדכל פריטי התוספות והרטבים הדורשי .2.4
 פריטים שאינם דורשים קירור יוגשו בכלים עם מכסים ציריים או בצנצנות.   .2.5
 כלי הגשה של רטבים ותוספות יהיו מכוסים ומסומנים בשם הרוטב. .2.6
 כל מוצרי הבשר יהיו באיכות גבוהה, ללא חומרים משמרים כל שהם, ויכילו מים עד גובה התקן. .2.7

 
 מזון בריא: .3

 לקידום המזון הבריא וצריכתו. מפעילת מעודדת שימוש במזון בריא, ומבקשת לפעול עם הורשה .3.1
 מצ"ב להלן הנחיות והוראות באשר לסוגי מזון וחומרי גלם. .3.2
 מזון מעובד ושימוש באבקות: .3.3

 ימנע ככל הניתן משימוש במוצרי מזון מעובדים. מפעילה .3.3.1
 ריות מעובדות.בכל ארוחה לא יוצעו יותר מאשר סוג אחד של מנות עיק .3.3.2
שעבר תהליכי עיבוד מוקדם מכל סוג טרם הגעתו  כל מזון או חומר גלםמזון מעובד לעניין זה יחשב:  .3.3.3

 .מפעיללמטבח החברה או מטבח היצרן של ה
 שמני טיגון: .3.4

 טיגון יבוצע בשמנים בעלי טמפ' שריפה גבוהה, כדוגמת קנולה. .3.4.1
בקש להשתמש בשמן אחר מקנולה לטיגון, יובא מובהר כי השימוש בשמן סויה אסור וכי במידה והספק י .3.4.2

 ת.ורשההדבר לידיעת ואישור 
 סלטים: .3.5

 ת.ורשהכל הסלטים המורכבים יוכנו במטבח  .3.5.1
 הוראות אלו חלות גם על סלטי טחינה וכל סלט מורכב אחר למעט חומוס. .3.5.2

 מרקים: .3.6
 כל המרקים יוכנו במקום עם שימוש מינימאלי באבקות. .3.6.1
 .או שווה ערך אוסם בלבדצרת תלמה או במטבח יהיו מתו אבקות לשימוש .3.6.2

 דגים: .3.7
 אין להגיש זנבות מרלוזה למעט כקציצות אחת לשבוע. .3.7.1
 דגים שיוגשו יהיו שלמים או דגים מפולטים. .3.7.2

 ארוחת בריאות: .3.8
 הספק ידאג בכל יום לאספקת מוצרים שיאפשרו הרכבת ארוחת בריאות מלאה. .3.8.1

 
 :פריטים בארוחת הבריאות יהיו .3.8.2

 אידוי או בישול.\מן באפייהדג ללא ש\עוף\מנת בשר .3.8.2.1
 תוספת דגן מלא שבושלה ללא שמן. .3.8.2.2
 תוספת ירקות מאודים או שלל ירקות בתנור. .3.8.2.3

  
 ספקים: .4

 .מפעילתהה רשאית לפקח על ספקי חומרי הגלם של ה הרשות .4.1
 .ותקים המספקים מזון או מוצרים לרשיעביר רשימה של כל הספ מפעיללצורך כך ה .4.2
 הדרושים לאבטחת איכות המוצרים המסופקים ע"י הספק, ביניהם: לכל ספק יש לצרף את כל האישורים .4.3

 רישיון יצרן. .4.3.1
 אישורים וטרינאריים. .4.3.2
 .מפעילעל ידי ה רשותיהיו כולם כשרים, והעתק תעודת הכשרות שלהם תועבר ל מפעילספקי ה .4.3.3

 לעבוד עם ספק מסוים מכל סיבה שהיא. מפעילשומרת לעצמה את הזכות למנוע מה הרשות .4.4
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 עים והנחיות מיוחדותאירוחגים,  .5

 פעילות בחגי תשרי: .5.1
 במהלך חגי תשרי משתנה פעילות חלק ממסעדות ומזנוני העובדים. .5.1.1
יום טרום החגים על תכנית העבודה של מסעדות העובדים והמזנונים השונים  21הרשות תודיע עד  .5.1.2

 והמפעיל יחויב לבצע את דרישות הרשות כאמור.
 היא להמשיך את הפעילות בפגיעה קטנה ככל הניתן. על המפעיל לקחת בחשבון כי מגמת הרשות .5.1.3

 

 תקופת הפסח:פעילות והתנהלות ב .5.2
 במהלך הפסח משתנה פעילות חלק ממסעדות ומזנוני העובדים. .5.2.1
יום טרום החגים על תכנית העבודה של מסעדות העובדים והמזנונים השונים  21הרשות תודיע עד  .5.2.2

 והמפעיל יחויב לבצע את דרישות הרשות כאמור.
 :לקחת בחשבון כי המפעילל ע .5.2.3

 יוכשרו לפסח ויפעלו כרגיל. 1, מזנון השינוע ומלא"ב טרמינל 3מסעדות טרמינל  .5.2.3.1
במהל השבוע שלפני הפסח ייסגר כל אחד מהאתרים לפרק זמן כפי שתורה הרשות לצורך  .5.2.3.2

 ביצוע ההכשרה לפסח.
 מובהר עוד כי כל אחד מהאתרים שיוכשרו יופעל באופן רגיל. .5.2.3.3

  
 ישראל:ארוחות חגי  .5.3

 חגיגית בכל אחד מהאתרים הבשרייםארוחה  מפעיללפני החגים להלן יקיים הבמהלך השבוע ש .5.3.1
 , ואלה הם:אשר תכלול מנות המאפיינות את אותו החג שתהיה ארוחת חג

 ראש השנה. .5.3.1.1
 פסח. .5.3.1.2
 שבועות.  .5.3.1.3
 תוגש ארוחה על האש. –יום העצמאות  .5.3.1.4

אחד בכל יום שיאפיין את החג החג לפחות פריט  במהלך השבוע שלפניבחגים הבאים יוגשו  .5.3.2
 :, ואלה הםומנהגיו

 .לביבות, סופגניות – חנוכה .5.3.2.1
 .אזני המן – פורים .5.3.2.2
 . פרות יבשים – טו' בשבט .5.3.2.3
   המפעיל רשאי להציע פריטים נוספים. .5.3.2.4

 ארוחות אטרקציה: .5.4
 ארוחת אטרקציה. מפעילפעמים בשנה יבצע ה 6אחת לחודשיים /  .5.4.1
לכלל המזון ולחלק ממנו והמזון ייסוב סביב הרעיון בארוחת אטרקציה יוגדר נושא מובהק למזון  .5.4.2

 האמור.
 יום על האש. \יום אסיאתי  \יום בריאות  \לדוגמה: יום ללא בשר  .5.4.3
ארוחות האטרקציה יהיו במתאם לחגי ישראל ולפני חג תערך ארוחה חגיגית בה יהיה החג נושא  .5.4.4

 לעיל. 5.1כאמור בסעיף  מרכזי
 :תשעת הימים (מר"ח אב ועד ט' באב) .5.5

 לסועדים תפריט המתוגבר במנות דג שונות. מפעיליגיש ה ה זובתקופ .5.5.1
 את התפריט ואת המנות הרלוונטיות השונות. רשותעם ה מפעיליתאם ה ה זוטרם תקופ .5.5.2
ואיכות המוצרים שיוגשו בתקופה זו לא תיפול  ה זולא יחול תשלום נוסף כלשהו בגין ארוחות בתקופ .5.5.3

 השנה.מהאיכות הרגילה של מוצרי הדג לאורך 
  
 הצגת תפריט: .6

את התפריט השבועי לשבוע העוקב,  הרשותיעביר עד ליום ה' בכל שבוע באמצעות דוא"ל לנציג  מפעילה .6.1
 לבחינתו ולפרסום התפריט במתקני החברה בהתאם לשיקול דעת הנציג.

ת יציג את התפריט היומי בכניסה לחדר האוכל. הצגת התפריט תהיה באמצעות לוח מעוצב באחריו מפעילה .6.2
 . מפעילה

 התפריט המוצג יפרט את המוצרים בתפריט היומי בעברית. .6.3
 
 שילוט: .7

ימקם מעל לכל עמדת הגשה שלט שיציג את העמדה ומהותה, כגון: עמדת שף, מנות עיקריות, קינוחים  מפעילה .7.1
 וכו'.

 .מ' 2.5תלה מעל העמדה בגובה יאורך שיתאים לכיתוב. השלט יבסמ' ו 20לט כאמור יהיה בגובה של הש .7.2
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 שיציג את המנה הספציפית בשמה ובמהותה.  קטן עיקרית (מכל סוג) יונח שלט הליד כל מנ .7.3
 ג'. 100השלט כאמור יכלול גם את הערך הקלורי המוערך של המנה ל  .7.4
 שלטים כנ"ל יונחו גם ליד מנות הקינוח. .7.5

  
 כשרות: .8

כי המזון והגורם מול רב הרשות אשר יהווה את הגורם המכשיר את מער הכשרות יפעל בנושא מפעילה .8.1
 הקובע בכל האמור בכשרות ונהליה.

 עצמו. מתקןלתעודת כשרות לכל אחד מהאתרים הפועלים במתחם נתב"ג תהיה  .8.2
 . כלל אחזקת משגיחי הכשרות יהיו על חשבון המפעיל וע"פ דרישת רב הרשות .8.3
 .'ח  מובהר כי כחלק מדרישות הכשרות נדרש המפעיל להחזיק גם משגיחי שבת ע"פ המובא בנספח .8.4

  
 טבלת משקלים: .9

  המשקלים מתייחסים למרכיב המנה העיקרי נטו ללא ציפוי, רוטב או תוספות נלווית. .9.1
 משקל המנה המצוין בטבלה מתייחס למנה לאחר הבישול, וכי הם המינימום המבוקש. .9.2

  משקל ג'  פריט

   220  ממולאים בחלבון מן הצומח או מן החי

   160  חלבון מן הצומח במנות צמחוניותמרכיב 

   160  (אמנון, לברק, סול, נסיכה, טונה, סלמון, רוטבש)פילה דג 

   300מינימום   , רוטבש, אחר)אמנון(דג שלם 

   200 קציצות דג

   250מינימום  (מכובס, פרוק, צלוי)כרעיים 

  160 שניצל ללא הציפוי \חזה על האש 

   200  בקר\קציצות עוף

   180  (מוקפץ, פרוס, צלוי, בפריסה) הודו

   160  פרגיתמנת 

   180  , אסיאתי)סטרוגונוףמוקפץ, (בקר \ם עוףנתחי

   150  מנות בקר גושניות

   180  עוף\בשר טחון במנות מגוונות בקר

   200 עוף\בקרהמבורגר 

  160  הודו\חלקי פנים עוף

  180  נקניקיות צ'וריסוס

  180  שווארמה הודו 

  130  מאפים
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 :תות צהריים בשריוארוח .10
 ארוחות צהרים בשריות יוגשו בכל המסעדות הבשריות במתחם נתב"ג. .10.1
 הארוחות יהיו זהות בכל מסעדות העובדים. .10.2
בכל מסעדות העובדים התשלום בגין הארוחה מתבצע בסוף תהליך איסוף המזון באמצעות כרטיס  .10.3

 העובד אצל עמדת הקופאי בכל אחת מהמסעדות.
 העובדים שני סוגי ארוחות: קיימות לבחירת .10.4

 :ארוחה מלאה .10.4.1
 ארוחה בהגשה עצמית מנה עיקרית בחלוקה ע"י עובד המפעיל. .10.4.1.1
הארוחה כוללת: מנה עיקרית אחת לבחירה, תוספות, סלטים, קינוחים, מרקים, לחם  .10.4.1.2

 ושתייה חופשי.
 נק'. 100מחיר ארוחה מסוג זה הוא  .10.4.1.3

 ארוחה ללא בשר: .10.4.2
 .ארוחה בהגשה עצמית ללא מנה עיקרית .10.4.2.1
 בעמדת המנות העיקריות. מפעילהסועד מקבל לבקשתו צלחת מנה עיקרית מעובד ה .10.4.2.2
 העובד אוסף מכלל המזונות המוצעים בהגשה חופשית כרצונו. .10.4.2.3
 .נק' 50הוא מחיר ארוחה מסוג זה  .10.4.2.4

  ה:ארוחהלהלן מבנה  .10.5

משקאות 
  קרים

  .יםבחדרי האוכל מותקן קולחן סודה ומ
  שני טעמים. ביב במקום קולחן אספטי ציתקשר עם ספק משקאות קלים וי מפעילה

  אמצע השבוע 
  סופ"ש

  בלבד 3בטרמינל 

מנה עיקרית
  

  סוגים, בהם: 7,  בחירה בין מפעילהמנה עיקרית בחלוקה ע"י עובד 

  סוג. 1מנת גריל 

  סוג. 2תבשיל 

  עוף מכובס קבוע או מנת דיאטה קבועה. –סוג.  2מנת עוף 

  סוג. 1מנת דג 

  טבעול באופן קבוע. סוג + כתיתת 1צמחוני 

 :הבהרות  

  ,בכל יום ניתן להשתמש בבשר טחון למנת גריל אחת (קבב
 המבורגר) ולתבשיל אחד ממולאים.

  2בימי הקיץ בתאום עם צרכי הדת תועלה כמות סוגי הדגים ל 
  על חשבון מנות העוף.

  ארבע סוגי מנות עיקריות:

 .מנת צלי בקר 

  מנת צלי הודו\ 
 עוף.

  מנת דג אפוי
 בתנור.

 .מנת טבעול  

פינת 
אטרקציה 
  נודדת

 .בכל יום תבוצע באחד מהאתרים הבשריים פינת אטרקציה  

  האטרקציה תבוצע בכל האתרים ולאחר מכן תתחלף
 באטרקציה אחרת.

 בפינה תוצע מנה עיקרית אחת:  
o (המבורגר בלחמנייה, סטייק בגריל) פינת גריל 
o  הודו, בקר ועוף. - קארווינג 
o .סושי 
o .ראמן 
o .שוק דגים 
o .פינת שקשוקה 
o  חומוס עם בשר. –פינה מזרחית 
o  טורטיות במגוון מילואים. –פינה מקסיקאנית 
o  .שווארמה 
o בהכנה במקום מוקפץ.  

  אין

  
תוספות 
 חמות

  

  סוגים יומיים בהגשה עצמית: 6

  

   סוגים יומיים: 3
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 ארוחת סטקייה: .11
 ארוחת סטקייה בשרית. 3גש במסעדת העובדים בטרמינל תו 20:00 – 16:00ה' בין השעות - בימים א' .11.1
 פלאפל. \ארוחת הסטיקייה הינה במתכונת ארוחת דוכן שווארמה  .11.2
הארוחה תוגש בבגט או לאפה לבחירת הסועד ותוגש עם תוספות רלוונטיות ופחית שתייה לבחירת  .11.3

 העובד.
 נקודות. 100מחיר הארוחה יהיה  .11.4

  בתבשיל הירקות יש להשתמש בירקות טריים עונתיים ולהימנע
  משימוש בירקות קפואים ומשומרים.ככל שניתן 

 צ'יפס בכל יום.  -סוג  אחד 

  א אפוי או צלוי במגוון רטבים וצורות הכנה.ותפ -אחד סוג" 

  אורז במגוון צורות הכנה ותיבול כולל קטניות  -אחד סוג
 ראה תפריט. –חליפיות 

  תערובת ירקות צלויים בתנור בשמן זית, עשבי  –אחד סוג
 מוגשים חם. –תיבול טריים ומלח גס 

 ומי.אחד סוג תבשיל ירקות י 

  מגוון ירקות בתנור בתיבול מלח (אנטיפסטי) ירקות דייאט 
 .בכל יום – ושמן זית

  

 .ירקות חמין 

 .אורז לבן מבושל 

 .תפ"א צלוי  

סלטים 
  מורכבים
  קרים

  סוגים יומיים בהגשה עצמית: 14

  ללא תיבול. –סלט ירקות טרי קצוץ במקום 

  בכל יום. –חומוס, טחינה לבנה 

 בכל יום. –צים ביתיים חמו 

  בכל יום. –סוג ירקות מוחמצים 

  כל יום. –כרוב במגוון צורות הכנה ותיבול 

  בכל יום. –תערובת חסה ניטראלית 

 5 .סוגי סלטים מורכבים משתנים 

 2 .סוגי אנטי פסטי יומי שהוכנו שתנור או גריל ללא שמן  

  סוגים בהגשה עצמית: 4

 .סלט ירקות קצוץ 

 טחינה.ו חומוס 

 רובת חסה תע
 ניטראלית.

  גזר מתוק במיץ
  הדרים.

תיבול 
  ותוספות

  בכל יום יוצעו בעמדות הרלוונטיות התוספות ואמצעי התיבול הבאים:
, חרדל, מיץ לימון, שמן זית אמיתי,  סחוג, שני רטבים אמיתי קרוטונים, עשבי תבלין, חומץ, קטשופ
  .לסלט של יצרן מוכר, סויה, וחמוצים

  מרק

 רקים חמים בכל ימות השנהיוגשו שני מ.   

  ירקות ויהיה פרווהיהיה מרק צח על בסיס קבוע מרק אחד .  

  בשרי  פרווהויהיה (מורכב) המרק השני יהיה מרק מתחלף /
  .בהתאם לסוג המרק

  שקדי מרק, –בסמוך למרקים יוגשו תוספות רלוונטיות כגון 
  קרוטונים, אטריות וכד'.

יוגש מרק צח בלבד, כולל 
  תוספות

  ינוחק

  סוגי קינוחים: 6יוגשו ייעודי וקינוחים יוגשו במקרר 

 2 .סוג, פירות העונה, חתוכים, שטופים ומוכנים לאכילה  

 2 בחושות, פאי פירות, פאי לימון וכו'.- סוג עוגות פרווה 

 בצורה ברורה. ןסוג קינוח מופחת סוכר ויסומ 

 .בקיץ יוגשו אחת לשבוע לפחות גלידות או שלגונים פרווה  

ו פירות העונה יוגש
 שטופים ומוכנים לאכילה.

  לחם
  סוגי לחם, בניהם: 7יוצעו לפחות 

פיתות, לחמים מתובלים ממגוון סוגים. מוגש במגשים אסטטיים, בכל 
  יום יוגש לפחות סוג אחד של לחם קל. 

  יוצעו:
חלות שבת סטנדרטיות, 

  פיתות.
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 להלן מבנה הארוחה: .11.5

  הערות  ה'  ד'  ג'  ב'  א'  

 עיקרית

    שווארמה  קבב  שווארמה  קבב  שווארמה

    חזה עוף

    מעורב  שניצל  מעורב  שניצל  מעורב

תוספות 
 קבועות

  ירקות אנטי פסטי \אורז  \ציפ'ס 
  

סלטים 
 קבועים

  חומוס, טחינה, סלט ישראלי, כרוב אדום, כרוב לבן
  

  
 

 :  (דוגמה) תפריט חודשי רשות שדות התעופה .12
 

  מנות עיקריות
  בקר  עוף

  תדירות  הערות  פריט  תדירות  הערות  פריט
עוף בהשלמה 

  שונה
עוף צלוי או  1/4

  אפוי
 המבורגר בגריל  כל יום

עם לחמנייה 
  ותוספת

  אחת לשבוע

  פעמיים בשבוע    קבב  כל יום  עוף בלבד  שניצל חזה עוף
  חודשאחת ל   סטייק על הגריל  כל יום  עוף בלבד  חזה עוף בגריל

  נתחי הודו
ים או מוקפצ

  מצופים
  אחת לשבועיים    רוסטביף  אחת לשבוע

  אחת לשבוע  בתפזורת  שווארמה
נקניקיות 

  גריל צוריסו
  אחת לשבועיים  

  אחת לשבוע   בקר סטרוגונוף  אחת לשבוע    כבד עוף

  שווארמה הודו
בגריל  
  בשווארמה

  פעם בשבוע  או קציצות  כדורי בשר  ייםאחת לשבוע

  פעם בשבוע    ממולאים  ייםאחת לשבוע   עוף בגריל בפרוק

  ייםאחת לשבוע    פרגית
תבשיל בקר 
  ברטבים

גולש, נזיד, 
  תבשיל

  פעמיים בשבוע

 
  צמחי  דג

  פעם בשבוע  אפוי או בגריל מוןסטייק סל
מאפה בצק 

  פעם בשבועיים  במילוי משתנה  עלים

  פעמיים בשבוע  אפוי/או מטוגן דג שלם
ירקות 
  ממולאים

  פעם בשבוע  

  נסיכה
אפוי או 

או מטוגן/
  ברוטב

  פעם בשבוע    מוסקה  פעם בשבוע

  פעם בשבועיים    שקשוקה  פעם בשבוע  מטוגן בציפוי  סול

  פעם בשבועיים    מלווח / ג'חנון      

  פעם בשבוע  תרד, פטרייה,  פשטידה      

      
עלי גפן 
  ממולאים

  פעם בשבועיים  

  פעם בשבועיים    סיגרים      
  כל יום    קופסת טונה      
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  תוספות חמות
  ירקניות  פחמימות

  אורז לסוגיו
בהשלמה 
  משתנה

  פעמיים בשבוע במגוון השלמות תירס \אפונה   בשבוע 3

  תפו"א אפוי
בהשלמה 
  משתנה

  פעם בשבוע  ירקות קוסקוס  פעמיים בשבוע

  פעם בשבוע במגוון השלמות קישואים  פעם בשבוע    מחית תפ"א

  פעמיים בשבוע במגוון השלמות גזר  פעם בשבוע    פסטה

  פעם בשבוע    מנגולד  עם בשבועפ    קוסקוס

מוקפץ או   לקט ירקות  בכל יום    צ'יפס
  מבושל

  פעמיים בשבוע

במגוון השלמות   כרוב  פעם בשבוע    בורגול
  (גם חמוץ)

  פעם בשבועיים

  פעם בשבוע במגוון השלמות  שעועית  פעם בשבועיים    חיטה

  
 מאגר חומרי גלם ושיטות הכנה: .13

 .זהות השונות במכרז להלן מגוון חומרי גלם למנות המבוקש .13.1
ישתמש בכל שיטות ההכנה המוצעות ובכל חומרי הגלם, והכול ע"פ התפריט המצורף כחלק  מפעילה .13.2

 ממפרט זה.
 רשות מבהירה כי בכל מקרה משקל כל מנה יהיה המשקל המבוקש במפרט זה.ה .13.3

 
  מנות עיקריות בשריות

  אופני הכנה  חומרי גלם
, צלי, צוואר, לשון –נתחי בקר לבישול ארוך 

  כתף
  צלי, תבשילי בקר מתובלים, גולש

סינטה, קשתית  –בקר  –נתחים צלויים 
  (אסאדו), עין, חזה.

  צלייה בתנור, צלייה בגריל, קארווינג.

  קציצות מטוגנות, כדורי בשר ברוטב, קבב צלוי, המבורגר  בשר בקר טחון

  סטרוגונוף, הקפצה בירקות  נתחוני בקר

  חזה עוף שלם
טוגן מצופה (שניצל), ממולא אפוי (פופייט), ממולא על הגריל, מ

  מטוגן (קורדון).

  נתחי חזה עוף
מוקפצים עם ירקות ורוטב, מצופים ומטוגנים, צלויים בגריל עם 

  תוספות.
רבע עוף, כרעיים, כנפיים, עוף  –חלקי עוף 

  שלם
  

אפויים בתנור במגוון טעמים, צלויים על הגריל אחרי בישול 
  מטוגנים, מאודה בציר.מוקדם, מצופים 

  מעורב ירושלמי על הגריל, כבד מוקפץ  פנים, כבד, חלקים אחרים –חלקי עוף 
  שלם אפוי בתנור, שניצל, ממולא אפוי בתנור  חזה -הודו 
  ה, על שיפוד בתיבול מתאים.צ'מוקפצת על הפלאנ  שווארמה -הודו 

  שיפודי פרגיות (שישליק).
  ואמיםאפוי בתנור ברטבים ת  שוק -אווז 

  מטוגן, אפוי, מבושל –ירקות ממולאים, קובות, קנישס, קרפלך   בבשר טחון ותוספות –ממולאים 
  מנות עיקריות דגים

  מטוגן, אפוי שלם בתנור  אמנון
  אפויים ברוטב בתנור\מבושלים  נסיכה פילה מרלוזה

  אפוי שלם בתנור, סטייק בגריל או בתנור, מאודה  סלמון
  מטוגן  סול
  צלוי בתנור. \מאוד  \יאפו  דניס
  סטייק בתנור  טונה

  צמחוניות –מנות עיקריות 
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פיצה, שקשוקה, ירקות ממולאים באורז, תפ"א ממולא בתרד או  מאפה על בסיס בצק עלים במילוי פרווה,
  פטריות,

מוסקה,  כרישה, לאזנייה צמחית, \כרובית  \בלינצ'ס במילוי מחית ירקות, רביולי במילוי ירקות, לביבות תפ"א 
  פשטידות על בסיס ירקות או עלים.

  מרקים
  .עם שימוש מינימלי באבקות מרקיוכנו על בסיס ירקות וחומרי גלם טריים  

ירקות, צח,  סלרי, אפונה, עגבניות, שעועית, עדשים, בצל, גולש, גריסים, עצם תימני, פטריות, תפו"א, חומוס, 
  כתום, כרישה, כרובית.כופתאות, תירס, מינסטרונה, ברוקולי, דלעת, 

  .מלבד המרק הבשרי (מורכב) יוכן גם מרק צח פרווה בכל יום
  תבשילי ירקות חמים

  אורז על סוגיו כולל אורז מעורב בקיטניות אחרות.
  פסטה ואטריות עם או בלי רוטב, פתיתים אפויים, כוסמת בהשלמות שונות,  קוסקוס וירקות, חיטה

לוי במגוון צורות חיתוך ותבלינים. פירה, קרוקטים, תפ"א צ  תפו"א 
  צ'יפס.

אפונה, תירס, קישוא, חציל, גזר, כרובית,  
קולרבי, שעועית ירוקה, שעועית צהובה, 

כרוב לבן ואדום, תרד, דלעת, בטטה, 
מנגולד, חצילים, ברוקולי, לקטי ירקות. 

  , סלק.במיה, ארטישוק

  תבשילים

    מאפי ירקות שונים

 :ארוחות בוקר חלביות .14
 כל האתרים, למעט מזנון השינוע, יוגשו ארוחות בוקר חלביות.ב .14.1
 .07:00-11:00ארוחת הבוקר תוגש בין השעה  .14.2
 ובתמ"ך יוגשו ארוחות הבוקר במלא"בים. 1בטרמינל  .14.3
 תוגש ארוחת הבוקר במערך ההגשה הבשרי תוך מילוי הוראות הכשרות של רב הרשות. 3בטרמינל  .14.4
 נק'. 50ערך ארוחת הבוקר הוא מחצית תלוש  .14.5
 :להלן מבנה ארוחות הבוקר .14.6

  

  

  אמצע וסוף שבוע

–משקאות חמים 
חופשי למזמין 

  ארוחה

  קפה שחור, נס קפה, נס קפה נטול, שוקו, תה.
  בקרטון.  סוכר, סוכר חום, סוכרזית.  3%ו  1%חלב 

  עלי נענע טרייה, פלחי לימון טרי.

מבנה ארוחת 
 חלבית בוקר

 בחירה בין

ביצה עשויה לבחירת 
ד משתי ביצים הסוע

  בגודל בינוני

חביתה, עין הפוכה בלבד, מקושקשת, ביצה 
  קשה 
   או

גר' מסוג גבינה מלוחה,  220בורקס במשקל של 
  "אותפ

  סוגי גבינות 4מבין  1
 50 1%ג' תפזורת, גבינה לבנה רזה  50  5%קוטג' 

ג'  תפזורת,  50ג'  תפזורת, סקי בתיבול בצל  
  ג'  תפזורת 50תים  בתיבול זיאו שווה ערך סקי 

  מעדן חלב אחד

  מ"ל 170שלי בגביע 
  מ"ל 170אשל בגביע 
  מ"ל 170 יוגורט ביו
  מ"ל 150מעדן פרי 

  ג' לארוחה 80תפזורת  –או טחינה  חומוס  ממרח
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הגשה 
  חופשית

מגוון  1/3מלפפון,  1/3עגבניות,  1/3סלט  ירקות לא מתובל שיכלול  .1
 .גזר, פלפל, וחסה –ירקות

 .עגבנייה, מלפפון, גזר, גמבה –ת סלט פרוסים ירקו .2
פטרוזיליה, בצל ירוק קצוץ, בצל יבש קצוץ, רבעי לימון טרי, שמן זית,  .3

 .חומץ
 ג' לארוחה. 50 זיתים .4
 ממרח שוקולד.וריבה  .5
  .חמאה במנות אישיות .6

  
  לחם

 לזה המוצע בצהרים. זהה מגוון הלחם יהיה .1
  .ים סופ"שבסופ"ש יוצע מגוון לחמים זהה למבוקש בצהר .2

  
  ארוחת מוזלי

  מ"ל. 250ארוחת המוזלי תוגש בקערית בנפח של 
 ג' של פירות טריים חתוכים. 80מ"ל יוגורט בקר. ו  180הקערה תכיל לפחות 

  ג' ודבש. 30את הקערית תעטר גרנולה במשקל של 
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 :בים"אכריכים וסלטים למכירה במל .15
  

 .במלא"בים השוניםאת הכריכים והסלטים להלן  מפעילת השבוע יציע הבכל ימו .15.1
 .נק' 34מחיר הכריך במזנוני המלא"ב יהיה  .15.2
 כריכים וסלטים יוכנו בעת ההזמנה ולעיני הסועד ויארזו באריזות המתאימות לכך. .15.3
 כריכים יוכלו להיות מוגשים לסועדים גם כטוסט לבחירתם. .15.4
 .תשלוםללא  תוספות 2ללקוח מחיר הכריך מאפשר  .15.5
 נק'. 10בגין כל תוספת נוספת תחול עלות של  .15.6

    

  מפרט כריכים חלביים

  סוגי לחמים לכריכים
  ג' ליחידה. 120לחמניות ולחמים לכריך יהיו במשקל שלא יפחת מ 

 לחמנייה מסוג שליש בגט מקמח מלא באפייה במקום.
  לחמנייה מסוג שליש בגט לבן באפייה במקום.

  חמאה, מיונז, פסטו, מרגרינה, חומוס.  בסיסי ממרחים לכריכים

  י עיקרי לכריכיםמילו
  חופשי לבחירת הסועד

  מקסימום) 2(

 .טונה משומרת בשמן, שטופה ונקייה 
 .סלט טונה מתובל במיונז, זיתים ותבלינים 
 .גבינות: מלוחה, צהובה, שמנת, רזה 
  קשות או חביתה משתי ביצים. 2 –ביצים 
 יונז בצל ירוק ומלפפון חמוץ.סלט ביצים על בסיס ביצים עם מ  

תוספות חופשיות לכריכים

  לכל כריך ניתן יהיה להוסיף באופן חופשי מהתוספות להלן:
 .חסה 
 .עגבניות טריות 
 .מלפפון טרי 
 .זיתים מגולענים 
 .מלפפון חמוץ 
 .גזר 
 .סחוג, קטשופ, מיונז, רטבים  

  מפרט סלטים חלביים

  בסיסי סלטים

  יים:יוצעו שני בסיסי סלטים עיקר
  בי ביחס יסוגי חסות בתערובת), עלי בי 3עלי חסה מעורבת ( –סלט ירוק

 של חמישית מכמות החסות, מלפפון ירוק טרי ופלפל ירוק.
  תערובת עגבנייה מלפפון וגזר על חסה. –סלט ירקות  

 תוספות עיקריות לסלטים

ג' לסלט, בנוסף  80לכל סלט תוצע תוספת עיקרית אחת לבחירה במשקל של 
  ג'. 60וספת  תתלווה לכל סלט לחמנייה במשקל לת

 .טונה משומרת בשמן, שטופה ונקייה 
 .סלט טונה מתובל במיונז, זיתים ותבלינים 
  .גבינה מלוחה 
 .ביצה קשה  

 תוספות משניות לסלטים

 ג'. 20עם כל סלט יוצעו שתי תוספות משניות במשקל שלא יפחת מ 
 .מלפפון חמוץ 
 .פלפל מוחמץ 
 זיתים מגולענים. 
 .קרוטונים 
 .גרעיני חמנייה  

  סלט של יצרן מוכר, שמן זית ופלחי לימון. רטבי 2בהגשה חופשית יוצעו   רטבים לסלט
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 מזנון השינוע: .16
 .וחשובה ת עובדים רחבהימזנון השינוע עונה על צרכים מיוחדים של אוכלוסי .16.1
 באתר תפריט מיוחד המובא להלן. .16.2
 בשינוע שני סוגי כריכים: .16.3

 ל מרכיב עיקרי אחד ותוספת ירקות.כריך קטן: יכלו .16.3.1
 כריך שליש בגט באפיה במקום: יכלול מרכיבים ללא הגבלה. .16.3.2

 כריכים יוכלו להיות מוגשים לסועדים גם כטוסט לבחירתם. .16.4
  מחיר נק' תפריט 

  כריכים
ג' הכוללת מריחה של מרכיב עיקרי אחד ותוספת ירקות בלבד לבחירת  80לחמנייה  –כריך קטן 

 24  הסועד.

 30  מרכיב עיקרי, ממרח ותוספות (אפייה מקומית) -בגט לבן *ניתן להרכיב בנפרד יששל
 54 גר חום או לבן  (אפייה מקומית) 140ג'פטה 

 ביצה או חביתה עם איולי , עגבנייה מלפפון ביצה | חביתה 

 

 עם מיונז, חרדל, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, בצל ירוק, עגבנייה וחסה  סלט ביצים
  סטו, גבינה צפתית, פטריות שמפיניון ונבטי אלפלפא צפתית

  סלט טונה עם מיונז, ביצה קשה,פלפל אדום ובצל ירוקטונה 
  ממרח אבוקדו עם ביצה קשה, גבינת פטה, עגבנייה ונבטים אבוקדו

  גבינת לבנה עזים עם חציל, קישוא ופלפל קלוי על חסה פריכים בריאות 
  עגבנייה חסה מלפפון בצל סגול פסטו,גבינת פטה,ים תיכוני 

  מבייגל טוסט אמריקאי טוסט 
54 

  פיצה
 סלטים

 75  מ"ל בתוספת באגט חם 750חתוכים מירקות טריים בכלי 
 ירקות, ביצה קשה, בצל, פטרוזיל, נענע, לימון, שמן זית, קרוטונים וטחינה מדבר
 רי, עירית, פטרוזיל ולימוןסלט ירקות קצוץ עם סלט טונה מעל המכיל : מיונז,סל טונה

  פנה, זיתים, בזיליקום, פלפל, פטה, פסטו ברוטב בלסמי ושמן זית סלט פסטה
  חסה, מלפפון, עגבנייה, תפו"א, טונה, שעועית ירוקה, ביצה קשה וזיתיםניסואז 
  (יווני ) עגבנייה, מלפפון, בצל, פיסות לחם קלוי, גבינת פטה וסומקפאטוש 

 או שווה ערך אפים מתוצרת מאפיית "בונזור"כל המ - מאפים 
  מלוחים

 27  גבינה  \פיצה  \תפו"א 
 40 ( בורקס גבינה/תפו'א במילוי ביצה קשה מלפפון חמוץ ועגבניה )בורקס פינוקים 

 12 באגט חם באפייה מקומית(ריק)
  מתוקים 

 27  גבינות \שוקולד  \קינמון  \חמאה 
 25 ן/שוקולד )( גזר/קינמומבחר עוגות בחושות 

 25 יח' 3עוגיות יח' / 
 שתיה קלה או טבעית סחוט על המקום 

 32  ליטר בכוסות קריסטל 330תפוזים , אשכוליות אדומות או לימונענע  מיץ טבעי : 
 28 ליטר 0.5קולה, דיאט, ספרייט, פנטה, מים בטעמים  מוגז:

 18 ליטר 0.5מים מינרליים 
 משקאות אספרסו 

 22  | כפול  אספרסו קצר
 22 מקיאטו קצר | כפול

 27 ליטר 0.230קפוצ'ינו  
 20 תה נענע | חליטות 

 20 קפה שחור / נס קפה
 30 אייס קפוצ'ינו| אייס וניל
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  'ג נספח 

 פירוט המוצרים שימכרו במזנון חלבי ומחירם
  

  מכירה במזנון החלבי:הבהרות ל .1
 רת מוצרים שונים במזנונים החלביים באמצעות תלושי ארוחות.הרשות מקדמת מכי .1.1
 .קודות)נ 100"נקודה") (תלוש א. צהרים =  :ממחיר ארוחת צהרים (להלן 1/100מחיר המכירה הינו ביחס של  .1.2
 מצ"ב להלן טבלאות של מוצרים ומחירם בנקודות. .1.3
ציע כל העת במזנונים במחיר לה המפעילהינה טבלת המוצרים המפוקחים, אותם חייב  1הטבלה המסומנת  .1.4

 המצוין בטבלה.
מחירי המוצרים המפוקחים חושבו תוך התחשבות בעלותם, במחיר המומלץ לצרכן של יצרן המוצר, אם יש  .1.5

 ת.הרשובעובדי ו המפעילכזה, ברווחיות 
 .ת אך אינם מפוקחיםהרשוהינה טבלה של מוצרים המומלצים למכירה ע"י  2הטבלה המסומנת  .1.6
מלצים למכירה ובחלק השני ות לשני חלקים כשבחלק הראשון מופיעות משפחות מוצרים ממחולק 2טבלה  .1.7

 מוצרים ספציפיים מומלצים.
 בנקודותהמוצרים  יש לפרסם במקום בולט במזנון את מחיר .1.8

  

  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
 סידורי

   .1 אסקימו מגוון טעמים 13

   .2   או שווה ערך רביעיה טעמים שונים- %0ביה אקטי 60

   .3  או שווה ערך רביעיה טעמים שונים- %3אקטיביה  60

   .4  או שווה ערך גר 150 3%אקטיביה בודד סוגים שונים  16

   .5   סוגים שונים שמיניה או שווה ערךאקטימל  67

   .6  ג' 200טעמים שונים  או שווה ערךביסלי  25

   .7  ליטר 1/2בקבוק מים מינרלים  15

   .8  או שווה ערך תנובה \שטראוס  0%ג'  250גבינה לבנה  18

   .9  או שווה ערך תנובה \שטראוס  5%ג'  250גבינה לבנה  18

   .10  או שווה ערך תנובה \שטראוס  9%ג'  250גבינה לבנה  18

100 
או שווה (באריזה קשיחה)  28% קלאסית גר' עמק 400גבינה צהובה 

  ערך
11.   

   .12  או שווה ערך ג' 200עמק  9%גבינה צהובה מופחתת שומן  55

   .13  או שווה ערך גרם) 200עמק( 28%גבינה צהובה קלאסית  55

   .14  סוגים שונים 5%ג'  200גבינת שמנת  37

   .15  טעמים שונים  או שווה ערךגלידל פלדמן  16

   .16  יחידות טעמים שונים 8גמדים  66

   .17  ג' 70טעמים שונים  או שווה ערךדוריטוס  12

   .18  ג' טעמים שונים 157 3%דנונה גרנולה  17

   .19  ג' טעמים שונים  500 או שווה ערך ופל עלית 64

   .20  ג' ללא סוכר 500 או שווה ערך ופל עלית 70

40     .21  ג' 6X25בטעמים שונים  או שווה ערךחטיפי  קורני 
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  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
 סידורי

   .22  מ"ל) 500מחלבות רמת הגולן( 3%חלב הרים עמיד טהור  20

   .23  מ"ל) 500ולן(שומן מחלבות רמת הג 10%חלב הרים שמנת לקפה  33

   .24  1% 3%ל'  1טרי קרטון + פקק  או שווה ערךחלב תנובה  20

   .25  1.5%מ"ל  150יוגורט ביו  12

   .26  גר 150סוגים שונים  1.5%לבן  או שווה ערךיופלה  17

   .27  מ"ל 150 3%סוגים שונים  או שווה ערךיופלה  17

   .28  מ"ל 180כוס חלב  8

   .29  מ"ל 180כוס נס קפה בחלב  11

   .30  מ"ל 180חור כוס קפה ש 10

   .31  מ"ל 180כוס שוקו חם  13

   .32  מ"ל 180כוס תה  10

   .33  3%מ"ל  200לבן  8

   .34  ג' 133 או שווה ערך מילקי סוגים שונים 12

   .35  דיאט\ג' טעמים שונים רגיל 250משקאות יוגורט  18

   .36  או שווה ערך ליטר משפחת קוקה קלה 1/2משקה קל  24

   .37  טרלי 0.5בטעם ענבים  או שווה ערךנביעות  24

   .38  מ"ל 3X250 או שווה ערךמשקה סויה אלפרו  40

   .39  טעמים שונים  או שווה ערךליטר תנובה  1משקה סויה  38

   .40  או שווה ערךמעדנים) תנובה  2ג' ( 250מעדני סויה  28

   .41  ג' 200טעמים שונים  5%או   3% או שווה ערך סימפוניה 38

   .42  ג' 400טעמים שונים  או שווה ערךעוגת הבית  52

   .43  מ"ל  330טבעי  או שווה ערךפחית שתיה ספרינג  25

   .44  6*23.5טבעי חטיף   או שווה ערך פיטנס דגנים 21

   .45  5%גר'  200צפתית גביע  או שווה ערךפיראוס  49

   .46  ג' 70פריכיות אורז חום מלא מצופות שוקולד חלב  55

   .47  ג' 135דגנים  3פריכיות אנרג'י  26

   .48  גר' 300*24  או שווה ערך פתית  שוודי בד"צ 42

   .49  גר' טעמים ואחוזים שונים 250קוטג' גביע  40

   .50  יח' 20 או שווה ערך מארז קרמבו שטראוס 20

   .51  ג' 125גבינה סוגים שונים  או שווה ערךקולאז  88

   .52  גר' 75סוגים שונים  או שווה ערךקליק  60

   .53  3% 125מעדן טעמים שונים גביע  או שווה ערךקרלו  18

   .54  ליטר 1.33סוגים שונים   ווה ערךאו שקרמיסימו  11

   .55  1.5%מ"ל  500רויון קרט  62

   .56  מגנום \מגה  \שוקו בו  20
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  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
 סידורי

   .57  ליטר (יוטבתה/תנובה/טרה) 1/2שוקו/מוקה/בננה/וניל/אייס קפה  קר  31

   .58  מהדרין % 4.5מ"ל  200 או שווה ערך שלי אשל 26

   .59  שטראוס\יטבתה\טרה\מ"ל תנובה 200 15%שמנת  5

   .60  ראה נספח ב'. סוגים לפחות) 2סלט (סלט היום קערית מנה  9

   .61  '.בארוחות בוקר חלביות ראה פרוט בנספח  

   .62  '.בראה פרוט בנספח כריכים שונים  
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 להלן (טבלה זו תמולא רק אחרי הזכיה): 2הבהרות לטבלה  .2
 יש לרשום את שם היצרן של המוצר המוצע. .2.1
 "מ.יש לרשום את המחיר המבוקש למוצר בנקודות ללא מע .2.2
 יש להוסיף מוצרים מומלצים כרצון המציע. .2.3
מובהר כי כלל המחירים הינם בגדר הצעה ורש"ת שומרת לעצמה את הזכות לאשר או שלא לאשר מוצר כל שהוא  .2.4

 ואת מחירו.
    , רשימת המוצרים המומלצים2טבלה 

  מחיר בנקודותיצרןאורית מס סידורי

  משפחות מוצרים

   ג' 400שונים בייגלה מקלות מלוחים טעמים   .1

    ג' 400בייגלה שטוחים טעמים שונים   .2

    ג' 400בייגלה שמיניות טעמים שונים   .3

   ג' 500ביסקויט בטעם חמאה   .4

   צבר \שטראוס  גר' 250סלטים בטעמים שונים   .5

    צבר \שטראוס גר'  500סלטים בטעמים שונים   .6

  עייני  יעינ -רוגלך) - גר' (קינמון 400עוגיות טעמים שונים   .7

    גרם 400עוגיות מזרחיות   .8

    ג' 300עוגיות שונות   .9

   ג' 200טעמים אריזות יפס מגוון 'חטיפי צ  .10

   ג' בטעמים שונים 200לחמית   .11

   ג' 300ערגליות טעמים שונים   .12

    ג' טעמים שונים 25-30פריכונים   .13

    ג טעמים מגוונים 150 פריכיות  .14

    ג' בטעמים שונים 250קרקר   .15

   קרם קרקר טעמים ואריזות שונות  .16

    ג' טעמים שונים 500פתי בר   .17

   ג' 100 טוסטעים מגוון טעמים  .18

   ג' 750מגוון דגני בוקר אריזה   .19

    ג'  500מגוון דגני בוקר אריזה   .20

  אוסם ג'  70-80משפחת חטיפי אסם אריזות   .21

  עלית ג' 40משפחת ממתקי עלית חטיפי   .22

  עלית ג' 360-390יני עלית משפחת חטיפי מ  .23

  פילסברי טורטים ורולדות פילסברי  .24

  פלדמן סדרת שלגוני קוקטייל  .25

  פלדמן סדרת שלגוני שייק פרי   .26

  פלדמן סדרת שלגוני פרוזן יוגורט  .27

  מוצרים

   סוגי אריזה 2שקדי מרק רכיבים טבעיים   .1

   בורקס (תרד/גבינה וכד')  .2

    "ג פילסבוריק 1בורקס גבינה "ירושלמי"   .3

    גר' 750ג'חנון קפוא ירושלמי   .4

    גרם מהדרין 250 - 3%טוב טעם   .5

    קרוטונים מתובלים  .6

   מלווח ירושלמי  .7

   קילו 0.5טחינה   .8

    'ג 200טסטר צויס   .9

    מארז שוקו שמיניה  .10

11.  NESCAFE   ג 200רד מאג    

    משקה  3אומגה   .12
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 מוצרים נוספים ע"פ מציע
מס 
יסידור

  מחיר בנקודות יצרן אורית

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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  'ד נספח 

  שתייה ומחירםפרוט ארגזי ה

  ".בתמך המזרחיממכר המשקאות " בעמדתלהלן טבלה המפרטת את שמות המוצרים וכמותם שימכרו  .1

 כמות היחידות בכל ארגז מופיע בטבלה המצורפת. .2

 עובד רשאי אך לא חייב ברכישת ארגז שתייה לערבב בין המשקאות השונים (בבקבוקים) למעט בירה. .3

 גי משקאות בארגז.סו 12מובהר כי עובד רשאי לערבב עד  .4

 נקודות. 100י ארוחת צהרים, כאשר ערך תלוש מלא הוא שמחיר המכירה המפורט הוא מחיר בתלו .5

  במהלך סגירת התמך המזרחי לשיפוץ יכול ולא תתקיים מכירת ארגזי שתייה. .6

 
    פריט  מחיר מכירה

    או שווה ערך פחיות ספרינג 24ארגז שתייה   נקודות 400

    מ"ל קולה/קינלי/ספריט ופפסי 330פחיות  24 ארגז שתיה  נקודות 400

    ליטר 1.5 ה או שווה ערךיחידות פריגת/תפוזינ 12ארגז שתיה   נקודות 360

    ליטר 0.5יחידות  24ארגז מים מינרלים   נקודות 300

    יח' 6ליטר  1.5ארגז מים מינראלים   נקודות 60

    לי/ספרייט/אשכוליות/תפוזים/ סודהליטר כ"א של קולה/קינ 1.5בקבוקים  12ארגז   נקודות 360

    ליטר של משקאות דיאט 1.5בקבוקים  12ארגז פחיות או ארגז   נקודות 360

    או שווה ערך פחיות מכבי/גולדסטאר/קלסברג  24 ארגז בירה  נקודות 600

    ליטר 1.5בקבוקים  12ארגז מים מינרלים   נקודות 120

    פחיות 24 שווה ערך או ארגז בירה שחורה מאלט סטאר  נקודות 450

    ליטר 1.5יחידות של משקאות  6ארגז שתייה   נקודות 180
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  'ה נספח 

  אספקת וחלוקת חלב

  

  השרות: )1
 
 עפ"י רשימת זכאות שנתית המצ"ב. אתרי הרשותחלב למשרדים שונים באספקת   .א
 .המפעיל עובדע"י  למשרד הראשי ולתחנת כיבוי האש תבוצעהחלוקה   .ב
 .בהתאם לרשימה יקבלו את החלב במלאבי"ם תמורת תלושיםהזכאים  שאר  .ג
רשות ויופצו במחלקות התעשה באמצעות כרטיסים מגנטיים אשר יופקו על ידי  החלב מכירת  .ד

 .הרלוונטיות
 .3%או  1%ליטר  1של של חלב בקופסאות קרטון  חודשיתהזכאות המצ"ב הינה לכמות  הקצאת   .ה
  .מהכמות השנתית הנקובה אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב לא יחרוגהמפעיל   .ו

 
  תנאי המחיר, התמורה ותנאי התשלום: )2

 
מחיר החלב לפיו יחייב המפעיל את הרשות יהיה עפ"י המחירון התקף לקמעונאי של חברת   .א

 .(לפי סוג החלב המחולק) "תנובה"/"יטבתה"/"טרה"
  לשבוע. ₪ 200תהיה  הזכאים לחלוקהלאתרים התמורה למפעיל בגין שרות חלוקת החלב   .ב

 למנהל החוזההמפעיל יגיש חשבונית אליה יצורפו האישורים החתומים בגין קבלת החלב 
 .לאישורו

  .בחוזהתנאי התשלום בגין השרות כמפורט   .ג
 

  רשימת זכאות שנתית: )3
  

רכיה כם ומוצהר כי הרשות רשאית להגדילה או להקטינה בכל שיעור לפי צוסמ מצ"ב רשימת הזכאים.
  .התקשרותבמהלך תקופת ה

 
  מראש למפעיל. יום 14השרות הנ"ל תוך הודעה של  מוסכם ומוצהר כי הרשות רשאית לבטל )4

  
   



 

25  

  

  ליטר 1חלב  –המפעיל  ידי-ללחלוקה עחודשית טבלת זכאות 

  

ליטר חלב לחודש שם המחלקה

 135 לשכת מנכ"ל
 58 לשכת מנכ"ל

 12 חט' בטיחות

 12 תעופתי ועד עובדים

 15 אגף רווחה

 4 ועד טכ',מהנדסים

 8 אגף כח אדם
 15 עובדים גיוס

 15 מח' כח אדם

 19 ארכיב
 12 אגף תנאי שירות

 15 משכורתמח' 

 19 חישוב נוכחות
 8 שכר עידוד

 12 אגף לוגיסטיקה

 19 מח' קניות ואפסנאות

 19 התקשרויות מח'
 15 טר לוגיסטיקה'

 46 הדרכהאגף 
 8 מח' משק

 8 נהל והדרכהמי

 19 מפעילי התקשרויות
 27 הנהלת חשבונות

 19 מסחר ונכסים 2

 19 אגף תכנון וארגון
 58 מסר מידע ומחשוב

 85 מטה מידע ומיחשוב
 115 מידע ומיחשוב 1טר' 

 12 יח' מע' תקשורת

 31 אבטחת מידע

 15 מאמן פיקוח טיס
 23 מבצעיםחטיבת 

 50 מגדל נתב"ג חדש

 58 מגדל נתב"ג

 12 מיפוי - הנדסה

 19 הנדסהסמנכ"ל לש' 

 8 סלילה - הנדסה
 19 הנדסה מבנים ותשתיות

 12 הנדסה אלקטרונית

 19 חשמל - הנדסה
 19 חשמל - הנדסה

 12 מע' מכניות- הנדסה
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 8  חט' אחזקה
 15 מוקד תקלות אחזקה

 19 מח' מבנים ומתקנים

 8 אגף חשמל

 31 מח' בקרת שינוע

 23 אלקטרומכני
HBS כניאלקטרומ  12 
 27 חשמל מבנים
 31 מדור פיקוד ותא

 19 מדור תחנות כח

 35 משמרת חשמל

 46 מח' ציוד קרקע
 15 אגף אלק' קשר

 35 ציוד בטחון- אלק'
 8 מח' תצוגה ושמע
 19 מחלקת ניווט

 8 מחלקת מכ"מ

 27 לש' חט'תפעול
 135 מח' מיון כבודת נוסעים

 77 מח' מפעילי ציוד
 327 מחלקת ניטול

 19 אגף שירותי קרקע

 15 שירותי קרקע

 19 שירותי קרקע
 12 תחנת מעבר
 69 ניקיון מטוסים
 15 ניקיון חצרנות

 10 מניעת מטרדי ציפורים

 31 מח' מרכז תאום

 15 מחלקת קשר

 35  מח' שירותי עזרה ראשונה
 19 חט' שרות לנוסע

 19 יח' פיקוח מוניות

 19 אגף תכנוןהנדסה 

 19 מח' איכות הסביבה
 31 שינוע מח' בקרת

 31 מכונות אח' מסועים

 15 מדור מיזוג אויר

 15 יחידת שרוולים

 19 מדור דיזל גנרטור

 27 מנהל נתב"ג
 15 מנהל נתב"ג

 15 מנהלים תורנים

 15 תעשיה וניהולאגף 
 50 מניעת עבירות

 15 חטיבת אחזקה
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 42 מנהלת השימור 1

 23 נתיבותמנהל בית 
 38 ניקיון מש 3טר'

 62 מחסן נתיבות 3טר'

 15 מבנה אוירי 3טר'

 38 מחלקת מודיעין

 38 יח' לאבטחה היקפית

 58 לש' חטיבת ביטחון
 15 מח' רישוי בטחון

 58 הד' נהלי ביטחון

 65 אגף אבטחה
 23 חפ"ק בטחון

 29 אגף בודקים מטה

 19 יחידת בידוק
 23 יחידת בידוק

 29 צוותים ראשי

 12 מסופי הגבול

 38 הדרכת מאבטחים

 58 מטה מסופי גבול
 8  מח' גנים ונוף
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  'ו נספח 

  וערכם עפ"י שווי תלוש כיבודים פרוט
  

  מצ"ב פרוט כיבודים ומוצרי הכיבודים המתוארים בחוזה ההתקשרות. .1
  הזמנה מראש ומחירם ישולם לקבלן בתלושים. הכיבודים להלן יוגשו ע"פ .2
  נקודות.  100ערך תלוש ארוחת צהרים הוא  .3
הביטוי "רץ", תהיה הכוונה לחידוש בו מופיע  להלן 1.6בסעיף בכל אחת מהקטגוריות אשר בטבלה ש - "רץ" .4

ת, שעו 3לפרק זמן שלא יעלה על  1-של אספקת השתייה שהינה אך ורק מהסוג המוגש בקטגוריה כיבוד 
את  המפעילבאירוע תתרוקן, יחדש  המפעילבמשך האירוע, באופן בו כל  אימת שהשתייה המוגשת על ידי 

  אספקת השתייה.  
  

  מגשי אירוח
מחיר המכירה שם המוצר/הפריט מס'

1. 
ן ביס, רואסופלטה אובלית של כריכונים, או כל מיני מאפה גבינה, רוגלך, ק

ילס במילוי  (גבינה, תפו"א, פטריות, תרד) ח עץ, גבינות או מיני בורקס פותפ
 גר' ליח' 50-60יח' לפחות)  25וכו' (הכוללים 

 נקודות 210

2. 
גר' גבינה צפתית, תוספות  300גר' גבינה צהובה,  300פלטה גבינות (הכוללת: 

 גר') 200וקישוטי ירקות 
 נקודות 260

  נקודות 210  גר') 100נים ובצל גר', ירקות שו 620פלטת דגים מלוחים (כולל: דג מטיאס   .3

4.  
פלטה ירקות טריים (כולל: עגבניה, גזר, פלפל ירוק, פלפל אדום, מלפפון וכו' 

  גר') 750במשקל של 
  נקודות 130

  נקודות 80  קנקן קפה לסוגיו  .5

  

 :נוספים במתחם נתב"גם וכיבודים אירועי .1
 .המפעילפקה ע"י מצ"ב להלן סוגי כיבודים הנדרשים מעת לעת במתחם נתב"ג לאס .1.1
 כלל המחירים לשרותים המבוקשים מופיעים לצד הכיבוד. .1.2
 כלל המחירים המפורטים בין בנקודות ובין בש"ח אינם כוללים מע"מ. .1.3
 :עוד מובהר כי .1.4

 הינה אופציה של הרשות בלבד. המפעילאספקת האירועים והכיבודים ע"י  .1.4.1
זה לצורך אספקת כיבוד ע"פ הרשות רשאית לפנות לכל ספק באשר הוא עומד בדרישות מכרז  .1.4.2

 שיקול דעתה הבלעדי.
כלל התפריטים לאירועים המיוחדים להלן הינם תפריטי מסגרת, מגוון המזון שיוגש בפועל יסוכם  .1.4.3

 .רוע בין הרשות למפעילבהזמנת האי
 משך האירועים: .1.5

 שעות. 3מוסכם ומובהר כי אירועים ימשכו עד  .1.5.1
שעות האמורות, היה  3מזנונים יטופלו, בחלוף לכל אורך משך הארועים יהיה הכיבוד זמין וה .1.5.2

 והאירוע ימשך יחול חיוב נוסף בגינו.
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 ארועים: \סוגי כיבודים  .1.6

  

שם 
  אירוע\כיבוד

  מרכיבים  תיאור  כלים
מחיר 
לאדם 
  מוזמן

  1כיבוד 
  מזנון שתייה

  

  כלים ח.פעמי
כלי מעוצב למים 
  למזיגה בטוחה

מזנון שתייה חמה רץ 
דה שעות. במי 3ל 

והאירוע נמשך זמן 
ארוך יותר יחול חיוב 

  נוסף.

  שתיה חמה ללא הגבלה:
סוגי תה באריזות  5נס קפה מגורען, קפה שחור, 

, סוכר, סוכרזית, סוכר 1%, חלב 3%ג', חלב  1.5
  חום.

 6לפי בקבוק לכל  1.5מים מינרליים בבקבוקי 
  משתתפים.

  נק' 65

  2כיבוד 
מזנון שתייה 
  ומאפים

כלים כאמור 
 1יל בכיבוד לע

ובנוסף מגשי 
הגשה למאפים 

סמ'  70בקוטר 
  וכוסות לשתייה

לעיל  1כאמור בכיבוד 
ובנוסף מאפים 

  ושתייה

  ובנוסף: 1המפורט בכיבוד 
ג' ליחידה,  20-30מאפי מיני מתוקים במשקל 

סוגים: קינמון, תפוחים, שוקולד,  4במגוון של 
  ג' נטו לאדם. 100חמאה ולפי משקל של 

ג' ליחידה, במגוון  20-30קס במשקל קוקטייל בור
  ג' נטו לאדם. 100טעמים לפי משקל של  3של 

  נק' 135

  3כיבוד 
מזנון שתייה, 
 מאפים ופרות

כלים כאמור 
לעיל  2בכיבוד 

ובנוסף הגשת 
פירות שלמים 
בקערות חד 

פעמיות בקוטר 
  סמ'. 40

 2כלל האמור בכיבוד 
לעיל, ובנוסף מזנון 

  שתייה ופירות 

  ובנוסף: 2יבוד המפורט בכ
פרי מינימום, או  50%שתיה קלה טבעית בתכולת 

שתייה מוגזת של חברת קוקה קולה בטעמים כפי 
  סוגים לבחירתו. 5שיוגדרו ע"י המזמין, ולפחות 

פירות העונה שלמים, שטופים ומוכנים לאכילה 
ג' לאדם נטו, הפירות מסוג א'א' ללא  300לפי 

  מינימום. 6פגמים ובגודל 

  נק' 165

  4כיבוד 
מזנון שתייה, 
מאפים, פרות 

  ועוגיות

כלים כאמור 
לעיל  3בכיבוד 

ובנוסף מגשי 
הגשה לעוגיות 

  סמ' 50בקוטר 

 3כלל האמור בכיבוד 
לעיל, ובנוסף מזנון 

  עוגיות

  ובנוסף: 3המפורט בכיבוד 
ג' ליחידה, של יצרן  20-30עוגיות במשקל של 

סוגי ג' מינימום לאדם,  80מוכר ברמה גבוהה לפי 
  העוגיות יבחרו ע"י מזמין הארוע.

  נק' 200

  5כיבוד 
מזנון הרמת 

פרישה\כוסית
  מיוחד \

כלים כאמור 
לעיל  4בכיבוד 

ובנוסף קעריות 
מ"ל  200בנפח 

 להגשת פיצוחים.

 4כלל האמור בכיבוד 
  לעיל, ובנוסף פיצוחים

  ובנוסף: 4המפורט בכיבוד 
 8ג' נטו לאדם, בקעריות יוצעו  80פיצוחים לפי 

סגים לבחירת מזמין האירוע: זיתים, בוטנים, 
שחור, \בוטן אמריקאי, אגוזי מלך, צימוק לבן

  גרעיני חמנייה.

  נק' 233

 
 אירועים מיוחדים: .2

ת מקיימת במתקניה אירועים מיוחדים שונים, בין אלה טקסי הרמת כוסית, טקסי פרישה הרשו .2.1
 וטקסים או אירועים אחרים.

 נים הנדרשים כולל אפיונם והמחיר למנה בגינם.להלן מפורטים האירועים השו .2.2
 מובהר כי אירועים כנ"ל יתומחרו באופן המצ"ב כאשר יחולו על המחיר כללי ההצמדה של חוזה. .2.3
 הינה לבצע הקמה ופרוק מלאים של האירועים המפורטים להלן. מפעילחובת ה .2.4
 :אירועים המוניים במתכונת קוקטייל .2.5

  בד מצטיין וטקסים שונים. כולל אירועי הרמת כוסית, טקסי עו

 :מתכונת האירוע .2.5.1
 .רועים מסוג זה יערכו במבנה התמ"ךאי .2.5.1.1
 הקומה התחתונה תשמש לקבלת הפנים ויוגש בה כיבוד כמפורט. .2.5.1.2
 הקומה העליונה תוקדש להתכנסות ולכיבוד מתוק לאחר האירוע כמפורט. .2.5.1.3
ורות של באזור ההתכנסות תורכב במה שתכלול פודיום ומערכת הגברה, ויסודרו בו ש .2.5.1.4

 כסאות לישיבה שיסופקו ע"י רש"ת.
 כלל האולם יסודר ויעוצב במתכונת מכובדת כולל זרי פרחים על הבמה ובאזורי הכיבוד. .2.5.1.5
 מובהר כי בידי רש"ת הזכות לשנות את מיקום האירוע כבחירתה. .2.5.1.6
עוד מובהר כי רש"ת עשויה לפנות לספקים אחרים לטובת אספקת ריהוט, מערכות הגברה  .2.5.1.7

 ר נחוץ אחר לטובת הצלחת האירועים.או כל מוצ
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 :רכיבי האירוע .2.5.2
 :קבלת פנים .2.5.2.1

  סוגי משקה דיאט ומים. 2לא מוגזת כולל \סוגי שתייה קלה מוגזת 7 ה קרהישתי .2.5.2.1.1
 לבן להרמת כוסית כולל כוסות תואמות מסוג חד פעמי.\נתזים אדום יין .2.5.2.1.2
 ,וקצות, פיצותבורקסים, מאפים, סיגרים, פסוגים של כיבודים חמים כגון:  8 כיבוד חם .2.5.2.1.3

 .לחמים
 סוגים של כיבוד קר כגון פלטות ירקות, סלטים שונים, פיצוחים מגוונים. 10  כיבוד קר .2.5.2.1.4
סוגי פירות בסלסלה, הפירות  8סלסלות פירות העונה משובחים לפחות פירות העונה  .2.5.2.1.5

  יוגשו מוכנים לאכילה וע"פ הצורך חתוכים.

 :כיבוד מתוק באזור ההתכנסות .2.5.2.2
 אך ורק לאחר גמר הטקס והנאומים.הכיבוד ככלל יוגש 

הכוללת עמדת אספרסו מאוישת, בנוסף תכיל העמדה עמדת שרות  עמדת שתייה חמה .2.5.2.2.1
 עצמי להכנת משקאות קפה ותה, העמדת תכיל חלב.

סוגים של עוגות שונות שלמות חתוכות ומוצבות על מגשים  8 עוגות חלביות/פרווה .2.5.2.2.2
 תואמים אסטטיים.

גשים בכלים חד פעמיים אישיים ומסודרים באופן נאה סוגים מו 5 אישייםקינוחים  .2.5.2.2.3
   לעין ומעוצב. 

 :כלים .2.5.3
   ת.הרשוכלים לצורך האירוע יהיו מסוג חד פעמי משובח בלבד ויהיו נתונים לבחירת 

 ערב בהגשה מלאה:\אירוע ארוחת צהרים .2.6
 :מתכונת האירוע .2.6.1

 אירועים מסוג זה יערכו במבנה התמ"ח בקומה העליונה. .2.6.1.1
 חם באמצעות עיצוב.אזור האירוע יתו .2.6.1.2
 משתתפים יופנו אל השולחנות ע"י מארחות שיוצבו בכניסה לאזור המתוחם. .2.6.1.3
השולחן של כלל ערב בשרות מלא עם הגשה למרכז \האירוע יהיה במתכונת ארוחה צהרים .2.6.1.4

 המנות.
 מובהר כי בידי רש"ת הזכות לשנות את מיקום האירוע כבחירתה. .2.6.1.5
אחרים לטובת אספקת ריהוט, מערכות הגברה או  עוד מובהר כי רש"ת עשויה לפנות לספקים .2.6.1.6

 כל מוצר נחוץ אחר לטובת הצלחת האירועים.
 :כלל האולם יסודר ויעוצב במתכונת מכובדת כולל .2.6.1.7

 סועדים. 10-12שולחנות עגולים ל  .2.6.1.7.1
 מפות בד איכותיות. .2.6.1.7.2
אביזרי שולחן מלאים מסוג משובח בלבד, כלל הכלים רב פעמיים מפורצלן ומסוג  .2.6.1.7.3

 משובח.
 מרכז שולחן הכולל זר פרחים ופמוטים. עיצוב .2.6.1.7.4
 אולם כולל במה ומערכת הגברה. .2.6.1.7.5
  זרי פרחים גדולים. 10באולם יחופו החלונות באמצעות וילונות מעוצבים ויוצבו  .2.6.1.7.6

 :רכיבי האירוע .2.6.2
 :קבלת פנים .2.6.2.1

 בקומה התחתונה. .2.6.2.1.1
 לבן במזיגה.\בר שתייה קלה ויין אדום .2.6.2.1.2

 :ארוחה .2.6.2.2
ולחן מתמלא, לחמניות קלועות אישיות, בהגשה למרכז שולחן כאשר הש מנות ראשונות .2.6.2.2.1

 סוגי סלטים מורכבים על בסיס ירקות. 5
 בהגשה למרכז שולחן על בסיס דג או סושי. מנת ביניים .2.6.2.2.2
סוגי דג, שני סוגי מנות עוף, שני סוגי מנות בקר, כולן בהגשה למרכז  2 מנה עיקרית .2.6.2.2.3

 שולחן.
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 שולחן.ירקנית בהגשה למרכז  2פחמימה,  2תוספות  4 תוספות חמות .2.6.2.2.4
 לא מוגזת כולל סוג משקה דיאט ומים\סוגי שתייה קלה מוגזת 5 יין\שתייה קלה .2.6.2.2.5

 לבן להרמת כוסית כולל כוסות.\נתזים אדוםיין בהגשה למרכז שולחן, 
אורחים, מינימום  60בהגשה באמצעות מזנונים, מזנון אחד לכל  קינוחים ושתייה חמה .2.6.2.2.6

 מזנונים שיכילו:  3
שלושה יכיל עמדת שתייה חמה הכוללת עמדת : מזנון אחד מהשתייה חמה .2.6.2.2.6.1

אספרסו מאויישת, בנוסף תכיל העמדה עמדת שרות עצמי להכנת משקאות קפה 
 ותה, העמדת תכיל חלב צמחי.

סוגי קינוחים מסוג פרווה, בהגשה עצמית, סלסלות של פרות העונה  5: קינוחים .2.6.2.2.6.2
 סוגי פרי מסוג משובח מוכנים לאכילה. 6לפחות 

 :א מע"מ)עלות כוללת (לל .2.7
 נקודות לאדם מוזמן. 320עלות האירוע כמפורט לעיל לרשות  .2.7.1
 נקודות לאדם. 30ת תדרוש לקיים את האירוע עם כלים רב פעמיים תחול תוספת של ורשההיה ו .2.7.2
 נקודות. 1,200משתתפים באירוע  15עלות עובד שרות לפי מפתח של עובד ל  .2.7.3

  
  

 ארוחות צהרים מאוחדות להנהלה ולמועצה: .3
 יימת ישיבות הנהלה וישיבות מועצה במשרדיה הראשיים.ת מקהרשו .3.1
 משתתפים, אך יכול להשתנות ע"פ הצורך. 20-30גודל הישיבות נע סביב  .3.2
 נציגים מורשים מטעם ההנהלה זכאים להזמין ארוחות צהרים מלאות להגשה באולם הישיבה. .3.3
 .המפעילעובד ממטבח התמ"ח אל בניין ההנהלה ע"י  המפעילבמקרים כאלה ישונע מזון ע"י  .3.4
 האירוע יכלול: .3.5

 כלי אוכל רב פעמיים. .3.5.1
 עריכת השולחן. .3.5.2
 שתייה ע"פ הזמנה. .3.5.3
 פינוי כלים בתום האירוע. .3.5.4

 מזון: .3.6
 המזון שיוגש יכלול מגוון מלא של תפריט חדר האוכל באותו היום. .3.6.1
 סוגי מנות עיקריות. 6מגוון של לפחות  .3.6.2
 סוגי תוספות חמות. 5מגוון של לפחות  .3.6.3
 וגי סלטים.ס 8מגוון של לפחות  .3.6.4
 לחם מגוון. .3.6.5
 קינוחים אישיים שיכללו עוגות פרווה ופירות טריים. .3.6.6
  שתייה ע"פ הזמנה. .3.6.7

 עלות: .3.7
 נקודות. 200מחיר למשתתף  .3.7.1
 המחיר אינו כולל מע"מ. .3.7.2

  

 הוראות ביטול / שינוי הזמנה .4
 ., ללא תמורהשעות 4שעות מראש ולשנות עד  24ניתן לבטל עד  – מגשי אירוח .4.1
 .ללא תמורה, שעות ממועד האירוע 48ניתן לבטל עד  – 5.6יף סע – כיבודים לאירועים .4.2
   .ללא תמורה ,שעות ממועד האירוע 72ניתן לבטל עד  – 6סעיף  – אירועים מיוחדים .4.3

   



 

32  

  

  'ז נספח 

  
  רשימת ציוד לסועד שיספק המפעיל לצורך מתן השירותים

 

 :הבהרות .1

  בצורה שוטפת החל מרגע כניסתו לעבודה. המפעילהציוד להלן יסופק ע"י  .1.1

באשר לבחירת הציוד או הכלים, ובכל מקרה כל  המפעילשומרת לעצמה את הזכות להנחות את הרשות  .1.2

  מראש. הרשותכלי ההגשה יהיו כפופים לאישור 

  

  כמות הציוד המבוקש מובא באחוזים.

  הוא מספר הסועדים הממוצע בכל אחד מהאתרים 100%כאשר  

 הערות כמות דגם פריט

  במזנון השינוע כלים חד פעמיים בלבד – 3וטר'  1ערכה חלבית למזנוני התמ"ח, טר' 

 ס"מ 15 -צלחות מנה ראשונה 

 פורצלן

120% 

 ת מראשורשההדגם יאושר ע"י 

 120%  ס"מ 22 -צלחות מנה עיקרית 

 60%  מ"ל 220 -מרק \קעריות דייסה

  מזלג נירוסטה 

 הוטל

120% 

 120%  סטהסכין נירו

 80%  כף מרק נירוסטה

    חד פעמי  קינוח\קפהכפית 

  בהתאם לסוג הקינוח    חד פעמי  כלי קינוח שונים

  לשתיה קרה CC 180נפח     בסיס  כוסות שתיה

  כל שולחן    בתאבון  מחזיקי מפיות

  עם חישוק מתכת לחיזוק    פיבר  מגש טרפז דגם 

      סופג  נייר (פליסמיט) במידות המגש

  הכלים: סימון

 .'כלי פלסטיק ופולי קרבונט (מגשים) יסומנו באמצעות הטבעה של האות ח 

 .צלחות חרסינה ופורצלן יסומנו באמצעות פס כחול על שולי הצלחת 

 .כוסות זכוכית לחלבי יהיו בצורה מובהקת שונות מאלה של הבשרי 

 .סכום חלבי יהיה שונה בצורה מובהקת מהסכום הבשרי  

  3וטר'  1אוכל התמ"ח, טר' ערכה בשרית לחדרי ה

  ס"מ 15 -צלחות מנה ראשונה 

 פורצלן

120% 

 הדגם יאושר ע"י רש"ת מראש
 120%  ס"מ 25 -צלחות מנה עיקרית 

 80%  מל"ל 220 - קעריות למרק 

 120% הוטל  מזלג נירוסטה 
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 120%  סכין נירוסטה

 100%  כף מרק נירוסטה

    חד פעמי  כפית קינוח

 120% דורלקס  כוסות שתיה
 לשתיה קרה CC 180נפח 

    בסיס  חד פעמי-כוסות שתיה

  כל שולחן    בתאבון  מחזיקי מפיות

  בהתאם לסוג הקינוח    חד פעמי  כלי קינוח שונים

  עם חישוק מתכת לחיזוק    פיבר  מגש טרפז דגם 

      סופג  נייר (פליסמיט) במידות המגש

  

  בשרי\כלי מטבח, חלבי

  את כלל הציוד הנייד למטבחים בכל האתריםלספק  מפעילבאחריות ה

      הערות  פריט

  ביגוד
כולל נעלי בטיחות, כיסוי ראש ומדים מופרדים ע"פ 

  מחלקות
    

      כולל סכינים   כלי עבודה אישיים

      ע"פ סוג מטבח ורלוונטיות  סירים

      לבישול ולשינוע מזון  תבניות גסטרונום

        קרשי חיתוך

        כלי הגשה ומטבח שונים

      כלל הגשה במתקני רש"ת החמים היא בהגשה שטוחה  סירי נירוסטה להגשת מזון חם

      להגשה שטוחה  כלים להגשת מזון קר

        מתקני סבון לנטילת ידיים 

      להתקנה בסמיכות לכל כיור במטבח ובשרותים באתרים  מתקני נייר לייבוש ידיים 

      ודלהתקנה בכל חדרי העיב  מתקני ג'ל חיטוי ידיים

        

  כלים חד פעמיים

      ע"פ סוגי הכיבוד בנספח ה'  כלי הגשה לכיבודים

כלי אוכל ואריזה מאיכות 
  משובחת

למזנונים החלביים, למזנון השינוע ולאריזת מזון בשרי 
  בחדרי האוכל
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  חומרי ניקוי

        חומרי הניקוי למדיחים

        חומרי הניקוי למטבחים

        ורייםחומרי הניקוי לשטחים ציב

      כלל חומרי הניקוי יעמדו בכל תקן ובפרט בתקנות תאגידי המים לרמות כלור, בורית ונתרן.

  מתכלים שונים

        שילוט מנות

        מיכלי גז למתקני סודה

        מלח גס למרככים

        

 

  ציוד נוסף

  .1כחלק מדרישות החוזה יספק המפעיל פרטי ציוד כמפורט להלן לאתר טרמינל 

  הערות  שימוש  כמות  טפרי

    הגשת מורכבים  8GN  1פגודה קרה 

    1  מצלית חשמלית חלקה
, הספק 70ליין  80רוחב 

8KW  

  3  מצלית חשמלית חלקה
הכנת חביתות במזנונים 

  חלביים
 במתקן התמח קיימת מצלית

  טוסטרים קראמיים בלבד  לשימוש במזנונים החלביים  4  טוסטר חשמלי קראמי

 מדיח כלים דו תאי עם
  מוביל מגשים פנימי

    1לשימוש בטר'   1
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  'ח נספח 

  אדם מקצועי לצורך מתן השרות חכופרוט 

 כללי: .1
  

תאור המשרות להלן מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואין בכך כל משמעות להעדפה או הוראה 
קרה תיאורי המשרות מתייחסות לנשים באשר למינו של המועסק, ובכל מ למפעילשמעבירה הרשות 

 וגברים כאחד.
 .נתב"גתחם מלהלן מפורטות דרישות כ"א ואסמכות להפעלה, ניהול ויצור במערך המזון ב .1.1
ההנחיות המופיעות  םת מבהירה כי תקני כ"א המפורטים להלן הם מינימום נידרש וכי אי קיוורשה .1.2

 .חוזהלהלן תהווה הפרה חמורה של ה
 א חייב להוסיף עובדים נוספים מעל התקן המפורט להלן.רשאי אך ל מפעילה .1.3
בצורה חד צדדית כי יש להוסיף עובד  מפעילרשות מבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להודיע לה .1.4

לא תהיה זכות כל שהיא להתנגד לדרישת הרשות והוא  מפעילאו עובדים בעמדה או עמדות מסוימות ול
 .מקבלת הדרישה מארבעה ימי עבודהימלאה לא יאוחר 

הקשור למבנה כ"א ובידי מנהל החוזה  ענייןרשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכל  מפעילה .1.5
בכתב בלבד שינוי מבוקש במבנה כ"א במסעדות או באסמכות  מפעילכנציג הרשות הזכות לאשר ל

 הנדרשות לכ"א.
 

 מידע כללי על הפעילות של אתרי המזון בנתב"ג: .2
 ם בנתב"ג ארבעה אתרי הסעדת עובדים שיופעלו ע"י הקבלן.כמפורט בחוזה קיימי .2.1

  

  הערות  היקף פעילות   אתר

    24/7  שינוע
    ה' –א'   בשרי 1טר'
  .2018החל באפריל  24/7קיים צפי למעבר לפעילות ש' –א'   חלבי 1טר' 
    ש' –א'   בשרי 3טר' 
    24/7  חלבי 3טר' 

שיגרום להשבתתו  01-07-17ל ב עתיד לעבור שיפוץ יסודי הח  ה' –א'   תמך בשרי
  חודשים שלאחריו יחזור לפעילות רגילה. 6לתקופה צפויה של 

  ה' –א'   תמך חלבי

  

 השינויים העתידיים באתרים השונים ישפיעו גם על תקני העובדים באופן המפורט להלן. .2.2
 הפעלת מטבח יצרן: .2.3

פעיל את מטבח התמך, , בכפוף לכל חוק או תקנה, להמפעילת להרשוכמפורט בחוזה, תאפשר  .2.3.1
 אחרי השיפוץ, כמטבח יצרן.

מובהר כי המשרות המובאות להלן אינן כוללות את תקן העובדים הנדרש להפעלת מטבח יצרן  .2.3.2
 כאמור.

 כלל הדרישות המובאות הן בעבור השרות לנתב"ג בלבד. .2.3.3
 
 ישמר את הכללים הבאים הנוגעים לכ"א במתחם נתב"ג: מפעילה .3

 מנהל פעילות: .3.1
 ג."במתחם נתב מפעיליק ממונה מטעמו שיהיה אחראי על כל פעילות היעס מפעילה .3.1.1
ויהיה בין השאר אחראי על הקשר השוטף עם נציג  מפעילממונה יהיה מנהל החוזה מטעם הה .3.1.2

 הרשות ו/או מי שימונה  מטעמה כמנהל החוזה.
כיר בניהול מערך הפצה מורכב, או מי שכיהן בתפקיד ב ניסיוןבעל מנהל הפעילות יהיה אדם  .3.1.3

או מי שעסק , בעל הכשרה אקדמית במנהל עסקים או תעשייה וניהול, בניהול מערכת מלונאית
 .כמנהל מטבח ושף בניהול של פעילות ייצור עבור חברת מזון
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 :מנהל המתקן בנוסף לאסמכות לעיל יהיה אם לא נתמלאו בו במלואם התנאים שלעיל .3.1.4
 מטעם משרד העבודה. 4בעל אסמכה כשף סוג  .3.1.4.1
 סועדים בכל יום. 800ל בפועל מתקן מזון בסדר גודל של לפחות מי שניה .3.1.4.2

 שנים באחד מתחומי העיסוק שתוארו לעיל. 5בכל מקרה יהיה הממונה בעל ניסיון של  .3.1.5
 :טיפול בתלונות .3.1.6

מפקח החוזה  \ממנהל החוזה כחלק מתפקידיו יקבל מנהל המתקן תלונות ובקשות מיוחדות  .3.1.6.1
  או מי מטעמם.

 החובה להשיב לתלונות עובד בתוך ארבעה ימים מיום שנתקבלה על מנהל המתקן מוטלת .3.1.6.2
 אצלו התלונה.

  תלונות יבדקו על ידי מנהל המתקן באופן אישי, ותשובה בכתב על התלונה תועבר לעובד  .3.1.6.3
 המתלונן או לנציג החברה הנמצא בקשר עם מנהל המתקן.

 :שף ראשי ומנהל מטבח מרכזי .3.2
 תמך.שף ראשי למטבח המרכזי ביעסיק  המפעיל .3.2.1
 לפחות. 4השף הראשי יהיה בעל אסמכה של שף סוג  .3.2.2
  מנות ביום. 500יהיה בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול מטבח מבשל בהיקף שלא פחת מ  .3.2.3

 הבהרה בנושא דרישות רב הרשות להשגחה: .3.3
 :ע"פ דרישות רב הרשות, מפוצלת ההשגחה באופן הבא .3.3.1

 משגיח בוקר הסובב בין הטרמינלים. .3.3.1.1
 ם הסובב בין הטרמינלים.משגיח צהרי .3.3.1.2
 משגיח לילה הסובב בין הטרמינלים. .3.3.1.3

 :משגיחי שבת .3.3.2
 באתרים הפועלים גם בשבת מוגדר משגיח סופ"ש הסובב בין האתרים. .3.3.2.1
 לעבודה במתכונת מלאה ידרש גם בו משגיח סופ"ש כאמור. 1בעבור טרמינל  .3.3.2.2

  

  :לפי מתקן םתפקידיו טבלאות תקני כ"א .4

  תפקיד
ימי 
  עבודה

  הערות  

  ת המתחם:הנהל

    מנהל מתחם

  

  

    ה' –א'   מנהל משרד

  אחזקה כללית של השטחים הציבוריים במבנה  ה' –א'   עובד כללי

  ע"פ צרכי הכשרות במתקן והוראות הרבנות  ה' –א'   משגיח כשרות

  למתקן נתב"ג בלבד  ה' –א'   נהג הובלות

  ה' –א'   טכנולוג מזון\וטרינר
מתקני נתב"ג וניהול בקרת תהליכים מנהל בקרת האיכות והבטיחות ב

  ותיעוד.

  ה' -א'  מנהל אחזקה
יוצב במידה והספק ישתמש במטבח התמך כמטבח יצרן שלא לצרכי 

  הרשות

    ה' –א'   מחסנאי

  מטבח מרכזי תמך מזרחי:

  ה' –א'   שף ומנהל מטבח

  

  

  יבצע אטרקציות קולינריות בכל מתקן אחת לשבוע.  ה' –א'   טבח אטרקציות

  משמש במהלך ארוחת הצהרים כטבח פס ההגשה בתמך.  ה' –א'   בחט

  לביצוע מטלות בישול והכנה שוטפות במטבח המרכזי.  ה' –א'   עוזרי טבח

  ה' –א'   הדחה
  שוטף גסטרונומים וניקיון מטבח. 
  עובד שטיפת ירקות וניקיון כללי.
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  חדר אוכל תמך מזרחי:

  ה' –א'   אחראי חד"א בשרי

  

  

  אחד מאנשי מטבח ההכנה  ה' –א'    עוזר טבח

  הדחת כלים ואחזקה כללית  ה' –א'   עובדי  הדחה

    ה' –א'   קופאי

  ה' –א'   אחראי מלא"ב
  מכירת משקאות עובדי המלא"ב אחראיים גם על מכירת משקאות

  ה' –א'   עובדי חלבי

  

 :תקופת השיפוץ וסגירת איזור התמך .4.1
מטבח המרכזי ולחדר האוכל, יוצבו על פי שיקולי הספק במטבח בתקופת השיפוץ העובדים הנדרשים ל

  החילופי או בשאר האתרים, לאחר התייעצות עם מנהל החוזה.
  

  הבהרות לתקני עובדים באתרים הפועלים לאורך היממה: .5

 כלל העובדים המופיעים הנם עובדי משרה מלאה. .5.1
 כמפורט להלן:משמרות העובדים באתרים השונים יחולקו על פני היממה למשמרות  .5.2

  
  שעות המשמרות  ימים  משמרות    אתר

  1טרמינל 
  ש'- א'  בוקר וערב – 2  חלבי

  06:00-14:00בוקר 
  14:00-22:00ערב  
  22:00-06:00לילה 
  08:00-16:00יום   

  ה'- א'  משמרת יום – 1  בשרי

  3טרמינל 
  ש'- א' בוקר, ערב ולילה – 3  חלבי
  ש'- א'  בוקר וערב – 2  בשרי

  תמך מזרחי
  ה'- א'  בוקר ויום – 2  חלבי
  ה'- א'  משמרת יום – 1  בשרי

  ש'- א' בוקר, ערב ולילה – 3  מזנון השינוע
  

 במשמרות הבוקר יינתן דגש על היקפי העובדים ביחס למשמרות האחרות כמפורט. .5.3
 רשאי לשנות את שעות המשמרות בהתאם לצרכיו ובלבד שישמרו תקני העובדים הנדרשים. המפעיל .5.4

 

    תפקיד
ימי 
  עבודה

  

  :3מטבח וחד"א טרמינל 

  הערות  לילה  ערב  בוקר      

        1  ו' -א'    מנהל מתקן

  1  1  1  ו'-א'    עובד כללי
אחזקה כללית של השטחים הציבוריים 

  באתר

      1  1  ו' -א'    עוזר טבח

      2  3  ש'-א'    עובדי הגשה

      1  1  ש'-א'    קופאי

      1  2  ש'-א'    עובדי הדחה

  מיועד לכל האתרים      1  'ה-א'    משגיח כשרות

        1  ש'- ו'    משגיח שבת

  3מלא"ב טרמינל 

        1  ו' -א'    אחראי מזנון

    2  2  3  ש'-א'    עובדי מזנון
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  מזנון השינוע:

  הערות  לילה צהרים  בוקר      

        1  ו' -א'    מנהל מתקן

        1  ו' -א'    עוזר טבח

    2  2  3  ש'-א'    עובדי הגשה

  

  :1טרמינל  הבהרות לתקני עובדים באתר .6

 .22:00ועד לשעה  06:00החל בשעה  01-07-17יעבוד החל מה  1טרמינל  .6.1
 וע"פ החלטת רש"ת שתימסר לקבלן. 2018הינו אפריל  24/7צפי המעבר לפעילות  .6.2
 כלל העובדים המופיעים הנם עובדי משרה מלאה. .6.3
 הנדרשים. רשאי לשנות את שעות המשמרות בהתאם לצרכיו ובלבד שישמרו תקני העובדים המפעיל .6.4

  

    תפקיד
ימי 
  עבודה

  הערות

  :01-07-17החל ב  – 1מטבח וחד"א טרמינל 

  1  ה' -א'    מנהל מתקן

  

  

  1  ה'-א'    עובד  כללי
אחזקה כללית של השטחים הציבוריים 

  באתר

    1  ה' -א'    עוזר טבח

    2  ה'-א'    עובדי הגשה

    1  ה'-א'    קופאי

    2  ה'-א'    עובדי הדחה

 
  :01-07-17החל ב  – 1מלא"ב טרמינל 

    ערב  בוקר  

      1  ו' -א'    אחראי מזנון

      1  ש'    עובד מזנון

    1    ש'-א'    עובד מזנון

  

  :24/7במעבר ל  1טרמינל  .7

    תפקיד
ימי 
  עבודה

  

  :24/7במעבר ל  – 1מלא"ב טרמינל 

  הערות  לילה צהרים  בוקר      

        1  ו' -א'    אחראי מזנון

        1  ש'    עובד מזנון

   1  1    ש'-א'    נוןעובד מז
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 'ט  נספח 

  מזרחי חד"א אזור תפעול ומטבח רשימת ציוד ב

  1קומה 

  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

 שרות עצמי חלבי  1  יח' ווק אינדקטיבי   חשמלי 615  69
  

  DROP IN GN 6H שרות עצמי חלבי  1  יח' דרופ אין  GN 6אגן חימום  230 43

44 
 

 שרות עצמי חלבי  1  יח' 3אגן חימום דרופ אין 
  

  1  יח' דרופ אין 3GMאגן קרור  150 11
 

3GM-DROPIN-
COLD 

  1  יח' GN 1אמט חימום בין מארי  590 67
 

BEN MARI 

 129מחסן  חלבי    1  יח' דלתות 2ארון  240 350
  

 160אי  מטבח  אחר  1  יח'  דלתות 2ארון  240 351
  

 161מטבח  מרכזי    1  יח' דלתות 2ארון  240 352
  

  1  יח' דלתות 2ארון  240 353
  

  1  יח' ארון איכסון 235 349
  

  ”LEV CONTROL“ 145קונדיטוריה    1  יח' ארון השהייה התפחה 520 355

  GN – 36 מטבח  1  יח'  GN 36ארון חימום  205 36

 מטבח  1  יח' GN 36ארון חימום  205 37
  

 מטבח  1  יח' GN 36ארון חימום  205 38
  

 מטבח  1  יח' GN 36ארון חימום  205 39
  

 מטבח  1  יח' GN 36ארון חימום  205 40
  

  1  יח' GN 36ארון חימום  205 41
  

  1  יח' GN 36ארון חימום  205 42
  

  1  יח' (נייטרלי) ארון תצוגה שולחני 390 354
 

N-VITRINA 

  1  ח'י בול עץ 430 363
  

 155הכנת  בשר   1  יח'60   60בוצ'ר שולחן עיבוד בשר  300 172
  

103 
 

 155הכנת  בשר    1  יח' קנקנים  2בלנדר  
  

 שרות עצמי חלבי  1  יח' מהירויות 2בלנדר משקאות  395 102
  

424 
 

 בסקטים
  

16 
  

398 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' ברז  קפיצי
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

399 
 

 155בשר  הכנת    1  יח' ברז  קפיצי
  

400 
 

 מחסן חומרי ניקוי  1  יח' ברז  קפיצי
  

401 
 

 חדר  הדחה  1  יח' ברז  קפיצי
  

402 
 

 150חדר הכנת דגים   1  יח' ברז  קפיצי
  

403 
 

 חדר הדחת כלים  1  יח' ברז  קפיצי
  

404 
 

  1  יח' ברז  קפיצי
  

406 
 

 ג'ירפה  לריסוק  מרק
   

 מטבח
  

422 
 

 לסכום  1/4גסטרונום  
  

8 
  

418 
 

 10גסטרונום  
  

8 
  

420 
 

 ס"מ 10גסטרונום + מכסה 
  

3 
  

421 
 

 15עומק   1/4גסטרונום 
  

24 
  

419 
 

 ס"מ  15גסטרונום עומק 
  

4 
  

 שרות עצמי חלבי  1  יח' גריל פלטה חשמלי גרידל 370 53
  

 מטבח  1  יח' להבות 8גריל רדיאנטי  גז  445 54
  

  1  יח'יןדיספנסר לסלי ספלים דרופ א 290 347
  

348 155 
דיספנסר לרטבים ותוספות 

 דרופ אין
  1  יח'

 

DISPNSER-
ROTAVIM 

  1  יח' דיספנר קפה 455 345
 

AS - 2 

 שרות  עצמי  חלבי  1  יח' דלפק הגשה 325 356
  

 שרות  עצמי  חלבי  1  יח' דלפק הגשה 330 357
  

  1  יח' דלפק הגשה 630 358
  

  1  יח' דלפק הגשה 635 359
  

360 
 

 שרות  עצמי  חלבי  1  יח' מגירות 6דלפק מרכזי +כיור 
  

  1  יח' טוסטר גריל לחיצה 405 105
 

T-9-300-410 

  1  יח' כוננית 680 135
  

 155הכנת  בשר    1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 336
  

 חדר  הדחה  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 337
  

 מטבח  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 338
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

 מטבח  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 339
  

  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 340
  

  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 341
  

  1  יח' כיור לנטילת ידיים 120 342
  

  G-450 מחסן חומרי ניקוי  1  יח' כיור קונזולי 265 343

57 
 

 מטבח  1  יח' להבות  4כיריים  גז  
  

58 
 

 מטבח  1  'יח להבות  4כיריים  גז  
  

 145קונדיטוריה    1  יח' להבה  1כיריים גז   385 55
  

 VINTER 126  1  יח' להבות 4כיריים גז לסיר  580 56

412 
 

 כסא בר לבן
  

6 
  

411 
 

 כסא ישיבה פלסטיק אפור
  

96 
  

410 
 

 כסא ישיבה פלסטיק לבן
  

83 
  

413 
 

 כסא שחור ריפוד סקאי
  

10 
  

  1  יח' מאזני אמבט לעגלות 470 113
 

AMB - 1000 

  1  יח' ק"ג 15מאזניים שולחניים  545 124
  

  1  יח' ק"ג 15מאזניים שולחניים  545 364
  

 שרות  עצמי  חלבי  1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 220 361
  

 שרות  עצמי  חלבי  1  יח' מגן עיטוש חד צדדי  כפול 225 362
  

  1  יח' מדף זויתי כפול על קיר נמוך 670 378
  

 129  1  יח' מדף קונזולי  יחיד 645 377
 

 חדר  ירקות  1  יח' מדף קונזולי כפול 15 372
  

 חדר  ירקות  1  יח' מדף קונזולי כפול 20 373
  

 חדר  ירקות  1  יח' מדף קונזולי כפול 25 374
  

 145קונדיטוריה    1  יח' מדף קונזולי כפול 30 375
  

376 35 
מדף קונזולי כפול לייבוש  

 צלחות
 147  1  יח'

 

 מקרר  148  1  יח' מחבת   ענק  חשמלי 340 47
  

49 
 

 מטבח  1  יח' מחבת חשמלי מתהפך
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

50 
 

 מטבח  1  יח' מחבת חשמלי מתהפך
  

51 
 

 מטבח  1  יח' מחבת חשמלי מתהפך
  

52 
 

 מטבח  1  יח' מחבת חשמלי מתהפך
  

 שרות עצמי חלבי  1  יח' מחבת טיגון עמוק 340 46
  

  FR -27 מטבח  1  'יח מחבת טיגון עמוק 375 48

 שרות עצמי חלבי  1  יח' מטחנת קפה 460 111
  

  TC - 32 155הכנת  בשר    1  יח' כ"ס 3מטחנתטוחן בשר  550 125

405 
 

 מיכל  השהייה
   

 חדר  הדחה
  

  1  יח' מיתלה לכלי ניקוי 185 394
  

  1  יח' מיתלה לכלי ניקוי 185 395
  

12 210 
מכונה לקוביות קרח אייס 

 מייקר
  N - 70 שרות עצמי  חלבי  1  יח'

  1  יח' מכונה לשטיפת ירקות 485 115
 

ATIR-2 TILTING 

 שרות עצמי חלבי  1  יח' ראשים 2מכונת אספרסו  465 112
  

 CV - 400 137  1  יח' מכונת אריזה בואקום 625 129

 GSדלת אחת מתרוממת חדר הדחת כילים  1  יח' DOOR TYOEמכונת הדחה  450 110
- 501  

  1  יח' מכונת הדחה לתבניות 535  122
 

GS - 660 

  1  יח' מכונת עיבוד ירקות על מעמד 500 118
 

TV - 99 

128 570 
מכונת פריסה אוטומטית 

 לנקניק
  TG – P300 148מקרר    1  יח'

116 490 
ק"ג  30מכונת קילוף ירק 
 תפו"א

  PVM - 32 חדר  ירקות  1  יח'

  1  יח' מכונת קציצות 435 108
  

  1  יח' נת שטיפה בלחץמכו 355 101
 

TRITON850 HZ400-
3-50  

120 
 

 155הכנת  בשר    1  יח' מכשיר  לפלאפל  חשמלי
  

  1  יח' ליטר 40מעבד מזון (מיקסר)  475 114
 

SRM +40 

  1  יח' מעמד (סוקל) לציוד מודולרי 600 369
  

  1  יח' מעמד (סוקל) לציוד מודולרי 605 370
  

  1  יח' דולרימעמד (סוקל) לציוד מו 610 371
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

  1  יח' מעקה 215 366
  

  1  יח' מערבל זרוע אחת למילק שיק 400 104
  

  1  יח' ליטר 200מערבל מזון נייד  620 130
 

PVM - 200 

  SRM 80 145קונדיטוריה    1  יח' ליטר 80מערבל מזון(מיקסר) 555 126

 מטבח  1  יח' ליטר 80מערבל מזון(מיקסר) 555 127
  

 ץ מזון "מהיר"מערבל/קוצ 495 117
  

1 
 

R – 45 

  1  יח' מערכת סינון מים אוטומטית 585 365
 

REA - 175 

23 
 

 129מחסן חלבי   1  יח' דלתות  2מקפיא  
  

21 
 

 156מקפיא  בשר    1  יח' מקפיא  בשר
  

22 
 

 157מקפיא    1  יח' מקפיא  כללי
  

 145קונדיטוריה    1  יח' רוחבי-מקפיא ארון דו 165 25
  

 שרות עצמי  חלבי  1  יח' גלידות מקפיא 295 26
  

14 
 

 155הכנת בשר    1  יח' מקרר  בשר
  

19 
 

 150הכנת  דגים    1  יח' מקרר  דגים
  

13 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' מקרר  קונדיטוריה
  

17 
 

 125  1  יח' מקרר  קירור
 

16 
 

 148  1  יח' מקרר  קירור  ביצים
 

18 
 

  1  יח' מקרר  קירור  ירקת
  

  1  יח' ר ארון חד רוחבימקר 665 10
 

FM070 

  1  יח' מקרר דלפק 140 3
 

TM-1320-00-104 B 

  1  יח' מקרר דלפק 145 4
 

TM-211-10-000E 

 שרות עצמי  חלבי  1  יח' מגירות  6מקרר דלפק לבאר  135 2
  

  1  יח' מקרר הפשרת עגלות דו רוחבי 310 6
  

 155הכנת בשר    1  יח' מקרר הפשרת עגלות דו רוחבי 310 7
  

24 345 
 2/1 20מקרר מקפיא עגלות 

GN 
 שרות עצמי  חלבי  1  יח'

  

 137חדר   1  יח' GN  - 40מקרר עגלות מהיר  350 8
  

 137חדר   1  יח' GN  - 40מקרר עגלות מהיר  350 9
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

15 
 

 149קרור  ירקות    1  יח' מקרר קירור ירקות בתהליך
  

  1  יח' מקרר תצוגה למרכול 160 5
  

  NEW MAN P-N-10 שרות עצמי  חלבי  1  יח' גה לעוגותמקרר תצו 130 1

  MM - 600 145קונדיטוריה    1  יח' מרדדת בצק 510 119

  CL 7884 1C*60 155הכנת  בשר    1  יח' מרכך בשר  סטייק  מסטאר 440 109

  60XB278852 155הכנת  בשר    1  יח' כ"ס 2משור בשר  540 123

167 
 

 155נת  בשר  הכ  1  יח' משטח  עבודה  אוקוליין
  

168 
 

 155הכנת  בשר    1  יח' משטח  עבודה  אוקוליין
  

 126  1  יח' משטח עבודה נירוסטה 85 162
 

 126  1  יח' משטח עבודה נירוסטה 90 163
 

 חדר  ירקות  1  יח' 1.8משטח עבודה נירוסטה   100 165
  

 155הכנת  בשר    1  יח' 1.8משטח עבודה נירוסטה   105 166
  

 חדר  ירקות  1  יח' 2טח עבודה נירוסטה  מש 95 164
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 379
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 380
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 381
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 382
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 383
  

  1  יח' לצינור גמיש על קיר מתלה 115 384
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 385
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 386
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 387
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 388
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 389
  

  1  יח' יש על קירמתלה לצינור גמ 115 390
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 391
  

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 392
  



 

45  

  

  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

  1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 115 393
  

  1  יח' מתלה קונזולי לכלי מיכון 305 396
  

407 
 

 מתקן  לניקוז  שמן
   

 מטבח
  

346 320 
מארזים להשריית  3מתקן 

 תבניות
  1  יח'

 
MARAZ - 3 

367 5 
מתקן לייבוש כלים עם מדף 

 לספלים
 145קונדיטוריה    1  יח'

  

368 10 
מתקן לייבוש כלים עם מדף 

 לספלים
  1  יח'

  

  1  יח' מתקן למגשים וסכו"ם 685 344
  

  1  יח' מתקן פחיות משקה 675 131
  

397 
 

 שרות  עצמי  חלבי  6  יח' מתקני  מדף על קיר
  

  KRS-400X400 145קונדיטוריה    1  יח' חשמלינפת קמח   515 121

 סיפון  (כוננית  פלסטיק ) 180 414
  

1192 
  

74 
 

 מטבח  1  יח' ליטר 300סיר  בישול חשמלי 
  

75 
 

 מטבח  1  יח' ליטר 300סיר  בישול חשמלי 
  

71 
 

 מטבח  1  יח' ליטר  100סיר  מתהפך  
  

72 
 

 מטבח  1  יח' ליטר  200סיר  מתהפך  
  

73 
 

 מטבח  1  יח' ליטר  200מתהפך  סיר  
  

315 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' עגלה  לבסקטים
  

316 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' עגלה  לבסקטים  כפולה
  

317 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' עגלה  לבסקטים  כפולה
  

318 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' עגלה  לבסקטים  כפולה
  

298 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

299 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

300 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

301 
 

 145קונדיטוריה    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

302 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

303 
 

רקות מקרר  קירור  י  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

149 

304 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

305 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

306 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

307 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

308 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
מקרר  קירור  ירקות 

149   

309 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

310 
 

  1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

311 
 

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

312 
 

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

313 
 

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלה  לגסטרונומים
  

314 
 

 155הכנת  בשר    1  יח' כהעגלה לגסטרונומים  נמו
  

  1  יח' עגלה להובלת מזון 200 249
  

  1  יח' עגלה להובלת מזון 200 250
  

  1  יח' עגלה להובלת מזון 200 251
  

  1  יח' עגלה להובלת מזון 200 252
  

  1  יח' עגלה להובלת מזון 200 253
  

 קונדיטוריה  1  יח' עגלה למיכל אשפה 195 243
  

  1  יח' ל אשפהעגלה למיכ 195 244
מקרר קירור  ירקות 

149   

  1  יח' עגלה למיכל אשפה 195 245
מקרר קירור  ירקות 

149   

  1  יח' עגלה למיכל אשפה 195 246
מקרר קירור  ירקות 

149   

 148מקרר    1  יח' עגלה למיכל אשפה 195 247
  

  1  יח' עגלה למיכל אשפה 195 248
  

70 
 

 145נדיטוריה  קו  1  יח' עגלת  חימום  גסטרונומים
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

326 
 

  4  יח' עגלת  פלסטיק  לקיטניות
  

320 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 120עגלת  שרות  
  

321 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 120עגלת  שרות  
  

322 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 120עגלת  שרות  
  

319 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' ס"מ  60עגלת  שרות  
  

323 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 55   55קומות  עגלת  שתי 
  

324 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 55   55עגלת  שתי  קומות 
  

325 
 

 157מקפיא  כללי    1  יח' 55   55עגלת  שתי  קומות 
  

  1  יח' מדפים 3עגלת  280 227
מקרר  קירור  ירקות 

149   

  1  יח' מדפים 3עגלת  280 228
מקרר  קירור  ירקות 

149   

  1  יח' מדפים 3עגלת  280 229
מקרר  קירור  ירקות 

149   

 150הכנת  דגים   1  יח' מדפים 3עגלת  175 239
  

240 
 

 155הכנת  בשר    1  יח' מדפים 3עגלת 
  

241 
 

 157מקפיא כללי    1  יח' מדפים 3עגלת 
  

  1  יח' מדפים 3עגלת  175 242
  

  1  יח' ליטר 136עגלת איחסון יבש  505 213
 

IB - 36 

  1  יח' ליטר 136עגלת איחסון יבש  505 214
  

  1  יח' ליטר 136עגלת איחסון יבש  505 215
  

  1  יח' ליטר 136עגלת איחסון יבש  505 216
  

  1  יח' עגלת אמבט גבוהה 270 225
מקרר  קירור  ירקות 

149   

 150הכנת  דגים    1  יח' עגלת אמבט גבוהה 270 226
  

 148מקרר    1  יח' עגלת אמבט נמוכה 315 230
  

 148מקרר    1  יח' עגלת אמבט נמוכה 315 231
  

 157מקפיא  כללי    1  יח' עגלת אמבט נמוכה 315 232
  

  1  יח' עגלת אמבט נמוכה 315 233
  

  1  יח' עגלת אמבט נמוכה 315 234
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

  1  יח' עגלת ביצים 170 235
  

  1  יח' עגלת ביצים 170 236
  

  1  יח' עגלת ביצים 170 237
  

  1  יח' עגלת ביצים 170 238
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 284
מקרר  קירור  ירקות 

149   

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 285
  

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 286
  

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 287
  

 156מקפיא  בשר    1  יח' כסוןעגלת כלוב לאי 125 288
  

 156מקפיא  בשר    1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 289
  

 148מקרר    1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 290
  

 148מקרר   1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 291
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 292
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 293
  

  1  יח' יכסוןעגלת כלוב לא 125 294
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 295
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 296
  

  1  יח' עגלת כלוב לאיכסון 125 297
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 254
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 255
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 256
  

  1  ח'י עגלת מסלולים גבוהה 110 257
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 258
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 259
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 260
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 261
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 262
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  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 263
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 264
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 265
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 266
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 267
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 268
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 269
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 270
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 271
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 272
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 273
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 274
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 275
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 276
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 277
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 278
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 279
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 280
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 281
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 282
  

  1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 110 283
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 203
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 204
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 205
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 206
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 207
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 208
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  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 209
  

  1  ח'י עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 210
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 211
  

  1  יח' עגלת מסלולים לפינוי מגשים 640 212
  

  1  יח' עגלת מסלולים נמוכה 250 217
  

  1  יח' עגלת מסלולים נמוכה 250 218
  

 קונדיטוריה  1  יח' 60    70עגלת משטח   255 219
  

 הקונדיטורי  1  יח' 61    70עגלת משטח   255 220
  

 קונדיטוריה  1  יח' 62    70עגלת משטח   255 221
  

 קונדיטוריה  1  יח' 63    70עגלת משטח   255 222
  

  1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים דו צדדית 660 202
  

 157מקפיא כללי    1  יח' טורים 6עגלת צלחות  655 201
  

  1  יח' מיכלים 20עגלת תבלינים  260 223
  

  1  יח' מיכלים 20עגלת תבלינים  260 224
  

 עמוד  ( כוננית  פלסטיק 180 415
  

166 
  

425 
 

 פח אשפה פלסטיק
  

4 
  

  1  יח' צמד מטגנות עם שולחן איכסון 335 45
 

HZ 400V - 350 

  1  יח' קוו בישול 595 68
  

59 
 

 מטבח  1  יח' קומביסטימר  תנור  בישול
  

60 
 

 מטבח  1  יח' קומביסטימר  תנור  בישול
  

61 
 

 מטבח  1  יח' טימר  תנור  בישולקומביס
  

62 
 

 מטבח  1  יח' קומביסטימר  תנור  בישול
  

63 415 
תבניות  10קומביסטימר 

1/1GN 
 FLASH C 10.35 126  1  יח'

64 480 
 1/1תבניות  20קומביסטימר 

GN '1  יח  
 

FLASH C.20.35 

  1  יח' GN 36קונבקטומט מסתובב  525 66
  

  CATOMATO-51 155הכנת  בשר    1  יח' קוצץ ירקות  חשמלי 425 106
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

107 
 

  1  יח' קוצץ ירקות  חשמלי
חדר  ירקות   ללא  

   סכינים

 קורה   (כוננית פלסטיק ) 180 416
  

510 
  

426 
 

קורה  ניצבת  לתליית ציוד 
 בישול

  
1 

  

423 
 

 35  55קרש  חיתוך  פלסטיק  
  

2 
  

417 
 

 רשת  לגסטרונומים
  

14 
  

408 
 

 עדיםלסו  1.2שולחן  
  

18 
  

187 
 

 חדר  הדחה  1  יח' 1.6שולחן + כיור למדיח 
  

  1  יח' שולחן הדחת סירים 75 160
  

  1  יח' שולחן הדחת סירים 80 161
  

 חדר  הדחה  1  יח' שולחן יציאה ממכונת הדחה 285 171
  

157 
 

 150הכנת  דגים    1  יח' 2.3שולחן כיור נירוסטה  
  

 155הכנת  בשר    1  יח' 2.3שולחן כיור נירוסטה   65 158
  

 חדר  הדחה  1  יח' 1.8שולחן כיור נירוסטה  70 159
  

 חדר  ירקות  1  יח' 2שולחן כיור נירוסטה  55 154
  

 חדר  ירקות  1  יח' 2שולחן כיור נירוסטה  55 155
  

 150הכנת  דגים    1  יח' 2.3שולחן כיור נירוסטה  60 156
  

 126  1  יחי 2.4שולחן כיור נירוסטה  45 152
 

 חדר  ירקות  1  יח' 2.45שולחן כיור נירוסטה  40 151
  

 155הכנת  בשר    1  יח' 2.55שולחן כיור נירוסטה  50 153
  

 חדר  הדחה  1  יח' שולחן כניסה למכונת הדחה 275 170
  

  1  יח' שולחן לניקוי דגים 245 169
  

409 
 

 80   80שולחן לסועדים  
  

26 
  

186 
 

 מטבח  1  יח' מטר  3שולחן עבודה  + כיור 
  

182 
 

 3שולחן עבודה ומגירות כיור 
 מטר

 145קונדיטוריה    1  יח'
  

183 
 

 מטבח  1  יח' שולחן עבודה נירוסטה + מדף
  

184 
 

 מטבח  1  יח'  שולחן עבודה נירוסטה + מדף
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  הערות  מיקום כמות  יח'  שם   הפריט  בהסכם מס"ד

185 
 

 מטבח  1  יח' שולחן עבודה נירוסטה + מדף
  

181 
 

 145 קונדיטוריה   1  יח' מטר 3שולחן עבודה שיש 
  

  1  יח' שולחן עזר 575 180
  

 שרות עצמי  חלבי  1  יח' שולחן עזר  לגריל 410 178
  

  1  יח' שולחן עזר  למרדדת  מתקפל 420 179
  

 145קונדיטוריה    1  יח' 1.8שולחן עזר נירוסטה   360 173
  

 מטבח  1  יח'שולחן עזר נירוסטה לכיריים גז 360 175
  

 מטבח  1  יח'לכיריים גזשולחן עזר נירוסטה  365 176
  

 מטבח  1  יח'שולחן עזר נירוסטה לכיריים גז 365 177
  

174 360 
שולחן עזר נירוסטה לסיר 

 מתהפך
 3מטבח    1  יח'

  

  FLASH C 2056 145קונדיטוריה    1  יח' GN 2/1 20תנור קומביסטימר  530 65
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  2קומה 

  הערות כמות יח'  שם הפריט  קוד בהסכם מס"ד

1 60 HTK 1  יח' קרר דלפקמ 
 

2 150 HTK 1  יח' מקרר תצוגה דרופ אין 
 

3 150 HTK 1  יח' מקרר תצוגה דרופ אין 
 

4 235 HTK  32מקרר ארון נייד GN '1  יח 
 

5 210 HTK 1  יח' מקפיא ארון דו רוחבי FM-142-01-100E 

6 255 HTK 1  יח' מקפיא ארון חד רוחבי FM-072-00-000E 

7 255 HTK 1  יח' חד רוחבי מקפיא ארון 
 

8 260 HTK 1  יח' מקרר ארון חד רוחבי FM-070 

16 30 HTK  פלטה מקוררתTOP FROST '1  יח 
 

17 30 HTK  פלטה מקוררתTOP FROST '1  יח 
 

18 275 HTK 1  יח' פלטה מחוממת לחיתוך בשר 
 

19 135 HTK  36ארון חימום GN '1  יח 
 

20 135 HTK  36ארון חימום GN '1  יח 
 

21 135 HTK  36ארון חימום GN '1  יח 
 

22 155 HTK  1אגן חימום GN 1  יח' דרופ אין 
 

23 160 HTK  3אגן קרור G1  יח' מ דרופ אין 
 

24 240 HTK  2אגן חימום GN  1  יח' דרופ אין 
 

25 245 HTK  5אגן חימום GN  1  יח' דרופ אין 
 

26 280 HTK  תבניות  20קומביסטימרGN 1/1 '1  יח FLASH C 

27 285 HTK 1  יח' גריל שווארמה חשמלי GRE60 

28 305 HTK  1  יח' גלילים 9גריל לנקניקיות 
 

29 300 HTK 1  יח' גריל צדפה 
 

30 320 HTK 1  יח' גרידל 
 

31 290 HTK 1  יח' מחבת טיגון עמוק FR 27 

32 295 HTK 1  יח' מחבת טיגון עמוק FR 27 

33 310 HTK  10תנור קונבקטומט GM '1  יח 
 

34 315 HTK    1  יח' להבות  6כיריים גז SXL 48 

35 325 HTK 1  יח' ווק אינדוקטיבי LE - 10 
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  הערות כמות יח'  שם הפריט  קוד בהסכם מס"ד

36 
  

 תנור  תפיחה
 

1 
 

37 
  

 תנור  לבגטים
 

1 
 

38 40 HTK 1  יח' מסוע למגשים 
 

39 45 HTK  1  יח' כ"ס 9.5מרסק/סוחט אשפה 
 

40 55 HTK "1  יח' מכונה הדחה "מוביל חיצוני P.S.W-154-320-CD 

41 145 HTK  2  יח' כוסות / שעה 900מתקן מים קרים/סודה 
 

42 
  

 צ'יפסר
 

1 
 

46 95 HTK (דגם מפואר)1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים 
 

47 95 HTK (דגם מפואר)1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים 
 

48 105 HTK 1  יח' עגלה למיכל אשפה 
 

49 105 HTK 1  יח' עגלה למיכל אשפה 
 

50 105 HTK 1  יח' עגלה למיכל אשפה 
 

51 105 HTK 1  יח' עגלה למיכל אשפה 
 

52 105 HTK 1  יח' עגלה למיכל אשפה 
 

53 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

54 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

55 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

56 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

57 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

58 115 HTK 1  יח' עגלת מסלולים גבוהה 
 

59 165 HTK  1  יח' טורים 6עגלת צלחות 
 

60 170 HTK 1  יח' עגלת סלי ספלים דו צדדית 
 

61 170 HTK 1  יח' עגלת סלי ספלים דו צדדית 
 

62 170 HTK 1  יח' עגלת סלי ספלים דו צדדית 
 

63 175 HTK  1  יח' סלי ספלים "דולי"עגלת 
 

64 175 HTK "1  יח' עגלת סלי ספלים "דולי 
 

65 180 HTK  1  יח' מדפים 3עגלת 

66 180 HTK  1  יח' מדפים 3עגלת 
 

67 185 HTK 1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים דו צדדית 
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  הערות כמות יח'  שם הפריט  קוד בהסכם מס"ד

68 185 HTK 1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים דו צדדית 
 

69 190 HTK 1  יח' עגלה להובלת מזון 
 

70 190 HTK 1  יח' עגלה להובלת מזון 
 

71 190 HTK 1  יח' עגלה להובלת מזון 
 

72 250 HTK  1  יח' מדפים 3עגלת 
 

81 125 HTK 1  יח' שולחן כיור 
 

82 130 HTK 1  יח' שולחן כיור 
 

83 195 HTK 1  יח' שולחן הדחת סירים 
 

84 265 HTK 1  יח' שולחן עזר 
 

85 265 HTK 1  יח' שולחן עזר 
 

86 270 HTK 1  יח' שולחן עזר 
 

87 65 HTK 1  יח' דלפק הגשה 
 

88 70 HTK 1  יח' דלפק הגשה 
 

89 75 HTK 1  יח' דלפק הגשת מנות 
 

90 80 HTK 1  יח' דלפק הגשת מנות 
 

91 85 HTK "1  יח' דלפק "השף 
 

92 90 HTK "1  יח' דלפק "דלי 
 

93 205 HTK 1  יח' משטח עבודה 
 

94 220 HTK 1  יח' פק קופהדל 
 

95 225 HTK  1/1 8דלפק שרות עצמי מקורר GN '1  יח 
 

96 225 HTK  1/1 8דלפק שרות עצמי מקורר GN '1  יח 
 

97 230 HTK  1/1 8דלפק שרות עצמי מחומם GN '1  יח 
 

98 230 HTK  1/1 8דלפק שרות עצמי מחומם GN '1  יח 
 

101 120 HTK 1  יח' מדף קונזולי כפול 
 

102 200 HTK 1  יח' מדף כפול על קיר נמוך 
 

103 350 HTK 1  יח' מעומד(סוקל)לציוד מודולרי 
 

104 355 HTK 1  יח' מעומד(סוקל)לציוד מודולרי 
 

105 
  

 כיור  נטילת  ידיים
 

1 
 

106 5 HTK 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 
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  הערות כמות יח'  שם הפריט  קוד בהסכם מס"ד

107 10 HTK 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 
 

108 15 HTK 1  יח'  מגן עיטוש חד צדדי 
 

109 20 HTK 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 
 

110 25 HTK 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 
 

111 35 HTK 1  יח' דיספנסר לסלי ספלים דרופ אין 
 

112 35 HTK 1  יח' דיספנסר לסלי ספלים דרופ אין 
 

113 215 HTK 1  יח' דיספנסר לרטבים ותוספת דרופ אין 
 

114 40 HTK 1  יח' מסוע למגשים 
 

115 45 HTK  1  יח' כ"ס 9.5מרסק/סוחט אשפה 
 

116 50 HTK 1  יח' גשרון למיון כלים 
 

117 50 HTK 1  יח' גשרון למיון כלים 
 

118 50 HTK 1  יח' גשרון למיון כלים 
 

119 50 HTK 1  יח' גשרון למיון כלים 

120 140 HTK 3  יח' אג טפטוף דרופ אין 
 

123 
  

 1.8שולחן  
 

48 
 

124 
  

 1.2ולחן  ש
 

25 
 

125 
  

 כסא  לבן  פלסטיק
 

190 
 

126 
  

 כסא  אפור  פלסטיק
 

184 
 

127 
  

 כוננית
 

1 
 

128 
  

 כוננית
 

1 
 

129 100 HTK  1  יח' דלתות 2ארון 
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 1'ט  נספח

   במזנון השינועהרשות ציוד רשימת 

  

 הערות  כמות מוצר 

   1 טוסטר מסוע 1

   1 גרידל חשמלי  2

   2 מגרות 8מקרר   3

   1 דלתות 2מקרר   4

   1 מגן עיטוש  5

   1 סלטייה למקרר  6

    1  דיספנסר מיצים  7

   1 ויטרינה תצוגה  8

   1 מדף מוצרי קיוסק דלפק מדורג  9

   1 משטח נירוסטה  + כיור  10

   1 שולחן + כיור נירוסטה  11

   1 מדף ניורסטה כפול  12

   1 מקרר דו רוחבי עומד  13

   1 מקפיא חד רוחבי עומד  14

    1  אשפתון להטלת קפה  15

    2  מנדף+מערכת כיבוי+מנדף מחסן  16

   6 מדפי אסון יוליסס  17

   1 ארון מוצרי סופר  18

   1 דלפק קידמי+שיש  19

   3 מקרר חלבייה 20

    1  תנור אפייה עם תא התפחה  21

   1 טוסטר קראמי כפול  22

   1 ווק אינדוקציה  23

   1 מחבת לווק  24

   1 ראשים 2מכונת אספרסו אוטומטית   25

   1 מטחנת פולי קפה  26

   3 ס"מ 140מקפיא גלידה   27
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  'י נספח 

  3רשימת ציוד הרשות אתר טר' 

 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

1 155 EDR-61 1  יח' רוחבי-ארון חד-מקרר 

2 155 EDR-61 1  יח' רוחבי-ארון חד-מקרר 

3 175 EDR-65 1  יח' מקרר דלפק 

4 180 EDR-65A 1  יח' מקרר דלפק 

5 185 EDR-65C 1  יח' מקרר דלפק 

6 190 EDR-65E 1  יח' מקרר דלפק 

7 250 EDR-78 1  יח' תצוגה למרכול -מקרר 

8 265 EDR-216  מקרר תצוגהDROP-IN  '1  יח 

9 270 EDR-216A  מקרר תצוגהDROP-IN  '1  יח 

10 300 EDR-226 1  יח' רוחבי-מקרר תצוגה למשקאות חד 

11 300 EDR-226 1  יח' רוחבי-מקרר תצוגה למשקאות חד 

12 300 EDR-226 1  יח' רוחבי-מקרר תצוגה למשקאות חד 

13 300 EDR-226 1  יח' רוחבי-מקרר תצוגה למשקאות חד 

 1  יח' מקרר  לגלידה     14

 1  יח' מקרר  לגלידה     15

 1  יח' 1מקרר  נירוסטה  דלת       16

 1  יח' מקרר     17

21 125 EDR-37 1  יח' מקפיא תצוגה 

22 125 EDR-37 1  יח' מקפיא תצוגה 

23 125 EDR-37 1  יח' מקפיא תצוגה 

24 150 EDR-60 1  יח' רוחבי-ארון חד- מקפיא 

26 5 EDR-2   1  יח' להבות   פלטה  4כיריים חשמליים 

27 60 EDR-2O   1  יח' להבות      4כיריים חשמליים 

28 210 EDR-67C   1  יח' להבות  4כיריים חשמליים 

29 10 EDR-2C  1  יח' ליטר  חשמלי 45סיר בישול סטטי 

 1  יח' ליטר  100סי  מתהפך       30

 1  ח'י ליטר  150סיר  מתהפך       31

 1  יח' ליטר  250סיר  מתהפך       32

33 20 EDR-2E  1  יח' ליטר  מצלית 40מחבת מתהפך 

34 40 EDR-2I 1  יח' מחבת טיגון עמוק 

35 40 EDR-2I 1  יח' מחבת טיגון עמוק 

36 40 EDR-2I 1  יח' מחבת טיגון עמוק 

37 200 EDR-67  1  יח' ליטר 110מחבט מתהפך 

38 200 EDR-67  1  יח' ליטר 110מתהפך מחבט 

39 200 EDR-67  1  יח' ליטר 110מחבט מתהפך 

40 225 EDR-71 1  יח' מטגנת עם שולחן איחסון  פלטת  גריל 

41 30 EDR-2G 1  יח' גריל צדפה 

42 145 EDR-59 1  יח' גריל שווארמה  חשמלי 
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 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

43 45 EDR-2J 1  יח' גרידל   מחורצת 

44 65 EDR-2Q 1  יח' גרידל 

45 160 EDR-63  1/1תבניות  20קומביסטימר GN '1  יח 

46 165 EDR-63A  1/1תבניות  20קומביסטימר GN '1  יח 

47 220 EDR-70  2/1תבניות  20קומביסטימר GN '1  יח 

48 220 EDR-70  2/1תבניות  20קומביסטימר GN '1  יח 

49 280 EDR-221  1/1תבניות  10קומביסטימר GN '1  יח 

50 505 EDR-99 36רון חימום א GN '1  יח 

51 505 EDR-99  36ארון חימום GN '1  יח 

52 505 EDR-99  36ארון חימום GN '1  יח 

53 570 EDR-228  11ארון חימום GN '1  יח 

54 570 EDR-228  11ארון חימום GN '1  יח 

61 95 EDR-13 1  יח' חיצוני"-מכונת הדחה "מוביל 

62 100 EDR-13A 1  יח' חיצוני"-מכונת הדחה "מוביל 

63 255 EDR-85 1  יח' מכונת הדחה לתבניות 

64 105 EDR-27 1  יח' מיקרוגל-תנור 

65 110 EDR-23 1  יח' לחיצה כפול-גריל - טוסטר 

66 115 EDR-29  1  יח' ראשים  2מכונת אספרסו 

67 120 EDR-30 1  יח' מטחנת קפה 

68 130 EDR-43  1  יח' ראשים 3קולחן משקאות 

69 135 EDR-44 1  יח' מכונת קפה מאבקות 

70 140 EDR-48 1  יח' מסוע למגשים{צורני}  למכונת  שטיפה 

71 170 EDR-64 1  יח' מכונת פריסה ידנית  פורס  נקניק 

72 195 EDR-66  1  יח' בישול –קו 

73 230 EDR-72 1  יח' מזון "מהיר"   קטומטי-מערבל/קוצץ 

74 235 EDR-73 1  יח' ל מעמדמכונת עיבוד ירקות ע 

75 240 EDR-74 1  יח' מכונה לשטיפת ירקות 

76 245 EDR-75 1  יח' ק"ג  תפו"א 30ירק -מכונת קילוף 

77 260 EDR-97 1  יח' קוצץ  ירקות 

78 275 EDR-219  1  יח' כ"ס 8.5מרסק/סוחט אשפה 

79 440 EDR-34 חימום     -אגןGN DROP-IN5  '1  יח 

80 445 EDR-35 חימום  -אגן   GN DROP-IN5  '1  יח 

81 480 EDR-58C חימום     -אגןGN DROP-IN5  '1  יח 

82 480 EDR-58C חימום     -אגןGN DROP-IN5  '1  יח 

83 480 EDR-58C חימום     -אגןGN DROP-IN5  '1  יח 

84 510 EDR-102A  אגן טפטוףDROP-IN '1  יח 

85 510 EDR-102A  אגן טפטוףDROP-IN '1  יח 

86 550 EDR-214  1  יח' כוס/שעה 700מתקן מים קרים/סודה 

87 550 EDR-214  1  יח' כוס/שעה 700מתקן מים קרים/סודה 

88 555 EDR-215 1  יח' ליטר 60צדדי -מיחם דו 
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 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

 1  יח' מאוורר  תעשיתי  גדול     89

 1  יח'  משקל  פריזמה  קרקעי     90

 1  יח' קטומטור     91

 1  'יח קטר  חשמלי     92

 1  יח' צ'יפסר     93

 1  יח' צ'יפסר     94

 1  יח' צ'יפסר     95

101 15 EDR-2D 1  יח' שולחן עזר  לגריל 

102 35 EDR-2H 1  יח' שולחן עזר  שרות 

103 35 EDR-2H 1  יח' שולחן עזר  שרות 

104 35 EDR-2H 1  יח' שולחן עזר  שרות 

105 205 EDR-67B 1  יח' שולחן עזר 

106 360 EDR-11 1  יח'  שולחן הדחת סירים 

107 365 EDR-11A 1  יח' שולחן הדחת סירים 

108 365 EDR-11A 1  יח' שולחן הדחת סירים 

109 385 EDR-18   1  יח' 2.20שולחן כיור 

110 390 EDR-18A 1  יח' שולחן כיור 

111 395 EDR-18B 1  יח' שולחן כיור  עבודה  +  דלתות 

112 400 EDR-18C 1  יח' חן כיור  +  דלתותשול 

113 405 EDR-18E 1  יח' שולחן כיור 

114 405 EDR-18E 1  יח' שולחן כיור 

 1  יח' שולחן עבודה + כיור + מגירות     115

 1  יח' שולחן עבודה עם מגירות וקירור     116

 1  יח' שולחן עבודה עם מגירות וקירור     117

 1  יח' ירורשולחן עבודה עם מגירות וק     118

 1  יח' מטר 2שולחן עבודה      119

 1  יח' שולחן עבודה + כיור         120

 1  יח' שולחן עבודה + כיור         121

 1  יח' שולחן עבודה + כיור         122

 1  יח' שולחן עבודה + כיור         123

124 25 EDR-2F 1  יח' מעמד{סוקל}לציוד מודולרי 

125 50 EDR-2K 1  יח' מעמד{סוקל}לציוד מודולרי 

126 55 EDR-2N 1  יח' מעמד{סוקל}לציוד מודולרי 

127 55 EDR-2N 1  יח' מעמד{סוקל}לציוד מודולרי 

128 215 EDR-67D 1  יח' מעמד {סוקל} לציוד מודולרי 

129 575 EDR-229 1  יח' מעמד תצוגה לחטיפים  דלפק 

130 575 EDR-229 1  יח' פקמעמד תצוגה לחטיפים  דל 

131 420 EDR-31 1  יח' דלפק עבודה אחורי 

132 425 EDR-31A 1  יח' דלפק עבודה 

133 450 EDR-41A 1  יח' דלפק קופה 



 

61  

  

 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

134 465 EDR-58 1  יח' דלפק הגשה 

135 465 EDR-59 1  יח' דלפק הגשה 

136 470 EDR-58A 1  יח' דלפק הגשה 

137 520 EDR-208A 1  יח' דלפק הגשה 

138 515 EDR-208A 1  יח' דלפק משקאות 

139 525 EDR-208C 1  יח' דלפק מנות אחרונות 

140 530 EDR-208E 1  יח' דלפק מנות אחרונות משקאות ורטבים 

141 535 EDR-211 1/1 8עצמי מחומם -דלפק שרות GN 1  יח' פגודות 

142 535 EDR-211 1/1 8עצמי מחומם -דלפק שרות GN 1  יח' פגודות 

143 540 EDR-212 1/1 8עצמי מחומם -דלפק שרות GN 1  יח' פגודות 

144 540 EDR-212 1/1 8עצמי מחומם -דלפק שרות GN 1  יח' פגודות 

 1  יח' דלפק  עם  מתקני  קירור     145

151 315 EDR-4  1  יח' מדפים 3עגלת 

152 315 EDR-4  1  יח' מדפים 3עגלת 

153 315 EDR-4  1  יח' מדפים 3עגלת 

154 315 EDR-4  1  יח' מדפים 3עגלת 

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       155

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       156

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       157

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       158

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       159

      קומות  פלסטיק  2 עגלת  שרות      160

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       161

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       162

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       163

      קומות  פלסטיק  2עגלת  שרות       164

165 320 EDR-5 1  יח' צדדית-עגלת סלי ספלים דו 

166 320 EDR-5 1  יח' צדדית-לי ספלים דועגלת ס 

167 320 EDR-5 1  יח' צדדית-עגלת סלי ספלים דו 

168 320 EDR-5 1  יח' צדדית-עגלת סלי ספלים דו 

169 325 EDR-6  1  יח' טורים  דו  צדדי 6עגלת צלחות 

170 325 EDR-6  1  יח' טורים  דו  צדדי 6עגלת צלחות 

171 325 EDR-6  1  יח' יטורים  דו  צדד 6עגלת צלחות 

172 325 EDR-6  1  יח' טורים  דו  צדדי 6עגלת צלחות 

173 325 EDR-6  1  יח' טורים  דו  צדדי 6עגלת צלחות 

174 325 EDR-6  1  יח' טורים  דו  צדדי 6עגלת צלחות 

175 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

176 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

177 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

178 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ'1  יח 



 

62  

  

 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

179 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

180 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

181 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

182 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

183 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

184 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

185 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

186 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

187 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

188 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

189 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

190 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

191 410 EDR-23  עגלת מסלולים בצורתZ '1  יח 

192 415 EDR-26 1  יח' עגלה להובלת מזון 

193 415 EDR-26 1  יח' עגלה להובלת מזון 

194 415 EDR-26 1  יח' עגלה להובלת מזון 

195 415 EDR-26 1  יח' לה להובלת מזוןעג 

196 415 EDR-26 1  יח' עגלה להובלת מזון 

197 415 EDR-26 1  יח' עגלה להובלת מזון 

198 460 EDR-56 {דגם מפואר} 1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים 

199 460 EDR-56 {דגם מפואר} 1  יח' עגלת סכו"ם ומגשים 

200 485 EDR-76 1  יח' עגלת אמבט נמוכה 

201 485 EDR-76 1  יח' עגלת אמבט נמוכה 

202 490 EDR-77 1  יח' עגלת אמבט גבוהה 

203 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

204 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

205 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

206 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

207 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

208 500 EDR-93   1  יח'  80   60עגלת משטח 

209 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

210 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

211 500 EDR-93   1  יח' 80   60עגלת משטח 

      120   60עגלת  משטח       212

      עגלת  רשת  להובלה     213

      ת  להובלהעגלת  רש     214

      עגלת  רשת  להובלה     215

      עגלת  רשת  להובלה     216

      עגלת  רשת  להובלה     217

      עגלת  רשת  להובלה     218
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 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

      עגלת  רשת  להובלה     219

      עגלת  רשת  להובלה     220

      עגלת  רשת  להובלה     221

      העגלת  רשת  להובל     222

      עגלה  לייבוש  צלחות     223

      עגלה  לגסטרונומים     224

      עגלה  לגסטרונומים     225

      עגלה  לגסטרונומים     226

      עגלה  לגסטרונומים     227

      עגלה  לגסטרונומים     228

      עגלה  לגסטרונומים     229

      עגלה  לגסטרונומים     230

      עגלה  לגסטרונומים     231

      עגלה  לגסטרונומים     232

      עגלה  לגסטרונומים     233

      עגלה  לגסטרונומים     234

      עגלה  לגסטרונומים     235

      עגלה  לגסטרונומים     236

      עגלה  לגסטרונומים     237

      עגלה  לגסטרונומים     238

      עגלה  לגסטרונומים     239

      עגלה  לגסטרונומים     240

      עגלה  לגסטרונומים     241

      עגלה  לגסטרונומים     242

      עגלה  לגסטרונומים     243

      עגלה  לגסטרונומים     244

      עגלה  לגסטרונומים     245

      עגלה  לגסטרונומים     246

      גסטרונומיםעגלה  ל     247

      עגלה  לגסטרונומים     248

      עגלה  לבסקטים     249

      עגלה  לבסקטים     250

      עגלה  לבסקטים     251

      עגלה  לבסקטים     252

253 380 EDR-16 1  יח' ידיים-כיור לנטילת 

254 380 EDR-16 1  יח' ידיים-כיור לנטילת 

255 380 EDR-16 1  יח' ידיים-נטילתכיור ל 

256 380 EDR-16 1  יח' ידיים-כיור לנטילת 

257 305 EDR-1 {עם מתלה כלים} 1  יח' מדף על משטח 

258 330 EDR-7 1  יח' כוננית 
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 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

259 330 EDR-7 1  יח' כוננית 

260 330 EDR-7 1  יח' כוננית 

261 335 EDR-7B {עם מדף לספלים} 1  יח' מתקן ליבוש כלים 

262 335 EDR-7B {עם מדף לספלים} 1  יח' מתקן ליבוש כלים 

263 340 EDR-7C 1  יח' מדף קונזולי כפול 

264 340 EDR-7C 1  יח' מדף קונזולי כפול 

 1  יח' מדף קונזולי כפול     265

266 345 EDR-7D   1  יח' 1.6מדף קונזולי כפול 

267 355 EDR-9A 1  יח' מדף קונזולי כפול 

270 70 EDR-10 1  יח' ליון על שולחןמתיז ע 

271 70 EDR-10 1  יח' מתיז עליון על שולחן 

272 70 EDR-10 1  יח' מתיז עליון על שולחן 

273 70 EDR-10 1  יח' מתיז עליון על שולחן 

274 75 EDR-10A 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

275 75 EDR-10A 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

276 75 EDR-10A 1  יח' ייםסוללה לנטילת יד 

277 75 EDR-10A 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

278 80 EDR-10B 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

279 80 EDR-10B 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

280 80 EDR-10B 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

281 80 EDR-10B 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

282 80 EDR-10B 1  יח' סוללה לנטילת ידיים 

283 85 EDR-10C 1  יח' סוללה לכיור קטן 

284 85 EDR-10C 1  יח' סוללה לכיור קטן 

285 90 EDR-12 1  יח' גשרון למיון כלים 

286 90 EDR-13 1  יח' גשרון למיון כלים 

287 90 EDR-14 1  יח' גשרון למיון כלים 

288 140 EDR-48 1  יח' מסוע למגשים{צורני}  למכונת  שטיפה 

289 285 EDR-222 1  יח' תעלת הורדת אשפה למרסק 

290 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

291 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

292 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

293 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

294 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

295 290 EDR-224 1  יח' דיספנסר לכוסות חדפ"ע 

296 295 EDR-225 1  יח' כיווני-שער כניסה חד 

297 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

298 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

299 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

300 350 EDR-8  1  יח' קירמתלה לצינור גמיש על 
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 כמות יח'  שם   הפריט  קוד בהסכם מס"ד

301 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

302 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

303 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

304 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

305 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

306 350 EDR-8 1  יח' צינור גמיש על קירמתלה ל 

307 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

308 350 EDR-8 1  יח' מתלה לצינור גמיש על קיר 

309 370 EDR-14 1  יח' מיתלה לצינור גמיש מתחת לשולחן 

310 430 EDR-33 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 

311 435 EDR-33A 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 

312 455 EDR-42 ספלים -דיספנסר לסליDROP-IN '1  יח 

313 455 EDR-42 ספלים -דיספנסר לסליDROP-IN '1  יח 

314 475 EDR-58B 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 

315 475 EDR-58B 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 

316 475 EDR-58B 1  יח' מגן עיטוש חד צדדי 

317 495 EDR-84  1  יח' מארזים להשריית תבניות 2מתקן 

318 545 EDR-213 
-DROPצדדי לרטבים ותוספות  -דיספנסר דו

IN 
 1  יח'

319 545 EDR-213 
-DROPצדדי לרטבים ותוספות  -דיספנסר דו

IN 
 1  יח'

320 560 EDR-217 1  יח' מעקה 

321 560 EDR-217 1  יח' מעקה 

322 565 EDR-227 1  יח' דיספנסר שולחני לסכו"ם 

323 580 EDR-230  1  יח' עליון  מעץארון 

      ארון  נירוסטה    דלתות     324

      ארון  נירוסטה    דלתות     325

 45    לוקרים  ארון  לביגוד     326

 65    בסקטים     327

      ברז  קפיצי     328

      ברז  קפיצי     329

      מתקן  לסכו"ם  על  דלפק     330

 61    1.8שולחן       331

 3    1.2שולחן       332

 180    כסא  פלסטיק   לבן     333

 174    כסא  פלסטיק  אפור     334

 202    עמוד  ( כוננית  פלסטיק )     335

 621    קורה ( כוננית  פלסטיק )     336

 1468    סיפון  ( כוננית  פלסטיק )     337

 12    20גסטרונום  לסכום חצי  עומק      338

 12    10גסטרונום  עומק        339
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 10    5גסטרונום  מחורר עומק       340

 5    10עומק    17  17גסטרונום רוטב      341

 12    15גסטרונום רוטב  עומק       342

 6    + מכסה ומשאבה 20גסטרונום רוטב עומק      343

 CAS    1ק"ג    15משקל  קטן       344

 33    מי כפולרשת גסטרונו     345
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  1רשימת ציוד הרשות אתר טר'  -  'יא נספח 

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  4 דיספנסר נייד לקערות א1

  3 דיספנסר לצלחות  ב1

  2 דיספנסר לספלים ג1

  1 פס הגשה מיוחד בצורת ר ד1

  1 135/150עמדת קופאית  ה1

  4 600/30פס מגשים מיוחד  ו1

     דיספנסר רטבים ארוך  ז1

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  2 200/135דלפק נטרלי  א2

  1 260/105דלפק נטרלי   ב2

  1 105/160דלפק מקורר נייח  ג2

 ד2
 4דלפק מקורר להגשה עצמית 

  1 160/105גסטרו 

 ה2
 4דלפק מקורר להגשה עצמית 

  1 160/105גסטרו 

 ו2
 5דלפק מקורר להגשה עצמית 

  2 200/135גסטרו 

 ז2
דלפק מחומם להגשה עצמית 

  2 200/135גסטרו  5

 ח2

 5דלפק מחומם להגשנ עצמית 
 רשתות 4רשתות+ 12גסטרו 
  3 שולחן 

  1 280/105דלפק נטרלי נייד  ט2

  1 גסטרו  5דלפק משקאות  י2

     ויטרינה אלומיניום  יא2
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 מקררים:. 3

מספר 
   הערות כמות  תאור פריט סידורי

  א3
דלתות  3מקרר תעשייתי 

  2 מ''מ  2000X1880בגודל 

 ב3
דלתות  3מקרר תעשייתי 

  1 מ''מ  1980X1800בגודל 

 מקרר תצוגה ושתיה

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  1 4212קוקה קולה  ג3

 ד3
  פפסי

  1  

  1 תצוגה לדברי חלב ה3

  1 כחול מעדני חלב   ו'3

 ם לגלידות מקררי

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  1 1499טנה נוגה   ז3
     טנה נגה  ח3
     700שטראוס  ט3

     מקרר עומד שמור י3

  1 מקרר לתצוגת סלטים  יא3

4.

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  1 דר קירור ירקות ח א4
  1 חדר הקפאה ב4
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 תנורי אפייה תעשייתים לפי פירוט . 5

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

 א5
תנור תעשייתי קומבי מסטר 

  1 עגלות  CM201+2רשיונל 

 ב5
תאים  2תנור לבגטים 

  1 טרמוקור

 ג5
תאים  3בישול תנור אפייה 

46/1.89 X2030 1  

 ד5
מתקן לחימום בורקס 

     קורוסאק

 ה5

בן -קונווקטומט תוצרת אל
בגודל התא  45-100דגם 
570X570  מ''מ גבי רגליות     

 כיריים/אסכלה גז התעשייתים לפי הפרוט  .6

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

 א6
להבות "פזגז"  8כיריים גז 

1550X1080  1 מ''מ  

  ב6
להבות בגודל  3כיריים גז 

1550X570  1 מ''מ  

 ג6

מחבץ תעשייתי חשנלי 
מתהפך מאל חלד 

73X63X63X30 1  

 ד6
מייחם תוצרת נורוסטר ברז 

  1  1708 1מס' 

 ה6
 2מכשיר גז לעשיית שוורמה 

  1 להבות 

 ו6

נה לחיתוך ירקות "דיטו" מכו
 35438+סכינים חורק מספר 

TRS*U 1  

     מתקנים  2פלטת שבת  ז 6

     ביתי  AMANAמיקרוגל  ח6

 ט6
מאזני שקילה פלטפורמה 

     תוצרת "מאזני הארץ" 

  SU 1-60מזגן מפוצל פרג  י6
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  1 מתקן שטיפה בלחץ  יא 6

 מכונה להדחת כלים לפי הפרוט. 7

תאים לשטיפת כלים  3יח' משולמת להדחת כלים תוצרת פלב''ם (דו כיוונית עם  .7.1
 בשריים. 

תאים לשטיפת כלים חלביים ומוביל מלבני חיצוני סגור מערכת להוצאת מלח מהמים  .7.2
 למכונת הדחה. 

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

 א7
צבע  2045ח' סל לצלחת מס' י

  19 כתום 

 ב7
צבע  2044יח' סל לספלים מס' 

  26 כתום 

  1 מתקן לחימום מים  ג7

  1 מתקן לחימום מים רכים ד7

  2 לוחות פיקוד חשמליים  ה7

  5 בסקט חום לכוסות  ו7

 ז 7
תאים  2מכשיר מיזומט 

  1 פריגת

  3 יץ' טוסטר סנוו ח7

     מחבט חשמלי מתהפך גדול  ט7

 י7
תאים  2מכשיר צ'יפסר 

46/4.89/3x3.2     
  1 תאים 2מכשיר צ'יפסר  יא 7

 יב7
גריל פלטה לסטקים חשמלי 

46/5.85.3X3/20 1  

 יג 7
מקלף ירקות חשמלי 

  1 מיטבנברג

  HOBART 1מיקסר  יד 7

 טו7
ליטר למקרר  150סיר חשמלי 

46/289.3X230 1  

  1 מטחנת בשר פרוידנטל טז7
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  יח 7
ארון לשמירת חום 

CLLAOOLA  1  

  יט 7
מתקן לחימום מקררים בל 

  1 מרי 

 מתקן לשתיית סודה  .8

מספר 
הערות כמות  תאור פריט סידורי

  1 מתקן סודה ומים קרים א8

  1 ארון לאיחסון בלונים ב8

     בלון לקוקה קולה ג8

     מערכת גלאי עשן ד8

     FX 100XLמכשר פקס  ה8

  1 משקל אלקטרוני קטן  ו 8

  1 מסך אויר חשמלי ז8
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 שולחנות לפי פירוט .9

מספר 
 ותהער כמות  תאור פריט סידורי

 א9

שולחנות מלבניים רגלי מתכת 
מצופים ולוח מלבנית מצופה 

  1200X800 54פורמיקה בגודל 

  10 שולחן עגול דמוי שיש ב9

  6 שולחן זכוכית מלבני  ג9

  2 רגליים  2שולחן עץ מסעדה  ד9

מספר 
 הערות כמות  תאור פריט סידורי

 א10
תאים כל  6ארונות להלבשה 

  2 אחד

 ב10
תאים כל  6ארונות להלבשה 

  4 אחד

 ג10
דלתות בגודל  2ארון מתכת 

170X80X42 3  

  1 דלתות 2ארון עץ תלוי  ד10

 . מדפים 11

מספר 
 הערות כמות  תאור פריט סידורי

 א11
דות שונות מדפי פלסטיק במי

  588 +עמודים

  110 מדפי מתכת ארגז+עמודים ב11

 ג11
 40עמוד למדף פלסטיק אורך 

  244 ס''מ 

  1 תאים  4מדף לייבוש סירים  ד11

  1 תאים  6מדף לייבוש סירים  ה11
 
 
 
 



 

73  

  

 
 
 

  שולחנות עבודה. 12

           
מספר 
 הערות כמות   תאור פריט סידורי

  11 שולחן עבודה דגם מפלמ''ם א12

 ב12
חלד בגודל -שולחן עבודה מטל

230X50 3  

 ג12
שולחן עבודה מאל חלד בגודל 

170X80 1  

 ד 12
שולחן עבודה מאל חלד בגודל 

190X63 1  

 ה 12
שולחן עבודה דגם מפלמ''ם 

  1 בגודל

מספר 
 הערות כמות  תאור פריט וריסיד

 א13

 10עגלת מסלולים למגשים 
מסלולים דגם ברזל מידות 

1.35X65X52 2  

  1 עגלה למתקן כוסות נירוסטה ב13

 ג13
 8עגלה לסכום נירוסטה 

  1 תאים

  ד13
 130עגלות תיבה+תיבה של 

  9 1101ליטר דגם פלסאון 

  1 טיק עגלה לזבל גדולה מפלס  ה13

  ו13
 11עגלה לתבניות תנור 

  1 מסלולים

  2  1081-2עגלה לסכום  ז13

 ח13
עגלה לאיסוף נוזלים עם מיכל 

  1 גסטרום
  8 עגלה מסלולים למגשים  ט13

  3 עגלה לסכום ומגשים  י13
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 יא13

מדפים  4עגלץ מדפים לשרות 
גם ניירוסטה מידות:  

95X45X40 1  

 יב13

 12עגלות למסלולים למגשים 
מסלול דגם ברזל מידות 

95X45X40 1  

     תאים  4עגלת נירוסטה   יג13

     מתקן חימום מרקים בל מרי  יד13

     מתקן חימום מרקים בל מרי   טו13

מספר 
 הערות כמות  תאור פריט סידורי

  2 רוסטה עגלת כיור ני א14

  3 כיור כפול נירוסטה  ב14

  3 כיור יחיד נירוסטה  ג14

  1 שולחן עם כיור ג14

  1 1372-8מטר  2כיור  ד14

  1 300/65שולחן כיור  ה14

מספר 
 הערות כמות  תאור פריט סידורי

  17 עמודי תור ו14

  2 עבור תלושיםמסופון נייד  ז14
  3 פרגודים ח14

  1 ליטר  60מיחם  ט14

  SRMAN 1תאים  2טוסטר  י14

  1 מכשיר אספרסו גלנע יא14

  1 46/689תאים  2גריל גז  יב14

 יג14
מטחנת בשר חשמלית 

  1 (אדום)פרוידטל)
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  1 מאוורר על רגל  יד14

  2 מסך אויר חשמלי טו14
  1 כספת ניידת טז14
  2 בקבוק קצפת יז14

  38 מגש אובלי יח14
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  'יב  נספח 

  שינוע מזון והפעלת מטבחהנחיות תברואה, 

 כללי: .1
ולהורות על אופן  יים, להורות על נהלי הפעלה עיקרנוהל זה בא לאפיין את המטבחים השונים במתחם נתב"ג

 שינוע המזון בין המטבחים וחדרי האוכל.
 
 מטבחים במתחם נתב"ג: .2

 מטבח בשרי בתמך המזרחי: .2.1
 מטבח מרכזי למתחם נתב"ג. .2.1.1
 ., והינו מטבח בעל רישיון יצרןבשל הגש \פועל בשיטת בשל צנן  .2.1.2
תמש כמפורט במכרז וכפי שיסוכם בין הקבלן לרשות שדות התעופה, יהיה הקבלן רשאי להש .2.1.3

 בתשתית המטבח המרכזי לטובת הכנת ואספקת מזון ללקוחותיו.
 המטבח מכיל מחלקות הכנה, מחלקות בישול, מחלקות אריזה,שינוע ושטיפה. .2.1.4
 ממטבח התמך ישונעו כל מוצרי המזון אל מטבחי הקצה המפורטים ברכב הובלה מאושר. .2.1.5

 מטבח חלבי בתמך המזרחי: .2.2
 מטבח מסוג בשל הגש. .2.2.1
 .מורכבות של מנות חלביות עיקריות אשר ישונעו למטבחי הקצה להכנותהמטבח ישמש  .2.2.2
 .המטבח משמש להכנת כל המנות החלביות להגשה במקום ואת צרכי המזנון החלבי .2.2.3

 :1 טרמינלמטבח קצה ב .2.3
 חלבי לבוקר וערב.לצהרים ומטבח ישמש כמטבח קצה בשרי  .2.3.1
 יקבל את המנות מהמטבח המרכזי והכל ע"פ התפריט המתוכנן. .2.3.2
 יכה מקומית את הסלטים הטריים(חיים).יכין לצר .2.3.3
 יכין ויגיש את כל סוגי המנות המוגדרות כמנות להכנה "בין רגע". .2.3.4
 צ'יפס. , כולל יטגן ויגיש בכל יום את המנות המיועדות לטיגון במקום .2.3.5
 ישמש כמזנון והגשה של מנות וכריכים חלביים.  .2.3.6
 לבי.המזנון החיכין לצריכה עצמית סלטים חיים ואת כל הצרכים השוטפים של  .2.3.7

 : 3 טרמינלמטבח קצה ב .2.4
 .לארוחות צהרים וכמטבח קצה חלבי לארוחות בוקר וערב ישמש כמטבח קצה בשרי .2.4.1
 יקבל את המנות מהמטבח המרכזי ע"פ התפריט המתוכנן. .2.4.2
 יכין לצריכה מקומית את כל סוגי הסלטים הטריים. .2.4.3
 יכין ויגיש את כל סוגי המנות המוגדרות כמנות להכנה "בין רגע". .2.4.4
 צי'יפס., כולל יטגן ויגיש בכל יום את המנות המיועדות לטיגון במקום .2.4.5
 ישמש כמזנון והגשה של מנות וכריכים חלביים. .2.4.6
 המזנון החלבי.לחדר האוכל החלבי ואת תפריט יכין לצריכה עצמית סלטים חיים  .2.4.7

 חלבי במזנון תפעול:קצה מטבח  .2.5
 חלבי לארוחות ביניים לאורך כל היממה.ישמש כמטבח קצה  .2.5.1
 יקבל סלטים ומוצרים להשלמה בנקודת הקצה מהמטבח המרכזי החלבי. .2.5.2
 ישלים במקום מנות כגון סלטים וכריכים. .2.5.3

 
  עיקריות בדבר הפעלת מטבחים במתחם נתב"ג:הוראות  .3

 פיקוח .3.1
הרשות רשאית להפעיל מפקח מטעמה, שמתפקידו יהיה לוודא 'תאימות חוזית', בין המפורט  .3.1.1

ברואה והנחיות משרד תי הקבלן בפועל, ולוודא קיום תקנות בהסכם זה על נספחיו לבין ביצוע
 הבריאות.

 תדירות הביקורות של המפקח וזמני ביצוען יקבעו על ידי הרשות. .3.1.2
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הקבלן ישתף פעולה עם המפקח מטעם הרשות, מתוך כוונה לפעול כל העת לשיפור השרות  .3.1.3
 ללקוחות.

 הגנה על מזון: .3.2
 והותקנו בו אמצעי הגנה נאותים.לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותאם לכך  .3.2.1
 מזון גלמי יוחזק במתקני קרור בנפרד ממזון המוכן לאכילה. .3.2.2
 מצרכי מזון יאוחסנו אך ורק בכלים עם מיכסים מותאמים. .3.2.3
 :מצרכי מזון אסורים .3.2.4

 לא ימצאו בבית האוכל מוצרי מזון אלה:
 מצרכים שאינם ראויים לצריכת אדם או אינם מיועדים לו. .3.2.4.1
 נם עשויים מחלב מפוסטר או מעוקר.חלב ומוצריו שאי .3.2.4.2
 בשר או מוצריו שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי ואושרו כראויים למאכל אדם. .3.2.4.3
 ביצים מכל סוג ושל כל בעל חיי שהינן סדוקות, שבורות או שפוכות ושאינן מפוסטרות. .3.2.4.4
 מצרכים מזוהמים בחיידקים פטוגניים. .3.2.4.5
 ם או חלקיהם.מצרכים הנגועים במזיקים, הפרשותיה .3.2.4.6

 בטיחות מזון: .3.3
מנת -"מזון ממוחזר" יחשב מזון שהופרה שרשרת החום או הקור בו הוא אמור להימצא על .3.3.1

 לשמור על בטיחותו, ושהוגש לסועדים. 
הקבלן מתחייב שלא למחזר מזון מכל סוג שהוא, ושכל סוג של מזון ששוחזר או שהוגש ולא נצרך  .3.3.2

 יושמד.
 תברואתי, בכלל זה: לא יוגש כל מזון המהווה סיכון .3.3.3

 מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תקפם כפי שצוין על ידי היצרן. .3.3.3.1
 ) ימים מיום שבושל.2מזון שהוכן על ידי הקבלן ונשמר בקירור תקופה העולה על שני ( .3.3.3.2
חומרי גלם או מזון שמסיבה כל שהיא לא נשמרה שרשרת הקור חום בה היה עליהם  .3.3.3.3

 להישמר.
 ם אחת לשעה לפחות.עובדים יקפידו על נטילת ידיה .3.3.3.4
 פועלי ניקיון לא יגעו במזון או מוצריו, גם לא בהוראת טבח. .3.3.3.5

 תחזוקה: .3.4
 :קיון המבנים והציודינ .3.4.1

 הציוד והמבנה יהיו נקיים בעת תחילת השימוש בהם. .3.4.1.1
 .ציוד ומבנה ישמרו נקיים לכל אורך תקופת העבודה .3.4.1.2
 בסוף יום ינוקו הציוד והמבנה בצורה שלמה ומוחלטת. .3.4.1.3

 :ר ותאורהמתקני איוורו .3.4.2
מתקני איוורור ותאורה וכל מתקן אחר המפזר אויר בחלל המטבח או חדרי האוכל ישמר בכל עת 

 נקי למשעי.
 שונות: .3.5

 איסור כניסת זרים למטבחים ולמתקנים. .3.5.1
 ור אחזקת בעלי חיים בשטח המטבחים המתקנים וחדרי האוכל.סאי .3.5.2
 צה לכך במפורש ע"י הרשות.ור עישון בחדרי האוכל ובמטבחים למעט במקום שהוגדר והוקסאי .3.5.3
 לא ילון ויגור אדם במתקנים ובחדרי האוכל. –ור לינה סאי .3.5.4

 בריאות ואיכות הסביבה: .3.6
על הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין, להוראות החברה שינתנו לו מעת לעת, לצמצום  .3.6.1

ר, כמויות הפסולת הנוצרת בעת עבודתו. עדיפות לטיפול בפסולת על פי הסדר הבא: שימוש חוז
 מחזור, פינוי לאתר מורשה. הקבלן יפעל ככל הניתן להחזרת אריזות ריקות לספקים.

הקבלן יאסוף ויפריד את הפסולת לסוגיה: נייר, קרטון, פלסטיק, בקבוקי משקה, זכוכית, אשפה  .3.6.2
 ביתית, שמנים, ולכל סוג פסולת אחרת הנוצרת בתהליכי העבודה.

הקבלן בשטח החברה של "חומרים מסוכנים"  לכל שימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה על ידי .3.6.3
כהגדרתם בחוק וחומרים מסוכנים או חומרים שאינם מוגדרים מסוכנים אך מכילים מרכיבים 
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המוגדרים מסוכנים, ללא תלות בכמות, מצב צבירה וסוג אריזה, על הקבלן לפנות מראש ולקבל 
 אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים מטעם החברה.

על הקבלן לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים מטעם  .3.6.4
 החברה לשימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה של חומרי הניקוי, שמנים, גז וצבעים.  

 אוורור ונידוף במטבח ובחדר האוכל: .3.7
בגובה מעל כל מתקן בישול שממנו עלולים להיות מופצים ריחות, מותקן מנדף שחלקו התחתון  .3.7.1

ס"מ מכל צד של  20 - מרבי של שני מטר מהרצפה. שטח החלק התחתון של המנדף גדול ב
הקבלן ימנע מהזזה של מתקני בישול מאזורי המיתקן (פרט לצד שבו יש קיר הגובל במתקן). 

 .מנת למנוע ריחות-הנידוף על
 שנה יבצע הקבלן ניקוי של תעלות המנדפים באמצעות קבלן מורשה לכך.פעמיים ב .3.7.2

 :הדברה .3.8
 אחת לחודש הקבלן יבצע ביקורת מזיקים, ויבצע על חשבונו הדברה בהתאם לצורך. .3.8.1
 בכל המתקנים הנמסרים לאחריותו. חודשבכל מקרה יבצע הקבלן הדברה אחת ל .3.8.2

 הצגת תפריט: .3.9
את התפריט השבועי לשבוע העוקב, מנהל הקבלן יעביר עד ליום ה' בכל שבוע באמצעות דוא"ל ל .3.9.1

 בהתאם לשיקול דעתו.רשות תפריט בלבחינתו ולפרסום ה
האוכל. הצגת התפריט תהיה באמצעות לוח  יהקבלן יציג את התפריט היומי בכניסה לחדר .3.9.2

 מעוצב באחריות הקבלן.
הקבלן יציג ליד כל מנה את שם המנה ומהותה באמצעות מתקני תצוגה המותאמים לכך שיספק  .3.9.3

 לחדרי האוכל.
 היומי.התפריט המוצג יפרט את המוצרים בתפריט  .3.9.4

  
 ביקורת: .4

 כללי: .4.1
שעות ממועד הגשתם. הדגימות ישמרו באופן מסודר  72 - הקבלן ישמור כל יום דגימות מזון ל .4.1.1

ומסומן במתקן קירור ויכללו את כל המנות העיקריות, המרקים, התוספות, הסלטים המורכבים, 
 הירקות החתוכים והמנות האחרונות שהוגשו.

שיכיל את הפרטים הבאים: תאריך הבישול, כמות שהוכנה  דגימות המזון שישמרו יסומנו באופן .4.1.2
 ומועד ההגשה (תאריך ושעה).

 גרם. 100משקל כל דגימה לא יפחת מ  .4.1.3
הקבלן יבצע אחת לחודש, באמצעות מעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי החברה, בדיקות מזון  .4.1.4

 מיקרוביולוגיות. 
 החברה תקבע את מועדי הבדיקות והדגימות שיאספו.  .4.1.5
 שא בכל הוצאה בגין בדיקות אלה. הקבלן יי .4.1.6
 העתק מתאים למקור מתוצאות הבדיקה יועבר לידי נציג החברה ע"י המעבדה. .4.1.7

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה ההפעלה, ובזכויות המזמינה על פי כל דין, הרי שבכל מקרה שתוצאות  .4.2
על חשבון הבדיקות לא יעמדו בתקני המעבדה המבצעת תהה החברה רשאית לבצע בדיקות חוזרות 

 הקבלן.
 אופן הדגימה:  .4.3

הדגימה תעשה על ידי דוגם מטעם המעבדה.  הדוגם יעבוד לפי קריטריונים הנדרשים על ידי משרד 
 הבריאות וישתמש בציוד המתאים לאיסוף והובלת הדגימות.

 סוגים ומספר הדגימות: .4.4
 תבלינים).ארבע דגימות אקראיות של סלטים המכילים מרכיבים טריים (כולל פטרוזיליה  ו .4.4.1
 דגימה בקטריולוגית מידיו של עובד ייצור מזון בעת העבודה עם מזון מוגמר או בהכנת סלטים. .4.4.2
 דגימה ממשטחי עבודה בעת העבודה עם מזון מוגמר או בהכנת סלטים. .4.4.3
 דגימה של מזון מבושל מעמדת ההגשה. .4.4.4

 הבדיקות יכללו:  .4.5
  וסלמונלה.  שיםספירה כללית, קוליפורמים, סטפולוקוס אאוראוס, שמרים, עב .4.5.1
 למוצרי דגים משומרים ומעושנים. -ליסטריה  .4.5.2

 שעת הדגימה:   .4.6
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 –הדגימה תעשה ללא תאום מראש של יום או שעה מדויקת. הדגימות יעשו בשעות העבודה וההכנות 
 בבוקר. 11:00לשעה  9:00לדוגמה: בין השעות 

 תפוצת התוצאות: .4.7
 ים מיום ביצוע הבדיקות:) ימ6תוצאות הבדיקה יופצו לרשומים מטה תוך שישה (

 נציג החברה. .4.7.1
 הקבלן. .4.7.2

 דגימות אד הוק: .4.8
 בכל מקרה של תלונה של סועדים בחד"א על כאבים או קלקול קיבה. .4.8.1
 :ובכל מקרה בו שלשה אנשים יתלוננו, יפעל הקבלן כמפורט להלן .4.8.2

 יעביר מידית את כל דגימות המזון מיום התלונה למעבדה מאושר לבדיקה. .4.8.2.1
 שעות מקבלת התלונה. 96קה לידי החברה לא יאוחר מ יעביר את תוצאות הבדי .4.8.2.2
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות, בכל מקרה של שלושה מתלוננים ומעלה, למשרד  .4.8.2.3

  הבריאות כמתחייב בתקנות.

 
 שינוע מזון במרחב נתב"ג: .5

 שיטת בשל קרר: .5.1
מצעות מע"צ בא 4בשיטת בשל קרר יצוננו מוצרים במטבח המרכזי מטמפ' הבישול לטמפ' של  .5.1.1

 דקות מגמר הבישול. 90בלאסט צילרים במשך זמן שלא יעלה על 
 מע"צ. 2מזון לפני שינוע, חם או קר ישמר טרם השינוע בטמפ' ליבה שלא תעלה על  .5.1.2
מזון מצונן יועבר לטרמופורטרים אטומים שנשטפו טרם השימוש בהם ויאוחסן במקרר בתוך  .5.1.3

 הטרמופורטרים עד למועד השינוע.
 מ"מ. 65בשל צנן, יש לעבוד עם תבניות גסטרונום בעומק של בעבודה בשיטת ה .5.1.4
 65-במקרה של עבודה בתבניות עמוקות יותר, אין למלא את התבנית במזון שגובהו יהיה יותר מ  .5.1.5

 מ"מ.

 רכב מאושר לשינוע מזון: .5.2
 הקבלן יחזיק על חשבונות במתחם נתב"ג רכב שינוע מזון מאושר שיחולו עליו הדברים הבאים: .5.2.1
 ה רכב עם מנוע קרור עצמאי (לא נסמך על מנוע הרכב).הרכב יהי .5.2.2
 איזור ההטענה יהיה מחולק לאיזור ניטראלי ולאיזור מקורר. .5.2.3
 הרכב יקבל אישור של משרד הבריאות להובלת מזון. .5.2.4

 שינוע מזון קר: .5.3
 שינוע מזון קר יעשה במפורט בהנחיות להפעלת שיטת בשל צנן. .5.3.1
 מע"צ. 2אשר טמפ' האיחסון לא תעלה על המזון יצא מהמטבח המרכזי בטרמופורטרים כ .5.3.2
 מע"צ. 4המזון ישונע בטרמופורטרים ברכב מבודד ומקורר ל  .5.3.3
 מע"צ. 8טמפ' המזון בהגיעו לנקודת הקצה לא תעלה על  .5.3.4
מזון קר ישונע בטרמופורטרים בתבניות שבהן הוא מתוכנן לעמוד בנקודת הקצה על מנת למנוע את  .5.3.5

 לה לתבנית אחרת מה שעשוי לפגום בטמפ'.הצורך להעביר את המזון מתבנית ההוב

 שינוע מזון חם: .5.4
 :טרמופורטריםשינוע באמצעות  .5.4.1

 מזון חם יוכנס לטרמופורטרים שנשטפו ע"פ התקנות טרם השימוש. .5.4.1.1
 הטרמופורטרים יובלו ברכב מבודד בטמפ' ניטראלית. .5.4.1.2
 מע"צ. 70המזון יוכנס אל הטרמופורטרים בטמפ' שלא תפחת מ  .5.4.1.3
 מע"צ. 70קודת הקצה לא תפחת מ טמפ' המזון בהגיעו לנ .5.4.1.4

 
 :שינוע באמצעות ארונות חימום ניידים .5.4.2

 הקבלן רשאי להוביל את המזון החם באמצעות ארונות חימום  ניידים. .5.4.2.1
 במקרה כזה יותקנו ברכב ההובלה מערכות להזנת ארונות החימום. .5.4.2.2
 ם.ארונות החימום יוכנסו לרכב השינוע עם המזון בתוכם כאשר הוא מכוסה במכסה מתאי .5.4.2.3
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 הארונות יחוברו להזנה במידיות. .5.4.2.4

מעלות  70רש"ת מבהירה כי בכל מקר לא תפחת טמפ' הליבה של המזון החם בהגיע לנקודת הקצה מ  .5.4.3
 כפי שצוין לעיל.

מובהר כי המזון יובל אל נקודות הקצה בתבניות ההגשה הסופיות על מנת למנוע העברת המזון  ועוד .5.4.4
 מתבנית לתבנית.

 :קבלת מזון במטבחי הקצה .5.5
 :מזון קר .5.5.1

 מזון קר יתקבל בנקודת הקצה בטרמופורטרים. .5.5.1.1
 הטרמופורטרים שהמזון בתוכם יאוחסנו במידיות בחדר הקרור. .5.5.1.2

 :אופני הטיפול .5.5.1.3
מזון להגשה קרה, סמוך לזמן ההגשה ישונעו הטרמופורטרים אל איזור ההגשה ושם  .5.5.1.3.1

 יועבר המזון מהם אל מתקני ההגשה הקרים.
דקות לפני מועד ההגשה, מגשי  20ישונעו אל המטבח מזון להגשה חמה, טרמופורטרים  .5.5.1.3.2

דקות, בתום  20מע"צ ויחומם בו  140המזון יועברו אל תנור שחומם מראש לטמפ' של 
 החימום יועבר המזון אל מתקני ההגשה החמים.

 :מזון חם .5.5.2
מזון חם שיגיע לתחנות הקצה בין בטרמופורטרים יועבר מידית אל ארונות חימום בתחנות  .5.5.2.1

 הה בהם עד למועד ההגשה שבו יועברו אל מתקני ההגשה.הקצה ויש
מזון חם שיגיע לנקודת הקצה בארונות חימום ניידים, יחוברו מידית אל ההזנה, המזון יוותר  .5.5.2.2

 בארונות החימום עד למועד ההגשה.
  
 הדרכות נותני השירותים: .6

 סת העובד לעבודה:הקבלן מתחייב להעביר לכל עובדיו במשרדי החברה את ההדרכות הבאות לפני כני .6.1
 כללי בטיחות לעובדים. .6.1.1
 הדרכת כשרות ע"י המשגיח. .6.1.2
 כללי גהות במטבח. .6.1.3
 מצבי חירום: שריפה/פגיעה גופנית /החלקה /פציעה. .6.1.4
 שימוש באמצעי מיגון. .6.1.5
 עזרה ראשונה. .6.1.6
 שימוש בציוד כיבויי אש. .6.1.7
 שימוש בחומרי ניקויי. .6.1.8

 כמתחייב מנהלי החברה. אין בהדרכות לעיל כדי למנוע מהחברה להעביר הדרכות נוספות .6.2
 סיכומי ההדרכות והתאריכים שבהם בוצעו יועברו למפקח על הקבלן מטעם החברה. .6.3
 כחלק ממערך ההדרכות יעביר הקבלן ריענון בנושאי ההדרכות לעובדים וידווח את ביצוע הריענון לחברה. .6.4

  
 לבוש נותני השירותים: .7

 קבלן על חשבונו.נותני השירותים ילבשו לבוש אחיד, נקי ומגוהץ שיספק ה .7.1
 ניקיון), כל מחלקה והלבוש האחיד התואם לה.  \הגשה  \הלבוש יהיה על פי מחלקות (מטבח  .7.2
 לבוש המחלקות השונות יבדל בצבע המדים כך שיהיה מובהק גם בעיני מתבונן זר. .7.3
 עובדי הקבלן בכל המחלקות יענדו תג שם בצד השמאלי העליון של חולצת המדים, תג השם יכלול גם את .7.4

 תפקידו של העובד.
 עובדי נותן השירות ינעלו נעלי בטיחות עם סוליות המותאמות למניעת החלקה. .7.5
 לבוש עובדי המטבח וההגשה יכלול גם: .7.6

 כיסוי ראש. .7.6.1
 כפפות. .7.6.2
 סינרים. .7.6.3
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 היגיינה אישית של נותני השירותים: .8
 באחריות מנהל העבודה מטעם הקבלן לוודא בכל יום את הדברים הבאים: .8.1

 ים וניקיונן (ללא לק).גזיזת ציפורני .8.1.1
 גילוח. .8.1.2
 פצעים פתוחים (עובד עם פצע פתוח לא יועסק במתן שירותי הסעדה). .8.1.3
 חיטוי ידיהם של העובדים אחת לשעה ולאחר שימוש בשירותים, בסבון ו/או תכשיר חיטוי. .8.1.4

יבצע בכל יום ביקורת כתובה של הנ"ל, תוך שהוא רושם את שם העובד ואת  מנהל העבודה מטעם הקבלן .8.2
 קינות רמת ההיגיינה שלו כמפורט לעיל.ת

 דוחות הביקורת יתועדו למעקב. .8.3
  

 תיעוד ודיווח: .9
 הקבלן יבצע בקרה ותיעוד של תהליכי העבודה באופן המבוקש בנספח זה וכמודגש להלן. .9.1
 התיעוד ישמר במשרדי הקבלן לבקרה בכל עת. .9.2
 פעולות ותהליכים שיבוצעו ע"י הקבלן ויתועדו בקביעות: .9.3

 ה אישית יומית.בקרת היגיינ .9.3.1
 בקרה על טמפ' המזון בעמדות החלוקה השונות (קר וחם). .9.3.2
 בקרה על טמפ' מקררים ומקפיאים, אלא אם קיימת במקום מערכת עקיבה אלקטרונית. .9.3.3
 בדיקה של טמפ' מוצרים קפואים המסופקים למקום השרות. .9.3.4
 מעקב טמפ' מזון בהפשרה. .9.3.5

 החברה רשאית לבחון את פעולות התיעוד ואת תקפותן. .9.4
 דיווח לחברה: .9.5

 אחת לחודש יעביר הקבלן לחברה דיווח מקיף על תהליכי התיעוד והבקרה ובכלל זה:             
 יציג את תכנית ההדרכה לעובדים ואת המעקב אחר ביצועה. .9.5.1
 יציג טפסי הבדיקות הרפואיות של כלל העובדים במערך המזון. .9.5.2
 יציג את תיעוד הבקרות היומיות השונות. .9.5.3
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  'יג נספח 

  איכות סביבה

 הגדרות

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות.  ":המפעיל"

יחידה של הרשות  המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים בתחום  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  איכות הסביבה. 

 עם רש"ת.מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מט -"מנהל מתקן"

 

  חובות המפעיל

מחובתו של המפעיל ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישורים ורישיונות  .1.1

הנדרשים לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או 

היתר הזרמה, היתר פליטה  ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים,

וכיו"ב, העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם 

 רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה. 

המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים הנובעים  .1.2

רבות מניעת מפגעים וזיהום.  המפעיל יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי מפעילותו, ל

הבין את תוכנה. המפעיל יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור על התיעוד, 

 במשך כל תקופת החוזה .

זות באם תועברנה על באחריות המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות מרוכ .1.3

 ידי גורמי רש"ת.

מחובתו של המפעיל לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפרת הוראות כל דין  ו/או  .1.4

חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או 

ום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיה

מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות 

 המוסמכות.

מחובתו של המפעיל לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם אחר הוראות  .1.5

 ו הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק זה.פרק זה וכל הוראה ו/א

באחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או פעולה מתקנת  .1.6

  אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה. 

ות המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: נאמן איכות סביבה ) שירכז את כל פעילות המפעיל בהיבטי איכ .1.7

 סביבה  ויישא באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה.

כל דין בנושאי ההגנה על הסביבה  הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהמפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .1.8

על פי נספח זה לרבות ולא למעט בגין הפרה של  והתחייבויותיואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 
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ו לו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ברשות על פי נספח זה. אין באמור כדי /או ימסרוההנחיות שנמסרו 

ו/או מחדל כלשהם בכל   מעשה בגיןלגרוע מאחריותו של המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או של מי מטעמו 

 דרישההנוגע לשמירה על ההוראות בנספח זה, והמפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין כל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על שנעשו מחדל/או ו מעשה בגין נגדה שתוגש

כל מקרה בו נדרש המפעיל לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך דומה אחר,  .1.9

 יהיה עליו לעשות כן תוך זמן  סביר וללא דיחוי. 

היבטים השונים של איכות סביבה בפעילות המתבצעת , בהשאר בין, העוסקת נהלים מערכת ת"רשל .1.10

את המפעיל ויהיה עליו לקיימו בתיאום עם  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורברשות. 

 אחר ממונה גורם כל בתיאוםהמתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםת, "היחידה לאיכות הסביבה ברש

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ת"ברש

 שרע

 .דין כל פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  המפעיל על .1.11

 הרעש להפחתת לפעול המפעיל  באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .1.12

   .המותרות לרמות

  שפכים

עופה ו/או מסוף הגבול המופעל מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים הכללית של נמל הת המפעיל .1.13

. בהיעדר מערכת הולכת שפכים יפונו השפכים ע"י המפעיל לאתר מורשה לפי וע"י רש"ת, החל מגבול חצר

, הן בתחום חצרו, ככל המפעיל, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים בניגוד לדין על כל דין. יובהר, כי 

 שקיים כזה, והן בכל שטח אחר.

מראש,  אישור קיבל אם אלא אחרת דרך בכל או בתעלות, ספיגה בבורות וששימ יעשה לאהמפעיל  .1.14

  רש"ת.  מאתובכתב לכך  במפורש

על המפעיל לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות  .1.15

 2000"א האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים ממתכות ומזהמים אחרים), התשס

לריכוזים מירביים של מזהמים בשפכים ובדרישות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים 

, לפי המחמיר מבניהם. אין באמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של המפעיל 2014 -למערכת הביוב )

המשרד להגנת  מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת שפכים, לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות

  הסביבה.

 בהתאם לחוזה עם רש"ת ידרש המפעיל לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים המועברים למערכת. .1.16

על המפעיל   חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים לכל מקום אחר שאינו מערכת השפכים הרשותית. .1.17

תגדיר את נקודות להתחייב לתוכנית ניטור שפכים שתוגדר על יד רש"ת  (היחידה לאיכות הסביבה) ו

לבצע   . במידה ויהיה צורךהניטור ותדירות הביצוע. על הגורם המפעיל להמציא לרש"ת דו"חות מעבדה

העלויות וטיפול  -טיפול קדם או להתאים את מערכת איסוף השפכים לפני חיבורה למערכת של רש"ת

המאשרים ביצוע טיפול    ותהקדם יהיו על חשבון אותו גורם ובאחריותו, והא יידרש להמציא לרש"ת דוח

  זה

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .1.18
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שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים מסוכנים, הובלתם  .1.19

 ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה.  

  ניקוז

חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר שהוא, בכל מצב  מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. .1.20

  צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.

 

  זיהום קרקע

על המפעיל להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים או כל חומר אחר שדליפתו  .1.21

מהמיכלים התחומים על ידה לקליטת  110%לת נפח של עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בע

 החומרים במקרה של דליפה.     

כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת נוזלית, שמנים, דלקים,  .1.22

תשטיפים וכדומה) ידווח ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ויחייב את המפעיל באופן מיידי לנקוט 

 עולה נדרשת על מנת לעצור את המשך הזיהום.בכל פ

המפעיל ינקוט בעצמו ועל חשבונו בכל הפעולות לשם עצירת הזיהום ולשם ניקיונו והשבת המצב  .1.23

לקדמותו בתיאום ולפי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתאם להנחיות המשרד להגנת 

 הסביבה.

 חצרו של המפעיל. לא תותר הקמת תחנת דלק, או מתקן תדלוק, בתחום  .1.24

 לא תותר הצבה של מיכל דלק עילי, לכל שימוש שהוא ללא אישור היחידה לאיכות הסביבה.  .1.25

כל מקרה של דליפת דלק או שמן כתוצאה מתקלה במתקן ו/או בציוד כלשהו של המפעיל ו/או כתוצאה  .1.26

האמצעים להפסקת מפעילותו, ימסור המפעיל מיידית דיווח ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת וינקוט בכל 

 הדליפה.

  שמן מאכל משומש

,חל איסור העברת   2011 -על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) .1.27

מיליגרם/ליטר. לפיכך,  מחויב  200-שפכים למערכת הביוב אשר מכילים שמנים ושומנים מעל לריכוז 

  המפעיל לפנות את שמניו באמצעות ספק מאושר.

 אחריות לפינוי ועלויות הפינוי יחולו על המפעיל .ה .1.28

המפעיל ישמור על  דוחות הפינוי ועל חשבונות התשלום, בכל זמן ההתקשרות מול הרשות. המפעיל יעביר  .1.29

 החשבונות ותעודות המשלוח לרשות בכל עת על פי דרישה. 

 מן במרחב מתקן הפינוי. על המפעיל לדאוג כי אזור אחסנת השמן יהיה נקי בכל עת. לא ימצאו כתמי ש .1.30

מתקן ל המפעיל להימנע מכל זיהום ועליו למגן השמן. עהמפעיל מתחייב לתחזוקה נאותה של מתקני  .1.31

 במקרה של דליפה. השמניםלקליטת  בהמהמכלים התחומים  110%מאצרה בעלת נפח של הפינוי ב

את אזור השפך למצבו  בכל מקרה של שפך על המפעיל להודיע מיידית לנציג הרשות ולהחזיר לקדמותו .1.32

 טרם האירוע. יש לידע את היחידה לאיכות הסביבה ברשות.

  וחומרי ניקוי המוגדרים כחומ"ס חומרים מסוכנים

 . 1993 -חומר מסוכן כאמור בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג -הגדרה :חומר מסוכן" .1.33
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יבוצע בהתאם לו ,  למצד המפעי  מותנה בקבלת היתר רעליםאשר  אחסון, טיפול ושינוע של חומ"ס  .1.34

 ולתנאים הקבועים בהיתר הרעלים. עותק של היתר זה יועבר ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

המפעיל הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים ושינועם וכן עליו להכין נוהל  .1.35

  מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל הכרוך בכך.

ם בהם מאוחסנים רעלים וכל העמדות לאחסון רעלים ישולטו באופן ברור והשילוט יוצב כל המתקני .1.36

במקום בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט מתקן יציין גם את 

 שם המתקן.

ו שילוט הרעלים יכיל את הפרטים הבאים : השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות א .1.37

לועזיות, מסי או״ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. במידה ומאוחסנים בעמדה מס' רעלים ניתן 

   לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.

"ת את שמו המפעיל ימנה אחראי לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות הסביבה ברש .1.38

ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס. על המפעיל להחזיק בכל הציוד 

הנדרש לשם טיפול באירוע חומרים מסוכנים. ליד כל אזור אחסון יוחזקו חומרים סופגים ובמידת הצורך 

 ה.אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות שירותי הכבאות וההצל

דליפה וכן כל חשש לאירוע כאמור,  כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן, .1.39

 ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

  

  זיהום אויר

  לא יגרום מפעיל  לזיהום אויר, כהגדרתו  לפי כל דין. .1.40

  למניעת זיהום אויר. המפעיל מחויב לדאוג לתשתית מתאימה בתחום חצרו .1.41

המפעיל מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר המוגדרים  .1.42

  בכל דין.

על המפעיל שבתחום חצרו ארובות הפולטות גזים וחלקיקים, לבצע בדיקות מזהמי אויר בארובות  .1.43

  ולהעביר תוצאותיה ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

שעקב פעילותו מתרחשת פליטה של מזהמים לאוויר יהיה אחראי להכנת והגשת תכנית מדידות  כל מפעיל .1.44

 . לצורך בהתאם, הסביבהשנתית ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת אשר תוגש למשרד להגנת 

 

  ריח מטרדי

  ח לסביבתו.כל מטרד רי מפעיל יגרום  לא .1.45

  .המפעיל מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח .1.46

  המפעיל מחוייב לדאוג לתשתית מתאימת בתחום חצרו למניעת מטרדי ריח לסביבה. .1.47
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  פסולת

  - הגדרות  .1.48

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי מזון גזם  -פסולת אורגנית

    ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק חומרים חומר מכל סוג , המכיל  - פסולת מסוכנת

  .1990מסוכנים) התשנ"א  

חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו או שמיועדים  להשלכה,  – פסולת למיחזור

לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי חוק איסןף  ופינוי פסולת למיחזור, 

  ), או כל חומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת תגדיר ככזו.1993 - "גהתשנ

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות  - פסולת בנין

  .ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים

 

 כללי .1.49

המפעיל מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או כתוצאה מפעילותו, על פי  .1.49.1

הוראות רש"ת  וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת הניקיון, 

ותקנותיהם ולרבות  1993 - , חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 - התשמ"ד

 .הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

ל בפסולת מוצקה עם היחידה לאיכות על המפעיל  לתאם את פעילותו בכל הקשור לטיפו .1.49.2

  הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתקן.

  פסולת למיחזור .1.50

המפעיל מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור ולהשליכה אל מיכלים יעודיים  .1.50.1

למיחזור במיקומים שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י 

זאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת רש"ת לפחי האשפה המרכזיים.כל 

ותקנותיהם  1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 -הניקיון, התשמ"ד

 .ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

שיוצבו בנקודת פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלים ייעודיים,  .1.50.2

 הפרדה למיחזור, אם וככל שיהיו. 

 נקודת ההפרדה למחזור תהיה משולטת, מקורה, מגודרת ונגישה לרכבי איסוף הפסולת. .1.50.3

בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה למיחזור, לרבות:      1.50.3.1

איסוף נייר, מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, איסכורית ו/או דחסן לקרטון, עגלה ל

ליריעות פלסטיק, מיכל לאיסוף מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית, דחסן 

  סוללות, ככל שיידרש על ידי רש"ת ויוצב על ידה.

במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי האצירה הנדרשים על המפעיל לנמק   את   1.50.3.2

 סיבת אי הצבתם.

  האצירה הנדרשים, על המפעיל להעביר את רכיבי  הוסכם על רש"ת על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי

 הפסולת המופרדים למיכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.
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  נאמן איכות הסביבה מטעם המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוטף של נקודת ההפרדה למיחזור. נאמן

שירותי קרקע איכות הסביבה יעמוד בקשר שוטף עם קבלני פינוי הפסולת וידווח באופן שוטף לרא"ג 

 וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, ככל שיידרש.

 
  פסולת בנין ( במידה ומתקיים שיפוץ ) .1.51

איסוף ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאום וידוע היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתאם לכל  .1.51.1

  דין. 

  פסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה יעודי לפסולת בנין. .1.51.2

חריות המפעיל אל אתר פסולת מאושר ע"י המשרד הפסולת תסולק בהתאם לכל דין בא .1.51.3

  להגנת הסביבה להשלכת פסולת בנין.

  המפעיל מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תעודות משלוח בדבר הטמנת הפסולת. .1.51.4

  פסולת ביתית .1.52

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים המוקצים על ידי רש"ת, ובהתאמה 

  ירות ותפעול ויהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה..מלאה לנפח ש

  פסולת מסוכנת .1.53

לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך המפעיל פסולת מסוכנת מכל סוג שהוא ללא תאום  .1.53.1

  עם הגורם האחראי ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי המפעיל ועל חשבונו לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת  .1.53.2

  שרד להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.מסוכנת, זאת בתיאום עם המ

כל פסולת חומרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל שימוש אחר, תפונה  .1.53.3

לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו 

 שה.בפני הגורמים הרלוונטים ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרי
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  מדיניות בנושא איכות הסביבה ברשות שדות התעופה
  

  הנהלת רשות שדות התעופה תפעל לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות באופן כלכלי ובר

קיימא, מתוך ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזון בין הצרכים הסביבתיים והכלכליים 

  לטובת הדורות הבאים. 

 אשות ההנהלה תוביל יוזמה סביבתית ולא תפעל כמגיבה בלבד.הרשות בר  

  לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים להגנה על הסביבה, על מנת  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת

בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת  ולצמצם למנוע

   הדדית של כל המעורבים.

 השפעות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, מדידתן (במידה וניתן)  והבנתן הרשות תפעל לזהות את ה

  כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

 מטרדי רעש מטוסים 

 זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום 

 טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים 

  פליטות לאוויר של גזים מזהמים וחלקיקים 

  הרגל הפחמניתהפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת 

 טיפול בחומרים מסוכנים 

 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה 

 חסכון באנרגיה 

 בניה ירוקה 

 רכש ירוק  

 הנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה  

 גוןתוך שיתוף העובדים והמנהלים באר ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה ההנהלה תפעל לשפר בהתמדה 

   ישימה. תוך שמירה על תחיקהוהידברות עם בעלי העניין, 

תהיה וגורמי החוץ הפועלים במתקני הרשות  קבלני המשנה, , המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים

ועדכונה בהתאם התאמתה  חינת זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לב

  .לצורך
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  הצהרת המפעיל

צהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמירה על איכות הסביבה המפורטות בחוזה אני הח"מ מ .1

 ההרשאה ובנספח איכות סביבה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מתן השירותים על ידי  מבלי למלא אחר  .2

פחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנחיות על פי נספח איכות הוראות כל דין , חוזה ההרשאה על נס

הסביבה לחוזה, עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמור לעיל , לרבות אך לא למעט נהלי הרשות 

הרלבנטיים נועדו לצמצם פגיעה ככל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות השמירה על 

לסעיף זה ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות הינה הגורם אשר אליו  כל האמור לעיל ברישא

יהיה על לפנות, בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו,   בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל 

 תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.

וע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע מחובתי לשמירת כל הוראות בנוסף, הריני להצהיר כי יד .3

הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות 

דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט 

 דין הרלבנטיות.מהוראות ה

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה בתחומי  .4

 רשות.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי פעילותי ו/או  .5

 שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רשות.   

כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רשות ובפיקוחה אין בהן כדי להשיט  אחריות על הרשות  בכל  עוד ידוע לי .6

הנוגע  על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והוראות החוזה על 

 נספחיו בלבד.      

  

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  ___________כתובת

  טלפון___________

  חתימה_________

    

    

  

אני, ______________ עובד רשות, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי המפעיל החתום 

  דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו ואת המחויבויות המוטלות עליו. 

 _______________ -חתימת עובד רשות
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  'יד נספח 
  

 גז בישול והשימוש בו
  

את צריכת גז הבישול למקומות השירות יספק ספק גז מורשה בהתאם להוראות חוק הגז (בטיחות  .1
" הגזמכרז " ו"ספק הגז, שזכה/שיזכה במכרז לאספקת צריכת הגז (להלן: "1989-ורישוי), התשמ"ט

  בהתאמה) שפורסם ע"י רשות שדות התעופה ( להלן: "הרשות") במתחמים שבאחריות  הרשות. 
  

ספק הגז הוא המורשה היחיד להנחת התשתיות הנדרשות לשם אספקת צריכת הגז למקומות  .2
השירות, עד לנקודת החיבור לכל מכשיר צורך גז שיוצב על ידי המפעיל ( להלן: "המפעיל", "הקבלן") 

ת השירות, והכל בהתאם להוראות החוזה בין ספק הגז ובין הרשות. הנחת התשתיות במקומו
  הנדרשות יבוצעו על חשבון המפעיל.  

  
המפעיל יתקשר עם ספק הגז בהסכם לאספקת גז שיהיה בנוסח התקשרות סטנדרטי בין ספק הגז  .3

ו על בסיס  לבעלי ההרשאה במתקני הרשות, כפי שאושר על ידי הרשות. מחירי השירותים יהי
הוראות חוזה ההרשאה של ספק הגז עם הרשות וההתקשרות של בעלי ההרשאה עימו, מחיר הגז 
והשירותים לא יהיו גבוהים מהמחיר המכסימלי שתאשר הרשות לספק הגז לגבות בגין אותם 
שירותים, שיקבע בין היתר, בהתאם למוצע בעניין זה בהצעתו של ספק הגז למכרז הגז, (להלן "דמי 

 ירותים"), עם הרשות וההתקשרות של בעלי ההרשאה עימו.ש
  

הרשות לא תאפשר כל אספקת גז בישול למקומות השירות שלא תעשה באמצעות ספק הגז, והמפעיל  .4
 מתחייב לקבל את כל אספקת גז הבישול באמצעות ספק הגז המורשה  ובאמצעותו בלבד.

  
יב במקומות השירות יעמדו בתקנים המפעיל מתחייב שמכשירים צורכי גז או משולבי גז שיצ .5

( מתקנים לגזים פחמימניים 158הישראליים הרלבנטיים, ובכל מקרה יעמדו בתקן ישראלי 
 ).מכשירי בישול לשימוש מסחרי ( 5056מעובים/גפ"מ), ותקן 

  
 בר. 0.5המפעיל מצהיר שידוע לו שלחץ האספקה המירבי של הגז לא יעלה על  .6

  
ת  הנדרשות להקמת מקומות  השירות, יכלול המפעיל גם תוכנית במסגרת הליך אישור התוכניו .7

מפורטת של כל המכשירים צורכי הגז או משולבי הגז שהוא מבקש להציב במקומות השירות, לרבות 
מפרטיים טכניים הכוללים הספק תרמי ומפרט צריכת החשמל הנדרשת למכשירים (הספק תרמי 

  ולחצי עבודה).
 רכי הגז או משולבי הגז יעשה אך ורק בנוכחות נציג ספק הגז.חיבור וניתוק המכשירים צו .8

  
המפעיל מתחייב לבצע על חשבונו, בדיקה שנתית של כל מערכות הגז במקומות השירות. הבדיקה של  .9

תשתיות הגז תיערך על ידי ספק הגז בלבד (ולא, למען הסר ספק, על ידי גורם חיצוני כלשהו), במועד 
 ת אחת לשנה .שיקבע על ידי הצדדים לפחו

 בדיקת מכשירים צורכי גז תעשה ע"י נציג היצרן או ספק הגז.
  

המפעיל מתחייב שהוא וכל מי מטעמו לא יבצעו כל פעולה שהיא הכרוכה בטיפול בתשתית מערכת  .10
 הגז במקומות השירות, אלא אם ניתן לכך אישור ספק הגז, בכתב ומראש.

  
כת גז הבישול על ידו וכל עלות נלוות  על פי ההסכם המפעיל ישלם לספק הגז ישירות את עלויות צרי .11

לעיל ובתנאי תשלום כפי שיקבעו בין  3עם ספק הגז במקומות השירות, בתמורה כאמור בסעיף 
 המפעיל וספק הגז. 

  
המפעיל מתחייב להודיע מיידית וללא כל דיחוי על כל ליקוי שנתגלה במערכת הגז והמכשירים  .12

יקוי הוא בעל אופי בטיחותי (כגון: דליפה או ריח גז, או פיצוץ גז) הצמודים, לספק הגז. היה והל
 ידווח מידית גם לרשות, לאחר שהודיע לספק הגז.
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  'טו  נספח 

 הסכם שימוש בנכסי הרשות 
  

  ____ גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת- שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  
  רשות שדות התעופה  ב י ן:

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

  
  חברת ______________   ל ב י ן:

  –ד שני מצ -    )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "שכתובתה: ________________                 
  

עבור עובדי  הסעדה שונים בנתב"גלמתן שירותי  2016/070/0696/00מס' משתמש זכה במכרז וה  ה ו א י ל:
   ");החוזה") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "המכרז(להלן: " רשות שדות התעופה

מתן ישמש אותו לצורך מתקן הרשות אשר עליו להשתמש בנכס בועל פי תנאי החוזה נשוא זכייתו   ו ה ו א י ל:
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת החוזה   ו ה ו א י ל:
   ");נספח השימושעפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  כדלקמן:לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים 

  המבוא

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   .1

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול 
  בהתאמה על נספח השימוש. 

  פרשנות

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

ו/או כדי להשפיע  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  על תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים  נספח השימושב  (ג)  
  מחייב פירוש אחר:

"דמי     
  שימוש"

  מעת לעת; ידי הרשות-בנכס כפי שנקבע עלתשלום עבור השימוש 

"דמי     
  שירותים"

תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ושירות אחזקת 
  ;מבנים

נספח "    
  השימוש"

  ;נפרד מן החוזהנספח זה המהווה חלק בלתי 

  

פי חוק רשות שדות התעופה, -כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    
  ;1977-התשל"ז

ירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית מדד המח  "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך 
;______________  

  מנהל המתקן;  "המנהל"    
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, והמהווה נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;טזנספח כבלתי נפרד ממנו ומסומן  חלק

"הפקת     
  חיוב"

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;

"הפרה     
  יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-הפרת חוזה), התשל"א

נכס או ה"    
  "הנכס

הכל כמפורט פי חוזה זה ו- הנכס בנמל שהועמד לשימושו של המשתמש על
  במפרט;

  ;חודש למניין הלועזי  "חודש"    

"ריבית     
  בסיסית"

 1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
 ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס- להוראות תכ"ם

  האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  וספת מחצית האחוז לחודש;ריבית בסיסית בת

"ריבית     
  פריסה"

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד   "רבעון"    
  בינואר, אחד באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת  31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב "שנת חוזה"    
ומסתיימת ביום ____________ החוזה הראשונה, המתחילה ביום 

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי  31.12________
העניין), המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום 

  תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס

פי - לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   .3
שיון י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושהחוזה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף.פי -ההפעלה שניתן למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת 

ימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה ו של נספח השתקופת תוקפ  (א)  .4
  .דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה או עם סיומו 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא,   )ב(  
מכל סוג לא תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות 

  שהוא שהיו לו בקשר לחוזה ו/או לפעילות.

  שימוש המשתמש בנכס

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:  .5

שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד   (א)  
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם  וימצא לנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  ן, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.במצב תקי

חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )ב(  
  . שיון כדין המתיר לו את הפעילות בנמלילתיתם לפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,  כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש  (ג)  
המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 
שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, 

  ומצהיר בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.
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התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, כי קביעת   (ד)  
יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין שאחזקה וניקיון, אם וככל 

  הרשות למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר,   )ה(  
  מי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.להוציא דמי השימוש וד

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

  ויחסי הצדדים מכוחו.

מוגבלת לתקופת החוזה בלבד,  ,נספח השימושפי -שות למשתמש עלכי ההרשאה שנתנה הר  )ז(  
הכל כמפורט בחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא יכרת בין הצדדים לחוזה זה חוזה 

היא או -שות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיהחדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הר
משים אחרים לצורך מתן לצרכים אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משת

  שירותים או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא   )ח(  
רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את 

  חריות הנובעת מתפיסת הנכסים.המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לא

  שינוי מקום הנכס

הרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר בנמל ו/או   (א)  .6
להקטין שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר 

קול דעתה. הנכס האחר פי שי-ו/או המוקטן מכל סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  יכול ששטחו יפחת או יעלה על שטח הנכס המופיע במפרט.

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס   )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש  )(א6 משנה ףולהשתמש בנכס אחר, הכל כאמור בסעי

ו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן בשטח הנכס האחר או המוקטן ולהעביר על חשבונ
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות  30שנקבע כאמור, תוך 

  הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית.

המשתמש לרשות את ישלם  -זה של הנכס הקיים  עלה שטחו של הנכס החדש על  )1(  )ג(  
דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי יום ממועד  14ההפרש בדמי השימוש תוך 

מפורשות פטור מחיוב האמור בסעיף קטן זה לא יחול, במקרה בו נקבע  השימוש.
  .מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס   )2(    
שימוש מיום הקטנת השטח הקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי ה

מפורשות פטור מחיוב האמור בסעיף קטן זה לא יחול, במקרה בו נקבע  בפועל.
  .מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים

  הגבלת השימוש בנכס

הקבועה  הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   .7
  שהיא.ולא לכל מטרה אחרת  בחוזה

  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  .8

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או   )1(    
  של נציגו לעניין זה.
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לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב   )2(    
להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה ו/או 

מוקדמת של הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה 
וכיוצא באלה יגיש המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. 

שר לתיקונים, הרשות לא תישא בתשלום הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בק
לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום 

על כך במפורש בין  תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא אם כן סוכם
  ובכתב.הצדדים, מראש 

 לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו  )3(    
ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים 
בחוזה או בכל דין המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או 

  תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום שונות.

ידי  למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על  )4(    
הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים 
והשעות שבהם תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו 

  והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

או הטרדה לשלטונות לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים   )5(    
  המתקן ולשאר המשתמשים בנמל.

לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא   )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.- לפעול אלא במסגרת ועל

שהוא  לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום  )7(    
בנמל או בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. 
האמור אינו חל על 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   )8(    
  ות לבצע את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.לרש

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על   )9(    
ידי שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של 

בתוך תקופת החוזה המשתמש, למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין 
  ובין לאחריה.

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל  72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  של המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס  )11(    
ומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת ו/או במק

  לכך לשם מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או  )12(    
להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב 

  ומראש.

ומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, לא לבצע בנמל פרסום או פרס )13(    
סימנים, מודעות וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות 
נכרת חוזה לעניין הפרסום בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה 

 14מהרשות ליתן שירותי פרסומת. המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 
  .1984-דות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"דלכללי רשות ש

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של  )14(    
  כיבוי אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם  )15(    
  כל ליקוי אחר. כדי לגרום למפגע ו/או על
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לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את  )16(    
כל שאר המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או 

  שיחולו בתקופת החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

שימוש זה מתחייב המשתמש למלא את כל הוראות  מבלי לגרוע מאיזה מהוראות נספח  (ב)  
  .2'יט נספח כומסומן נספח השימוש המהווה חלק בלתי נפרד מנספח האחזקה, 

  לעיל מהווה הפרה יסודית. +(ב)משנה (א)פי הפרה של הוראה מהוראות סעי  (ג)  

  השימוש במסגרת הפעילות

  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  (א)  .9

, למעט מה שנאמר לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה  (ב)  
  .במפורש בחוזה

לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן   (ג)  
  .שוא זכייתו במכרזשבחוזה נ הפעילות

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת   (ד)  
לפעילותו בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת 

  יועברו לידי המנהל.

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד

לות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות המשתמש מתחייב לקיים את הפעי  .10
לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או 

בת של המשתמש, אלא באישורה של -אם או חברה- לא לבצע השימוש בנכס באמצעות חברת
  הרשות בלבד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי האישור.

  ת והיתריםרשיונו

המחייבת  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  .11
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל -קבלת רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

רים תוקף. ההית- את הרישיון, את ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
 זה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווהוהרשיונות הדרושים יהיו תקפים במשך כל תקופת החו

  הפרה יסודית.

  הפסקה זמנית

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא   (א)  .12
 ייחשב נספח השימוש ואדם. ולסלק מהם את כל ציודמהנכס  המשתמש חייב להתפנות

כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה 
  מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

 5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  ימים ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה  בכל מקרה  )ג(  
  הזמנית של החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב   (א)  .13
ם כאמור ודמי שירותים נוספידמי שירותים ו בנכס המשתמש לשלם לרשות דמי שימוש

  המצורף לנספח השימוש. 1'יט  בנספחכמפורט להלן, הכל  14-15בסעיף 

להלן קובע מפורשות  1'יט זה לעיל ולהלן הינו למעט במקרים בהם נספח  13האמור בסעיף 
  . בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים פטור מחיוב מתשלום

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי   (ב)  
השימוש, דמי השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום 

  וא משולם.פי החוזה ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו ה- אחר על
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במועד  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  
שנקבע לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים -כל מקום שנקבע מועד תשלום על - קביעת המועד 
משמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות הבנקאי" של אותו תאריך כ

  .1981-ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי  14חוזה, תוך בבחוזה, לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  ת בהודעה.הרשות, אלא אם נקבע אחר

בחודש הראשון בתחילת כל שנת  15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  
חוזה לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה 
הראשונה, שלגביה מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי 

  .לחתימת הרשות על החוזה

ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים   (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה -רבעוניים 

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

  

  

1  - )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה        וש ודמי שירותיםדמי שימ =
           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום 16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה
  התשלום בפועל.

ורף ובאותו מועד של מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצ
  התשלום הרבעוני.

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30כאמור, לפחות 

חוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס באם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור   (ז)  
, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם בהתאם יגדלו או יקטנו

להוראות סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום 
  הראשון שבו הועמדו לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

או העברה בנקאית של המשתמש  פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה-כל תשלום על  (ח)  
  ישירות לחשבון הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)13הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל   (א)  .14
  ישראל, את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.ל

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל. היה ויש מונה   (ב)  
נה מים מים נפרד ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מו

 סי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסיםישלם המפעיל בגין שימוש במים לפי החלק היח
שקריאת המונה חלה עליהם במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את 

  חלוקת התשלום בין השותפים והודעה זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 

בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, שורת ת לא תספק למפעיל שירותי תקהרשו  (ג)  
המבקש זאת, יוצ"ב). הרשות תחייב את המפעיל תשתיות, תקורת, טלויזיה במעגל סגור וכ

אשר שמו ופרטיו יימסרו מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  לרכוש שירותי תקשורת
  לידי המפעיל. 
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  דמי שימוש ודמי שירותים

, מתחייב 1'יט ספח נהמפורטים במפרט  יםלמשתמש להשתמש בנכס תמורת הרשות שניתנה  (א)  .15
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם 1'יט ספח נדמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   )1(    
  ר בו נמצא הנכס.לאזו

, ובהתאם 1'יט ספח נדמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   )2(    
  לאזור בו נמצא הנכס.

לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב   (ב)  
(ג) 2יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף משנה הריבית בגין כל 

  לעיל), כדלהלן:

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

 

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

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

(ב) זה תשולם בצירוף 18בית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה רי  )2(    
  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   ד)(  
  יום מראש. 30דיעה על כך בכתב למשתמש שהו

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  נספח השימוש הפרת 

כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר יהיו ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף   .16
נשוא המכרז,  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  הפרה יסודית

  :לחלט ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   (א)  

השירותים נשוא  בנכס או שהשתמש בו שלא למטרתחרים להשתמש המשתמש הרשה לא  (ב)  
  למטרת השירות נשוא החוזה. החוזה תוך חריגה 

  רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )ג(  

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן   ד)(  
  ותים בא לידי סיומו. השיר

     

  המשתמש: _______________

  



 

 

  'טז נספח 

  מפרט הנכסים
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  'יז נספח 

  לכל מקומות השירותאחזקה 

  

  כללי .1
זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את מפעיל האמור בנספח  .1.1

ובתמך  3, בטרמינל 1מערך הסעדת העובדים במכלול שלוש המסעדות הממוקמות בטרמינל 
  המזרחי. 

הנחיות האחזקה מתבססות על היותו של המפעיל עוסק בהכנת מזון והגשתו תוך שימוש  .1.2
  ת לתקופת ההפעלה.”מדו לרשותו ע"י רשבמבנה, מערכות, מתקנים וציוד שהוע

מקומות השירות בתחומי ההפעלה, בכל אחד משלושת מתחמי ההסעדה, ואשר לגביהם עונה  .1.3
נספח תחזוקה זה, כוללים את אזור המטבח לרבות חדרי קרור, אזורי אחסון, שטחי הכנת 

ר האוכל לרבות ובישול מזון, חדרי משרד, חדרי עזר, שירותים, מקלחות ומלתחות לעובדים, חד
חדרי רחיצת ידיים ושירותים המשתייכים אליו וכל השטחים הכלליים ועל פי המסומן 

  בתשריטים המצורפים לנספח זה.
בכלל  רכיבי המבנה והציוד בשלושת מסעדות העובדים הינם משנות הקמה שונות כאשר: .1.4

 האתרים תקופות האחריות והבדק הסתיימו זה מכבר.
ישול ניזונה ממיכל נפרד. הזכיין יחתום על חוזה עם ספק גז מוכר ועל מערכת גז הב 1בטרמינל  .1.5

  פי תנאים שיקבעו ישירות בינו לבין ספק הגז.
בתמך המזרחי נעשה שימוש בגז בחלק מציוד הבישול, הגז מסופק ע"י זכיין של הרשות.  .1.6

  דרש להתקשר עם זכיין אספקת הגז בתנאים המפורטים בנספח הגז.יהמפעיל י
 1ת וכמפורט בטבלה מס' ”א ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המתבצעות ע"י רשהמפעיל ל .1.7

שלהלן. למרות האמור לעיל, המפעיל ישלם לרשות בנפרד עבור עבודות חריגות, שיתבצעו ע"י 
או \הרשות, אשר ידרשו עקב שימוש בלתי סביר במערכות ובמתקנים, אובדן או נזק שבוצעו ו

  אירעו באחריותו של המפעיל.
עלות ביצוע עבודות התחזוקה המוטלות על המפעיל, בין שיתבצעו על ידו ובין שיתבצעו  .1.8

באמצעות ספקי הציוד ובאמצעות קבלני משנה מטעמו, תהווה חלק מעלות ההפעלה של שירותי 
  ההסעדה. 

ת ”רמת ותכיפות ביצוע הפעולות הנדרשת בכל סוג פריט נקבעה במסמך זה על פי המקובל ברש .1.9
שלהלן מגדירה את תכיפות ביצוע הטיפולים בכל סוג  2דרישות היצרנים. טבלה מס' או על פי \ו

מערכת או מתקן כלליים אשר אינם מתוחזקים ע"י ספקי הציוד. פרוט ביצוע עבודות האחזקה 
 למסמך זה. 1המונעת כמפורט בנספח מס' 

ו משפיעים על א\או מסוכנים ו\המפעיל לא יבצע פעולות הדברה ופעולות בחומרים רעילים ו .1.10
 ת.”הסביבה ללא תיאום מוקדם עם רש

כתחזוקה יחשבו מכלול מקצועות הניהול, הבקרה, ההפעלה, האחזקה, הניקיון, ההדברה,  .1.11
הגינון, השילוט, הביטוחים וכל הנדרש לשמירת מקומות השרות, להפעלתם השוטפת, התקינה, 

 תקין ובלאי סביר.בהספקים הנדרשים וכנדרש לשמרם לכל אורך תקופת החוזה במצב 
 

 כללי –אספקת חומרים וחלקים  .2
  במסגרת ביצוע העבודות ומתן השירותים יפעל המפעיל כדלהלן: .2.1
ת, יסופקו ”החומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל השירותים הניתנים ומתוחזקים על ידי רש .2.2

 ת ועל חשבונה.”על ידי רש
על ידי ובאחריות המפעיל,  החומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל השירותים המתבצעים .2.3

יסופקו על ידי המפעיל ועל חשבונו. לעניין זה יחשבו חלקים וחומרים שיסופקו ע"י זכייני 
האספקה והתקנה של ציוד הכנת המזון ושמירתו ומערכות גז הבישול כאילו סופקו ע"י המפעיל 

 ועל חשבונו.



 
  

115  

  

יל כאמור לעיל יהיו חדשים כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על ידי המפע .2.4
ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. באין אפשרות להשיג חלקים, אביזרים 
וחומרים הזהים למקוריים, יספק המפעיל, על פי אחריותו, חלקים, אביזרים וחומרים 
תואמים. החלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התקנים ויבטיחו את פעולתו 

נה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור רש"ת לכל חלק, אביזר או התקי
או לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבודה \חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

הנמצאת בתחום אחריותו. המפעיל יהיה אחראי לוודא כי כל הפועל מטעמו לרבות ספקי הציוד 
 מרים בטיב כאמור לעיל.יעשה שימוש בחלקים וחו

המפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך תפעול שוטף ותקין  .2.5
 של הרכוש והשטחים המופעלים על ידו. החומרים המתכלים יכללו:

כל המלחים וחומרי המסה כנדרש לניקוי ציוד וקווי ביוב מאבנית, שומנים וזיהומים וככל  .2.6
 הכנת מים רכים כנדרש למכונות שטיפת כלים וציוד אחר.הנדרש לצורך תהליך 

כל חומרי הניקיון וכל החומרים המתכלים כדוגמת נייר טואלט מסוג שיאושר ע"י רש"ת, סבון  .2.7
נוזלי לרחיצת ידיים על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע, ובצמיגות יעילה, חומרים מחטאים 

מרי ריח לשירותים, רשתות למשתנות, ומפיצי ריח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק לאסלה, חו
 שקיות ניילון לפחי האשפה, כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה, הציוד וכדומה.

 חומרים מיוחדים לניקוי נירוסטה, שומנים, אבנית, ריפוד, עץ וחיפויים שונים. .2.8
 סוג שהוא.חומרי הדברה למזיקים וחומרי רפואה למחלות צמחיה. חומרי דישון לצמחים מכל  .2.9

 

 כלי עבודה .3
לצורך מתן השירותים, יספק וישתמש המפעיל בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות. כלי  .3.1

העבודה יתאימו לציוד. לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציוד ואשר 
עלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים 
אחרים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע. המפעיל יהיה אחראי 

 לוודא כי כל הפועל מטעמו לרבות ספקי הציוד יעשה שימוש בכלי עבודה מתאימים.
 

 זמינות השירותים .4
זמן תיקון תוך שעתיים. במהלך זמן התיקון יוודא המפעיל הצבת  - תיקון תקלה בטיחותית  .4.1

 ם למניעת פגיעה או נזק לסובבים ולסביבה.מחסומי
יבוצעו על פי חומרת ההפרעה בין שעתיים  –תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  .4.2

לשש שעות. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, 
 תחשב כחמורה.

גילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת שעות. כתקלה ר 48יבוצעו תוך  - תיקון תקלות רגילות  .4.3
 להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

בכל מצב ומקרה בו אין לגוף האחראי לתיקון, רש"ת או המפעיל, אפשרות לתקן את התקלה  .4.4
 במועד, מתחייב הגוף לבצע כל הניתן לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמן שתידרש.

 במועדן ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן.עבודות תקופתיות יבוצעו  .4.5
 

 רישום הפעולות .5
המפעיל יפעיל מערך רישום מסודר של כל הפעילויות המתבצעות על ידו לרבות פעילויות כיול,  .5.1

תיקון תקלות, אחזקה מונעת, ניקיון, הדברה וכדומה. הרישומים יכללו את נתוני העבודות 
ספקי הציוד מטעמו. המפעיל ידרש להציג בפני רש"ת  שיתבצעו הן ע"י המפעיל עצמו והן ע"י

את הרישומים בכל עת שיתבקש לכך. רשום הפעולות יכלול גם את הפעולות המתבצעות ע"י 
 ספקי הציוד המבצעים את פעולות האחזקה מטעם המפעיל.
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 הערכות למסירה בתום תקופת הזיכיון .6
ינת מצב המבנה, המערכות והמתקנים. יום לפני תום מועד תקופת החוזה, יתקיים סיור לבח 90 .6.1

ת לסקור את כל ”ת והמפעיל. חובת המפעיל לסייע לנציגי רש”בסיור ישתתפו נציגי רש
המתקנים ביסודיות במשך שלושה ימים, וזאת על ידי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, 

 הצגת יומני עבודה וכדומה.
המפעיל ת, המתקנים והציוד שתוחזקו ע"י ת תבחן ביסודיות את כל חלקי המבנה, המערכו”רש .6.2

 :עפ"י חוזה זה. בחינות רש"ת יכללו
מצב פיזי של כל רכיבי המבנה, המערכות, המתקנים והציוד. במסגרת הבדיקה יבחן  .6.2.1

מצב בסיסי הציוד, מצב ריצוף וחיפויים, מצב מבנה הציוד לרבות מצב חלקים נסתרים 
יות נעילה, מצב מערכות חשמל ופיקוד, מצב ולרבות הגנה מפני קורוזיה, מצב צירים ויד

צנרת מים וביוב, מצב מפוחים, מצב גופי חימום, מצב מיסבים וצירים, מצב שרשראות 
הנע ורצועות, מצב מרססי מים, מצב צנרות ניקוז פנימיות בציוד, יכולת הפיכה של ציוד 

מסננים  בישול וטיגון, תנועת מגשים נשלפים בתנורי אפיה וקונווקטומטים, מצב
במנדפים, מצב בידוד, איטום ודלתות בחדרי קירור ובמקררים, מצב משטחי נירוסטה, 
מצב השומנים בתעלות פליטת אויר, מצב צנרת הביוב, מצב צבע וציפויים אחרים 

 וכדומה.
מצב תפעולי של יחידות ציוד שלמות. במסגרת בדיקה זו יבחנו תפוקות יחידות הציוד  .6.2.2

ון ואפיה, הספק מכונות לשטיפת כלים, הספק חדרי הקירור כולל הספקי בישול, טיג
 והמקררים וכדומה.

בתום ביצוע הבדיקות רש"ת תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב המתקנים.  .6.2.3
ההסתייגיות יכללו כל כשל במבנה ובמערכות. המפעיל ידרש לבצע את כל המפורט עד 

חלקים וחומרים ככל לסיום תקופת החוזה וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של 
 שידרש.

ת ”במידה והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית רש .6.2.4
להורות לבצע את העבודה האמורה על ידי עובדיה או קבלן אחר או בכל דרך אחרת. 

ת תהיה רשאית לגבות או לנכות את ”ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל ורש
(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל  15% ההוצאות האמורות בתוספת

ת רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך ”בכל זמן שהוא, לחלט את הערבות וכן תהיה רש
 אחרת.

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל להמשיך  .6.2.5
שמש עילה למפעיל לפעול מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו ל

 לדרוש תוספת או תמורה כספית כלשהי.
המפעיל יהיה אחראי לשצף בסיורי הביקורת גם את ספקי הציוד שתחזקו את הציוד  .6.2.6

מטעמו וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים הנדרשים על ידם ככל שהתיקונים נמצאים 
  בתחומי אחריותם. 

  ריכוז מטלות הספק .7
  לפיהן יפעל הספק יתאמו את המפורט להלן:  מטרות ושיטות האחזקה הכלליות

שנים  12עד  –"החוזה")  –האחזקה של הציוד תתבצע לכל אורך תקופת חוזה האחזקה (להלן  .7.1
  כולל תקופת הבדק. 

  מטרות האחזקה ואופן ביצועה יהיו כדלקמן:  .7.2
  שמירה על ערך ומצב תקין של הציוד ברציפות לכל אורך תקופת תוקפו של החוזה. .7.2.1
הספק יוודא כי רמת הציוד שתסופק על ידו ואופן התקנת  -פעולת הציוד  רציפות   .7.2.2

הציוד יבטיחו את פעולתו התקינה והרצופה כך שימנעו השבתות הציוד במספרים 
ולפרקי זמן גבוהים מהמצוין ע"י היצרנים. הספק יבצע את כל פעולות האחזקה 

או שרמת הפעילות המצריכות הדממת ציוד בימים ובשעות שבהם אין המטבח פעיל 
  נמוכה ואין פגיעה מהותית ברמת השירות לזכיין ולעובדים.  
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הספק יפעל לתיקון מיידי של כל התקלות.  -הענות במועד להודעות על תקלות בציוד  .7.2.3
או הקשורות לאיכות הסביבה תהיינה \עבודות תיקון תקלות ובמיוחד בטיחותיות ו
או באיכות הסביבה, יתבצע תוך \ואה ובעדיפות. תיקון תקלה הפוגעת בבטיחות, בתבר

שעות.  24ארבע שעות. תיקון כל תקלה אחרת יתבצע על פי דחיפותה ובכל מקרה תוך 
    

הספק יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהעבודות, לספק את כל הציוד החלקים   .7.2.4
החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע תיקוני התקלות ועבודות 
האחזקה המונעת לרבות שריפת גופי חימום, קצרים ושברים במנועים, כשלים במערכות 
החשמל והפיקוד, המים והאוורור, שבר וסדיקה בגוף הציוד, בדלתות, בצירים 
ובתמיכות למיניהן, קורוזיה וארוזיה, מפגעי איטום לרבות עקב בלאי סביר וכדומה. 

ת ציוד שהספק החליט כי לא ראוי או אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפ
  משתלם לו, לשפצו או לתחזקו.

הספק יפעל ויתזמן את העבודות על פי לוח זימון שנתי של פעולות אחזקה מונעת,  .7.2.5
פעולות כיול ובדיקות כחוק של יחידות הציוד השונות. לוח זימון האחזקה ימסר 

  לאישור המזמין כחלק מספרי המתקן ותוכניות הביצוע.
  במועד של כל הבדיקות הנדרשות כחוק. ביצוע .7.2.6
ביצוע במועד של פעולות אחזקה מונעת הנדרשות עפ"י הוראות האחזקה לרבות לשם  .7.2.7

  שמירה על איכות הסביבה.
בדיקה וכיול רכיבי שקילה, מניה, חיוב ודיווח, בשיטה ובאמצעים כמומלץ ע"י יצרני  .7.2.8

תלונות על חריגות או אי הציוד, בתדירות הנאותה ו/או בהתעורר חשד ו/או בהתקבל 
דיוקים. הכיול יתבצע ע"י גורם מוסמך ובאמצעים ומעבדות העומדים בהגדרות 

  היצרנים. 
הספק יפעיל מערך רישום מסודר של כל הפעילויות המתבצעות על   - רישום הפעולות  .7.2.9

ידו לרבות פעילויות כיול מערכות מניה וחיוב, תיקון תקלות, אחזקה מונעת, החלפת 
וחלפים וכדומה. הספק יחתים את נציג הזכיין על כל פעולה שהתבצעה. הספק רכיבים 

או לפי דרישה של הרשות, \יספק לזכיין ולרשות דוחות מעקב וביצוע אחת לרבעון ו
  המוקדם מביניהם.

הספק ידריך את עובדי מפעיל המטבח ככל הנדרש לתפעול נכון ותקין של  –הדרכה  .7.2.10
יקות יזומות לגבי אופן הפעלת הציוד. הספק לא יוכל הציוד. הספק יהיה רשאי לבצע בד

 לבוא בטענות ותובענות בגין הפעלה לא נכונה של הציוד אלא עם בוצע במזיד.
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  הגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות תחזקה בין רשות שדות התעופה לבין המפעיל  -  1טבלה מס' 

  

משנה לאחזקה אותם יעסיק לביצוע עבודות : המפעיל מתחייב לקבל את אישור רש"ת לכל קבלני ההערה
מקצועיות בכל סוגי המערכות והציוד. בכל מקום בו צויין כי "הביצוע ע"י הספק" הכוונה כי המפעיל יבצע 

  .4ו  3את העבודות, בכל תקופת החוזה, ע"י הספק של הציוד וכמפורט בנספחים 

  

המערכת   הגורם המתחזק
  המתוחזקת

 מס

  מפעיל 

  בתמך מזרחי

  עיל מפ

  3בטרמינל 

רשות שדות   1מפעיל בטרמינל 
  התעופה

  
 

אחריות לאחזקת   אחריות לקלקול או ליקוי עקב שימוש בלתי סביר
כל מערכת לחיוב 

  הארוחות.

מערכת לחיוב 
.1  הארוחות

כל האחזקה הנדרשת לרבות החלפת חלקים פגועים ולרבות 
(ב) 11כמפורט בסעיף -תיקוני צביעה או צביעה כללית לפי הצורך

  ) בחוזה המפעיל1(

חלקי מבנה, צבע,   
חיפוי קיר 

וקרמיקה, חיפוי 
ריצפה, דלתות 

וחלונות, זכוכית 
פירזול, גגות 

  וכיסויים, תקרות

2.

כל מערכת הקרור, מערכות פקוד ובקרה, מכלול החדר לרבות 
  ריצפה, קירות ותקרות, מערכת תאורה 

  

  חדרי קירור  

3.

ל גוף המקרר לרבות כל המקרר לרבות מערכת הקרור, מכלו
  פירזול

מקררים   
.4  מסחריים

כל הברזיות ואביזרי הקצה שבתחום המפעיל, המחברים בתוך 
ציוד לרבות אטמי ברזים ומחברים למיניהם ולרבות צנרת 

  חיצונית על קירות ותקרות

  

כל צנרת המים 
שבתוך הקירות 

והריצפה עד 
היציאות לנקודות 

הקצה כדוגמת: 
ברזי כיורים, ברזי 

ירה בציוד, סג
חיבורים לציוד 

לרבות מחממי מים 
  וכדומה

 מערכות צנרת
המים הקרים 

  והחמים לשימוש 

5.

כל הטיפול במערכות מקומיות לחימום מים לצריכה ריכוך מים 
  קרים וחמים למטבח לרבות חומרים המשמשים לריכוך המים

  

מערכות מקומיות   
לחימום מים  
  ולריכוך מים

6.

) בחוזה המפעיל וכן כל מחסומי 3((ב)  11כמפורט בסעיף (
הרצפה והשקתות, סיפונים בכיורים, מלכודות שומן בתוך ציוד 

וכל מערכת הביוב והניקוז בקירות וברצפות וניקוי מלכודות 
השומן המשרתות את המטבחים המתופעלים על ידו. כמו כן כל 
העבודות שידרשו לפתיחת סתימות ביוב הנובעות מלכלוך בלתי 

  סביר

ערכת הביוב כל מ
המרכזית עד 
הכניסות אל 

המטבח וחדר 
האוכל ולרבות 

הצנרת, בורות רקב 
  וכדומה

מערכת הביוב 
  המרכזית

7.
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המערכת   הגורם המתחזק
  המתוחזקת

 מס

  מפעיל 

  בתמך מזרחי

  עיל מפ

  3בטרמינל 

רשות שדות   1מפעיל בטרמינל 
  התעופה

  
 

) וכל מערכת החשמל בתוך הציוד 2(ב) (11כפורט בסעיף 
והמכשור לרבות המפסקים השייכים לציוד וכל החלפת הנורות 

  לסוגיהן בשטחים שהועמדו לרשותו בנספח א' לחוזה

לוח אחזקת 
החשמל הראשי 

לרבות הארקות, 
מפסקי פחת וכו' 

וכל מערכת 
החשמל החל מלוח 

החשמל הראשי 
  ועד הציוד 

מערכת חשמל כוח 
  ותאורה

8.

אחזקת כל ציוד   
גילוי אש וכיבוי 

אוטומטי לרבות 
גלאי אש, 

ספרינקלרים, כיבוי 
אוטומטי בגז, 

מטפים, זרנוקים 
  וכדומה

מערכות גילוי אש 
  וכיבוי אוטומטי

9.

אחזקת מערכות 
מיזוג אוויר 

 עצמאיות מקומיות

אחזקת מערכות 
מיזוג אוויר 

  עצמאיות מקומיות

אחזקת מערכות 
מיזוג אוויר 

  עצמאיות מקומיות

אחזקת כל מערכת 
מיזוג האויר 
  המרכזית

מערכות מיזוג 
.10  אויר

אחזקת תעלות היניקה לרבות ניקוי של המנדף, המסננים 
יניקה במידה ויתברר כי והתאורה בתוכו. ניקוי תעלות ה

  התמלאו בשומנים עקב אי ניקוי המסננים במנדפים

טיפול במפוח 
היניקה הראשי על 

הגג להוציא מצב בו 
או \התקלקל ו

נסתם  משומן חריג 
עקב אי ניקוי 

  מסננים במנדפים

  מנדפים

11.

  כיבוי אוט' במנדף 

באמצעות זכיין 
  אספקת הגז

  כיבוי אוט' במנדף

באמצעות זכיין 
  הגז אספקת

כיבוי אוט' במנדף 
 –ומערכת גילוי גז 

ע"י גורם בעל 
  הסמכה

מערכות גילוי גז   
בישול ומערכות 

.12  בטיחות

אחזקה של כל 
מערכות הגז בתוך 

שטחי השירות 
לרבות ברזי סגירת 

גז במכשירים 
ומערכות כיבוי 

אוטומטיות בחוסר 
  גז 

טיפול ברכיבי הגז 
שבתוך הציוד ע"י 

  ספק הציוד.

ת ע"י בקורת כללי
  זכיין אספקת הגז

אחזקה של כל 
מערכות הגז בתוך 

שטחי השירות 
לרבות ברזי סגירת 

גז במכשירים 
ומערכות כיבוי 

אוטומטיות בחוסר 
  גז 

טיפול ברכיבי הגז 
שבתוך הציוד ע"י 

  ספק הציוד.

בקורת כללית ע"י 
  זכיין אספקת הגז

אחזקה של כל 
מערכות הגז בין 

החיצוניות לרבות 
גז, מיכל אצירת ה

בין בתוך הקירות 
ובין בתוך המכשור 
לרבות ברזי סגירת 

גז במכשירים 
ומערכות כיבוי 

אוטומטיות בחוסר 
גז וחיבור לרכזת 

הטיפול גילוי אש. 
והבקורת ע"י גורם 

  בעל הסמכה 

ובתמך  3בטרמינל 
כל מתקני  – מזרחי

אצירת הגז, מנית 
הגז והולכת הגז עד 
  למקומות השירות

מערכות אספקת 
  ישולגז ב

13.
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המערכת   הגורם המתחזק
  המתוחזקת

 מס

  מפעיל 

  בתמך מזרחי

  עיל מפ

  3בטרמינל 

רשות שדות   1מפעיל בטרמינל 
  התעופה

  
 

תיקונים של נזקים בלתי סבירים לדלתות, לריצפה ולגוף 
  המעלית במידה והנזק נגרם ע"י המפעיל

מעליות לרבות   אחזקה מלאה
מעליות שרות 

ומעליות להעברת 
  מזון

14.

טיפול ואחזקה מלאים ע"י המפעיל על פי הנחיות כלליות בנספח 
  זה ועפ"י הוראות היצרן

  

ציוד הובלה,   
אחסון, הכנה, 

ישול והגשת ב
מזון, ניקוי 

 ושטיפת כלים וכו'

15.

טיפול ואחזקה מלאים של המפעיל על פי הנחיות כלליות בנספח 
  זה ועפ"י הוראות היצרן

  תנורים ומחממים  
16.

ציוד כללי שסופק     טיפול ואחזקה ע"י המפעיל בלבד
ע"י המפעיל 
  לרבות ריהוט

17.

ניקיון מבנה, ציוד       כל הניקיון הנדרש של שטחי השרות לרבות ניקוי הציוד
.18  וריהוט

  

  הגדרת תכיפות ביצוע פעולות אחזקה מונעת  -  2טבלה מס' 

או הנחיות \להלן הנחיות מינימום לאחזקת המבנה והציוד. המפעיל יתחזק את הציוד על פי הנחיות אלה ו
  יצרן, המחמירות ביניהן.\הספק

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

מערכת ה
  המתוחזקת

 מס

  1  מבנה ורכיביו  צבע  ע"פ הצורך

  חיפויי ריצפה וקירות  לפי הצורך עפ"י קריאה

  דלתות וחלונות  טיפול שימון וכיוון צירים ופרזול כנדרש

  גגות וכיסויים  תיקון תקלות וטיפול יסודי לפי הצורך

בדיקה יומית של טמפרטורה, בדיקה חודשית של מערכת 
  פולים תלת חודשי, חצי שנתי ושנתיהקירור, ט

  2  חדרי קרור  מערכת הקרור

  חדר הקרור והבידוד  בדיקה חצי שנתית ולפי קריאה

  דלתות  כוון תלת חודשי ולפי קריאה

  פקוד ובקרה  בדיקה תלת חודשית וטפול וכוון חצי שנתי

בדיקה יומית של טמפרטורה, בדיקה חודשית של מערכת 
  הקירור

  3  מקרר מסחרי  רמערכת הקרו

  גוף המקרר ודלתות  בדיקה וכיוון תלת חודשי

מכלול הצנרת עד   טיפול לפי הצורך
  האביזרים

צנרת מים קרים 
  וחמים

4  

  5  מערכת ביוב  צנרת כללית ניקוי בלחץ מים אחת לשבוע, ניקוי בקיטור אחת לחצי שנה
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

מערכת ה
  המתוחזקת

 מס

ניקוי ושאיבה אחת לחודש או בתכיפות גבוהה יותר לפי 
  הנדרש 

לכודות שומן מ
  חיצוניות

חמום וריכוך   מחממי מים מרכזיים  בדיקה וכיוון טרמוסטט כל חצי שנה
  מים

6  

  ריכוך מים  בדיקה יומית, טיפול תלת חודשי ושנתי

  7  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

  8  תאורהמערכת   תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי קריאה

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי קריאה

מערכות גילוי אש   בדיקה חצי שנתית, תיקון לפי קריאה
  וכיבוי אוטומטי

  9  גילוי וכיבוי אש

  עמדות כיבוי ומטפים  בדיקה וטיפול חצי שנתיים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית

  10  מיזוג אויר  מערכות מיזוג אויר  ושנתי בדיקה וטיפול חודשי, תלת חודשי, חצי שנתי

  מנדפים לשירותים  בדיקה וטיפול חודשי, תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

ניקוי שבועי, בדיקה תלת חודשית ושנתית לרבות של 
  תעלות פליטה ועד לנקודת החיבור למפוח

  11  מנדפי מטבחים  מנדפי מטבחים

  12  גילוי גז ובטיחות  בוטןגילוי גז   בדיקה חודשית וטיפול לפי הצורך

  13  מערכת גז בישול  צנרת הגז  בדיקה חצי שנתית כנדרש בחוק

  מערכת גז בתוך ציוד  לפי הוראות היצרן אך לא פחות מאחת לחצי שנה

ציוד הכנה   ציוד בישול  טיפול חודשי ומעלה
  והגשת מזון

14  

 \ציוד הגשה מקורר  טיפול חודשי ומעלה
  מחומם

  15  ציוד הדחת כלים    ודשי, חצי שנתי ושנתי טפול שבועי, ח

  16  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

פעמיים בשנה ולפי הצורך, כולל תפיסת מזיקים למיניהם, 
  באופן שוטף

  17  הדברה  הדברה

ניקיון שוטף   רצפות   פעמים ביום 3לפחות 
  ותקופתי

18  

  ציוד מטבח והגשה  כל יום + שבועי יסודי + פעמיים בשנה קרצוף ווקס

  שירותים ומלתחות  כנדרש במשך היום + שבועי יסודי

  ריהוט חדר אוכל  בכל עת הארוחות

  19    גינון עציצים  אחת לשבוע + החלפת צמחיה במצב ירוד
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  הוראות אחזקה לציוד ומערכות במטבח ובחדרי אוכל 1נספח 

בתדירות כמפורט בהוראה ועפ"י המקרא שלהלן:  פעולות האחזקה הרשומות בהוראות שלהלן יבוצעו  מקרא:
  שנתי. -חצי שנתי, נ  -תלת חודשי, מ  - דו חודשי,  ת  - חודשי,  ד  -שבועי,  ח -יומי,  ש  -י 

  

מונע טיפולים דף

   ציוד מטבחים כללי    

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

בדוק את כל הברזים וסוללות הברזים לנזילות וטפטוף מכל       
  החיבורים לרבות אביזרים מסתובבים

  .1 ש  

  .2 ש    בדוק חיבורי מים לציוד, צינורות גמישים ומזלפים      

  .3 ש    בדוק את כל הארונות והמדפים, מתלים, צירים וידיות      

  .4 ש    בדוק את משטחי העבודה מנירוסטה ומעץ      

  .5 ש    בדוק את כל הסיפונים, וודא ירידה שוטפת של המים      

בדוק שלמות אסלות וכיורי חרסינה, וודא חיזוקים לרצפה       
  וקירות

  .6 ש  

  .7 ש    בדוק את כל המנורות, החלף נורות כנדרש      

וז ובקורת בדוק רשתות ומכסים של שקתות ונקודות ניק      
  ברצפה

  .8 ש  

  .9 ש    וודא שאין נזילות מצנרת מים וחיבורים      

  .10 ש    בדוק שלמות ואי שקיעת מרצפות      

  .11 ש    בדוק שלמות אריחי חיפויי קירות מקרמיקה      

  .12 ש    בדוק שאין סימני רטיבות ונפיחויות בקירות      
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מונע טיפולים דף

   ציוד מטבח  מס'   

  מ ת  -בצ  -מוקם במ  ב  ת  ה

    ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        בלנדר, מערבל שולחני, מסחטת גזר      

  1 ש    בדוק את פעולת הבלנדר, וודא שאין רעשים חריגים      

  2 ש    ת המכשיריםשאל את העובדים על בעיות מיוחדות בהפעל      

  3 ש    בדוק את המפסק והחיבור החשמלי      

              

        כיריים גז      

  1 ש    בדוק את שלמות המתקן      

  2 ש    בדוק את פעולת שסתום הגז הראשי      

  3 ש    בדוק את פעולת שסתומי הגז לראשים השונים      

  4 ש    בדוק את שלמות צנרת הגז בחיבור לכיריים      

  5 ש    מפסקי גז בחוסר אש בדוק פעולת      

  6 ש    בדוק כי ראשי הגז שלמים וממוקמים בתושבות      

              

        מאזניים      

בדוק את שלמות המאזניים, וודא כי אין לכלוך בחלקים       
  הנעים

  1 ש  

בדוק את כיול המאזניים ע"י משקולת בדוקה וכייל לפי       
  הצורך

  1 ח  

              

        טוסטר –מחמם לחם       

  1 ש    בדוק שלמות המתקן      

  2 ש    בדוק את קלות תנועת מוביל הלחם      
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  3 ש    בדוק את פעולת מפסקי הביטחון      

  4 ש    בדוק את החיבורים והמפסקים החשמליים      

  

מונע טיפולים דף

מס'   
7010

    ציוד מטבח 

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ  י    - עים מקצועות מבצ  ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        מערבל      

  1 ש  ל  בדוק גובה שמן בחלון והוסף בהתאם לצורך      

  2 ש  ל  שמן בנקודות שמון      

  3 ש  ל  בדוק את תנועת מחזיק סיר הערבול      

  4 ש    בדוק חיבורים ומפסקים חשמליים      

  5 ש  ל  חלקים הנעיםבדוק תנועה קלה של ה      

  6 ש  ב  האזן לרעשים לא רגילים      

  7 ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המערבל      

  8 מ    פרק מכסים ובדוק שלמות גוף המכונה, רציפות הארקה      

              

        מערבל הידראולי (הוברט)      

  1 ש  ל  בדוק גובה שמן בחלון והוסף בהתאם לצורך      

  2 ש  ל  ודות השימוןשמן בנק      

  3 ש  ל  בדוק את כמות הנוזל ההידראולי      

  4 ש  ב  וודא אטימות ופעולה תקינה של המערכת ההידראולית      

  5 ש  ל  וודא שלמות המערכת הידראולית      

  6 ש  ל  בדוק לתנועה קלה של החלקים הנעים      

  7 ש  ב  האזן לרעשים לא רגילים      
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  8 ש    בהפעלת המערבל שאל את העובד לבעיות מיוחדות      

  9 ש  ל  בדוק את המפסיקים וחיבורי החשמל      

  4 ש  ל  בדוק את המפסקים והחיבור החשמלי      

  5 ש    בדוק את ניקיון המכונה      

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות לרבות מנגנונים       
  הידראוליים, גוף המכונה וחיזוק לבסיס, רציפות הארקה

  6 מ  

              

  

טיפול מונעדף ים

   מכונה לשטיפת כלים  מס'   

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

 ר

  ו

  ר

  1    נקה ביסודיות כל תאי המכונה, הוצא מסנני תאים ושטוף      

       מ :וודא פעולות חום בתחנות הר"      

   י    מעלות צלזיוס 40-50הדחה ראשונה ושניה       

   י    מעלות צלזיוס 50-60הדחה שניה ושלישית       

   י    מעלות צלזיוס 70-80שטיפה       

   י    מעלות צלזיוס 85-90שטיפה סופית       

      וודא מינון נכון של סבון       

      וודא סיבוב תקין וחלק של מסוע הכלים      

      ות המים המסופקים למכונהוודא רכ      

  2 ש    נקה ביסודיות את תחתית תאי ההדחה      

  אתר ותקן מיד נזילות של מים, פרק את כל – מערכת המים      

  מכסי המים ונקה ביסודיות, בדוק תקינות וחוסר נזילות של

  תושבות מרססי המים

  3 ש  

ווסת  –מצמד בטחון  –מתקן הנעה  –שרשרת מובילה          4 ש  



 
  

126  

  

  החלקות 

        המצמד ובדוק מתיחות השרשרת      

  5    בדוק נזילות מים מגוף המכונה. עקוב אחרי מחברים      

  6    רשום כמות מים נצרכת ע"י המכונה      

  7    רשום זרם עבודה של המכונה      

  8    וודא כי כל גופי החימום פועלים –מחממי מים       

  9    אדיםוודא פעולה תקינה של מערכת יניקת ה      

  10 ת    החלף או פרק ונקה בכל חלקי המערכת –מסנני מים       

  11 ע    וודא פעולה תקינה  –שסתומים אל חוזרים       

  12 ע    פרק ונקה/החלף לפי הצורך –וודא פעולה תקינה  –ברזי מים       

פרק מרססי מים ושטוף בחומצה  –מרססי מים לשטיפה       
  רססי המיםמרוסנת. נקה ביסודיות תושבות מ

  13 מ  

  14 נ    בדוק נזילות ותקן פגיעות בבידוד הצנרת –צנרת מים       

  15 נ    וודא כי הפיקוד פועל לרבות כל רכיביו ובטחונות –לוח פיקוד       

  16 נ    בדוק מפסקים, כבלים וחיזוקים, חזק מהדקים –חשמל       

  17 נ    בדוק במגר בדוד הכבלים והמנועים      

ונה ובסיסים, פרק מכסים ובדוק חיזוקים בדוק מבנה המכ      
  ומתלים, תקן ליקויי חלודה

  18 מ  

בדוק פעולת המשאבות. רשום לחץ סניקה של כל משאבה       
  וזרם חשמל בפעולה

  19 מ  

  20 נ    בדוק רציפות הארקה      

  

מונע טיפולים דף

   תנור אפיה  מס'  

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

  1 ח    וודא ניקיון התנור פנים/חוץ ע"י עובדי המטבח –ניקיון       
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  2 ח    פרק ונקה את אלמנט הסינון –מסננת מים       

   ח    פרק ונקה, העזר במחט מתאימה-נחירי הרטבה במים      

   ח    ) 42גרז מיסב הציר (גריז סיליקון  –קולב תליה       

ודא שלמות גוף התנור ודלתות הסגירה כולל אטמים וידיות        
  נעילה. וודא כי אין חלקים חלודים 

  3 ת  

  4 ת    בדוק מצב גופי החימום, שלמותם ותקינותם      

  5 ש    שאל את העובד על בעיות בהפעלת התנור      

  

  

ובדוק חיזוקים ומתלים, תקן  בדוק מבנה התנור, פרק מכסים    
  ליקויי חלודה, בדוק רציפות הארקה

  6 מ  

              

        תנור קונבקטומט      

  1 ש    בדוק את שלמות התנור      

  2 ש    בדוק תקינות אטמי הדלת ואת אטימות הדלת כולה      

  3 ש    בדוק את ידית הסגירה      

 בדוק תקינות נחירי ומבערי הגז (בחימום בחשמל, בדוק      
  תקינות גופי החימום)

  4 ש  א

  5 ש    בדוק את פעולת בורר הפעולות ותקינות המפסקים      

  6 ש  ב  בדוק את פעולת מנורת הביקורת      

  7 ש    בדוק את פעולת הטיימר      

  8 ש  ל  בדוק את שלמות החיבור החשמלי      

  9 ש    שאל את העובד על בעיות בהפעלת הקונבקטומט      

  10 ש    ום הגז בעת סגירהבדוק את אטימות שסת      

בדוק מבנה הקונווקטומט, פרק מכסים ובדוק חיזוקים       
  ומתלים, תקן ליקויי חלודה

  11 מ  

  12 מ    בדוק רציפות הארקה      
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מונע טיפולים דף

    ציוד מטבח  מס'

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        סטימר חשמלי    

  1    ש  בדוק את שלמות הסטימר    

  2  ל  ש  בדוק את שלמות האטמים בדלתות     

  3 ש    בדוק את אטימות הדלתות וסגירתן בקלות     

  4 ש    בדוק פעולת מחולל הקיטור     

  5 ש    בדוק את פעולת שסתומי הפתיחה וסגירה    

  6 ש    את פעולת שסתום הביטחון  בדוק    

  7 ש    בדוק את פעולת מנגנון גרירת המגשים     

  8 ש    בדוק את פעולת משחררי האוויר    

  9 ש    בדוק את אטימות השסתומים     

  10 ש    בדוק את פעולת צמצם הלחץ    

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק     
  לבסיס. בדוק רציפות הארקה

  11 מ  

        מחבת טיגון    

  1 ש    בדוק את שלמות המחבת    

  2 ש    בדוק את מנגנון הצידוד    

  3 ש    בדוק את פעולת המפסק החשמלי    

  4 ש    בדוק את פעולת מנורת הביקורת    

  5 ש    בדוק פעולת גופי החימום    

  5 ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת    

הצידוד, פרק מכסים ובדוק  בדוק מבנה המחבת ומנגנון    
  מחיזוקים ומתלים, תקן ליקויי חלודה, בדוק רציפות הארקה

  6 מ  
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        מחבת צ'יפס    

  1 ש    בדוק את שלמות המתקן     

  2 ש    בדוק את שלמות האמאיל    

  3 ש    בדוק את פעולת הטיימר    

  4 ש    בדוק את פעולת המפסקים    

  5 ש    בדוק את פעולת מנורות הביקורת    

  6 ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת    

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק     
  לבסיס. בדוק רציפות הארקה

  7 מ  

  

מונע טיפולים דף

    ציוד מטבח  מס'

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        מכונות קילוף ירקות ותפ"א    

  1 ש    בדוק את שלמות המכונה    

  2 ש    בדוק את שלמות המגרד    

  3 ש    בדוק את ברז המים לאטימות    

  4 ש    בדוק את הרשת לקליטת הפסולת      

  5 ש    שמן את החלקים הנעים    

  6 ש    לת המכונותשאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפע    

  7 ש    בדוק את החיבור והמפסק החשמלי    

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק     
  לבסיס. בדוק רציפות הארקה

  8 מ  

        מכונות קיצוץ ירקות    

  1 ש    בדוק את שלמות המכונה    
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  2 ש    שמן את החלקים הנעים    

  3 ש    המכונה שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת    

  4 ש    בדוק את החיבור והמפסק החשמלי    

  5 ש    בדוק נקיון המכונה, פעל בהתאם להוראות היצרן    

  6 ש    בדוק את פעולת המפסק האוטומטי ע"י הסרת בית הגלילים    

  7 ש    בדוק את פעולת המפסק האוטומטי ע"י הסרת בית המנוע    

ונה וחיזוק פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכ    
  לבסיס. בדוק רציפות הארקה

  8 מ  

        מכונת טחינת בשר    

  1 ש    בדוק את שלמות המכונה    

  2 ש    בדוק לתנועה חופשית את כל החלקים הנעים     

  3 ש    שמן בנקודות השימון    

  4 ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה    

  5 ש    יםבדוק את תקינות המפסק והחיבור החשמלי    

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק     
  לבסיס. בדוק רציפות הארקה

  6 מ  
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מונע טיפולים דף

    ציוד מטבח  מס'

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

  1 ש    מכונה לחיתוך גבינה    

  2 ש    בדוק את שלמות המכונה    

  3 ש    בדוק לתנועה חופשית את החלקים הנעים    

  4 ש    בדוק את תקינות המפסק החשמלי והחיבור לחשמל    

  5 ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה     

  

    ציוד מטבח  מס'

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        משטח מקורר להגשת מזון    

  1 ש    בדוק את שלמות המתקן    

  2 ש    בדוק ניקיון משטחים ויציאות ניקוז    

  3 ש    וודא כי המשטחים מגיעים לטמפרטורה הנדרשת    

  4 מ    ניקיון של צלעות המעבה בדוק מערכת הקירור, וודא    

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק     
לבסיס, מערכת צנרת גז הקירור והבידוד. בדוק רציפות 

  הארקה

  5 מ  

            

        אמבט חימום להגשת מזון    

  1 ש    בדוק שלמות המתקן    

  2 ש    בדוק את השסתומים לנזילות ומערכת הניקוז    
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  3 ש       

  4 ש    ודא את תקינות ושלמות המפסק וחיבור חשמלי    

  5 ח    בדוק תקינות גופי החימום החשמליים    

בדוק בוררים חשמליים, פעולת טרמוסטט, פעולת מגן חוסר     
  מים, רציפות הארקה והחיבורים לגופי החימום 

  6 מ  

ונה וחיזוק פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכ    
  לבסיס

  7 מ  

            

  1 ש    עגלת הובלת מזון חמום חשמלי    

  2 ש    בדוק את תקינות העגלה    

  3 ש    בדוק לתנועה קלה של הדלתות    

  4 ש    בדוק את תקינות הגלגלים ומעצורים    

  5 ש    בדוק את המפסקים וחבורי החשמל     

  6 ש    בדוק את תקינות מנורות הביקורת    

  7 מ    ופנלים ובדוק גוף הציודפרק מכסים     

  

מס'   ציוד מטבח

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        מיחם חשמלי    

  1 ש    בדוק את שלמות המיכל    

  2 ש    בדוק את פעולת הטרמוסטט    

  3 ש    ות את הברזים והמיכלבדוק לנזיל    

  4 ש    בדוק את שלמות המפסק והחיבור החשמלי    

פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים.     
  בדוק רציפות הארקה

  5 מ  
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מס'   ציוד מטבח

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת

  ס  ד  וע  - משרת את   צ  ו

  פ  י    - מקצועות מבצעים   ו  ק

  ן

  

    ע

  וראות      לבצועה            

- במ
  צב

  ר

  ו

  ר

        חימום חשמל –סיר קבוע     

  1 ש    בדוק שלמות גוף הסיר    

  2 ש    בדוק את שסתום ההורקה    

  3 ש    בסיר עם מחולל קיטור, בדוק נזילות קיטור בזמן עבודה     

  4 ש    בסיר עם מחולל קיטור, שחרר שסתום ביטחון ביד     

  5 ש    דות בהפעלת הסירשאל את העובד על בעיות מיוח    

פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים. בדוק     
  רציפות הארקה

  6 מ  

            

        חימום חשמלי –סיר מתהפך     

  1 ש    בדוק שלמות גוף הסיר    

  2 ש    ודא פעולה חלקה של מנגנון ההיפוך    

  3 ש    ה בסיר עם מחולל קיטור, בדוק נזילות קיטור בזמן עבוד    

  4 ש    בסיר עם מחולל קיטור, שחרר שסתום ביטחון ביד    

  5 ש    שחרר שסתום ביטחון ביד     

  6 ש    בדוק דליפות קיטור במחברים    

  7 ש    בדוק את התמסורת החלזונית (ע"י הנעת הסיר קדימה     

        ואחורה), גרז כנדרש    

ים. בדוק פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוק    
  רציפות הארקה

  8 מ  

  

            

        מנדף קולט אדים    
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  1 ש    פרק ונקה את מסנני המדף (בתאום עם אחראי מטבח)    

  2 ש    בדוק תקינות מערכת התאורה    

  3 ח    נקה מסילת איסוף השומנים בהיקף המנדף    

  4 ח    בדוק שלמות חיזוקי הפחים     

  5 ח    בדוק תקינות מפסק המפוח, נקה המגעים    

  

מונע טיפולים דף

   מקררים  מס'

  ת

  ו

  ק

  ן

  ב

  צ

  ו

  ע

  -בצ  

  וע

  ת

  ד

  י

  ר

  מ

  ס

  פ

  ר

  
  

- במ  
  צב

        מקרר מסחרי מקפיא    

  0  י    רשום טמפרטורות במקפיא    

בדוק סגירה ואטימה תקינים של הדלתות לרבות חימום משקופי     
  הדלתות

  1 ת  

  2 ת    ירים, הדק ברגים בדוק שלמות הידיות והצ    

  3 ת    בדוק שלמות ותקינות המדפים    

  4    ודא ניקוז תקין של מי ההפשרה מתוך המקרר     

  5 ת    בדוק שלמות כבל חשמל והתקע החשמלי    

  6 ת    בדוק תקינות הארקה     

  7 ת    בדוק את הטרמוסטט לפעולה תקינה    

  8 ת    בדוק את מד הטמפרטורה לכיול נכון    

  9 ת    ק פעולה תקינה של הרשם ומערכת האזעקהבדו    

  10 ת    ודא שרגלי המקרר במצב תקין    

  11 ת    נקה צלעות המעבה מלכלוך ושומנים    

            

  1      קר (מקרר מים)- מי    
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  2 ח    בדוק את היחידה לפעולה תקינה ושקטה    

  3 ח    בדוק מערכת המים לנזילות    

  4 ח    רימתובדוק שלמות ברז השתייה, כוון את ז    

  5 ח    ודא שמערכת ניקוז המים חופשית מסתימות    

  6 ת    נקה את המעבה בעזרת מברשת שער קשה    

  7    בדוק שלמות ותקינות כבל החשמל, שקע ותקע    

  8    בדוק הארקה    

  9  נ    תקן לפי הצורך –בדוק שלמות הפח והצבע     

  

מונע טיפולים דף

   חדר קרור  מס'

  ת

  ו

  ק

  ן

  ב

  צ

  ו

  ע

  -בצ  

  וע

  ת

  ד

  י

  ר

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

- במ  
  צב

        חדר קירור רגיל (הקפאה)    

  1  י    רשום טמפרטורת החדר    

  2  ש    בדיקה חזותית של החדר ומצב הבידוד הפנימי    

  3  ש    בדוק שלמות אטמי הדלתות וסגירה הרמטית של הדלת    

  4  ש    וודא פעולת כל מפוחי מפזר הקור     

  5  ש    בדוק פעולת ההתראות אדם בחדר ואזעקה    

  6  ש    בדוק פעולת גוף חימום של הדלת (בחדר הקפאה)    

  7  מ    מנועי מפזרים: גירוז מיסבים כנדרש    

  8  מ    מערכת הקירור: בדוק פעולת המערכת בשלמותה    

  9  מ    דלת : שמן צירי הדלת ושמן המנעול    

  10  מ    יאת מי הניקוזמגש המפזר : ניקוי יסודי ובדיקת יצ    

  11  נ    מנוע מפזרים : הידוק חיבורי המנוע, נקה פתחי אוורור    



 
  

136  

  

  12  נ    בדוק מצב צלעות מפזר האוויר, נקה וסרק הצלעות לפי הצורך     

מתנע וממסרים : נקה ובדוק את המגעים, בדוק וויסות יתרת     
  זרם

  13  נ  

  14  נ    בדוק מצב מדפי אחסון, נקה וצבע כנדרש    

(בחדר הקפאה): בדוק פעולת מנגנון ההפשרה ויציאה חופשית של      
  מי הניקוז

  15  מ  

  16  מ    בדוק מצב הרצפה וודא שאין גידול פטריות על הרצפה והקירות    

            

  

  

 5GN  DROP-INאגן חימום        

  1  ש    בדוק שלמות המתקן

  2  ש    בדוק את השסתומים לנזילות ומערכת הניקוז

  3  ש    מתקן לנזילותבדוק את גוף ה

  4  ש    ודא את תקינות ושלמות המפסק וחיבור חשמלי

  5  ח    בדוק תקינות גופי החימום החשמליים

בדוק בוררים חשמליים, פעולת טרמוסטט, פעולת מגן חוסר מים, רציפות הארקה 
  והחיבורים לגופי החימום 

  6  מ  

        

        5GN  DROP-INאגן קירור  

  1  ש    בדוק את שלמות המתקן

  2  ש    בדוק ניקיון משטחים ויציאות ניקוז

  3  ש    וודא כי המשטחים מגיעים לטמפרטורה הנדרשת

  4  מ    בדוק מערכת הקירור, וודא ניקיון של צלעות המעבה

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס, מערכת צנרת גז הקירור 
  והבידוד. בדוק רציפות הארקה

  5  מ  

        

  1  ש    ארון חימום  (דגמים שונים)  
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  2  ש    בדוק את תקינות הארון 

  3  ש    בדוק לתנועה קלה של הדלתות

  4  ש    בדוק את תקינות הגלגלים ומעצורים

  5  ש    בדוק את המפסקים וחבורי החשמל

  6  ש    בדוק את תקינות מנורות הביקורת

  7  מ    פרק מכסים ופנלים ובדוק גוף הציוד

        

        ות עצמי מחומם דלפק שר

  1  ש    בדוק שלמות המתקן

  2  ש    בדוק את השסתומים לנזילות ומערכת הניקוז

  3  ש    בדוק את גוף המתקן לנזילות

  4  ש    ודא את תקינות ושלמות המפסק וחיבור חשמלי

  5  ח    בדוק תקינות גופי החימום החשמליים

ים, רציפות הארקה בדוק בוררים חשמליים, פעולת טרמוסטט, פעולת מגן חוסר מ
  והחיבורים לגופי החימום 

  6  מ  

        

        דלפק שרות עצמי מקורר

  1  ש    בדוק את שלמות המתקן

  2  ש    בדוק ניקיון משטחים ויציאות ניקוז

  3  ש    וודא כי המשטחים מגיעים לטמפרטורה הנדרשת

  4  מ    בדוק מערכת הקירור, וודא ניקיון של צלעות המעבה

מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס, מערכת צנרת גז הקירור פרק מכסים ובדוק 
  והבידוד. בדוק רציפות הארקה

  5  מ  

  

  

  מתקן מים קרים/סודה      1

  בדוק את היחידה לפעולה תקינה ושקטה    ח  2
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  בדוק מערכת המים לנזילות    ח  3

  בדוק שלמות ברז השתייה, כוון את זרימתו    ח  4

  המים חופשית מסתימותודא שמערכת ניקוז     ח  5

  נקה את המעבה בעזרת מברשת שער קשה    ת  6

  בדוק שלמות ותקינות כבל החשמל, שקע ותקע    7

  בדוק הארקה    8

  תקן לפי הצורך –בדוק שלמות הפח והצבע     נ  9

        

  צדדי -מיחם דו      

  בדוק את שלמות המיכל    ש  1

  בדוק את פעולת הטרמוסטט    ש  2

  בדוק לנזילות את הברזים והמיכל    ש  3

  בדוק את שלמות המפסק והחיבור החשמלי    ש  4

  פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים. בדוק רציפות הארקה    מ  5

  

        כיריים חשמליות  

  1  ח    בדוק את שלמות המתקן

  2  ח    הפעל הכיריים ובדוק תקינותן

  3  ח    בדוק והדק חבורים חשמליים

  4  ח    נקה מלכלוך ואבק

        

        סיר בישול סטטי   

  1  ש    בדוק שלמות גוף הסיר

  2  ש    בדוק את שסתום ההורקה

  3  ש    בסיר עם מחולל קיטור, בדוק נזילות קיטור בזמן עבודה 

  4  ש    בסיר עם מחולל קיטור, שחרר שסתום ביטחון ביד
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  5  ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת הסיר

  6  מ    פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים. בדוק רציפות הארקה

        

        מחבת מתהפך

  1  ש    בדוק את שלמות המחבת

  2  ש    ודא פעולה חלקה של מנגנון ההיפוך

  3  ש    בדוק את פעולת המפסק החשמלי

  4  ש    בדוק את פעולת מנורת הביקורת

  5  ש    בדוק פעולת גופי החימום

  5  ש    שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת

בדוק מבנה המחבת והמנגנון , פרק מכסים ובדוק מחיזוקים ומתלים, תקן ליקויי חלודה, 
  בדוק רציפות הארקה

  6  מ  

  7  ש    בדוק את התמסורת החלזונית (ע"י הנעת המחבת קדימה ואחורה), גרז כנדרש

   

   מיקרוגל  –תנור       

  1  ח    וודא ניקיון התנור/מיקרוגל  פנים/חוץ ע"י עובדי המטבח –ן ניקיו

  2  ח    פרק ונקה את אלמנט הסינון –מסננת מים 

    ח    פרק ונקה, העזר במחט מתאימה-נחירי הרטבה במים

    ח    ) 42גרז מיסב הציר (גריז סיליקון  –קולב תליה 

נעילה. וודא כי אין חלקים  ודא שלמות גוף המתקן  ודלתות הסגירה כולל אטמים וידיות
  חלודים 

  3  ת  

  4  ת    בדוק מצב גופי החימום, שלמותם ותקינותם

  5  ש    שאל את העובד על בעיות בהפעלה 

בדוק מבנה התנור/מיקרוגל , פרק מכסים ובדוק חיזוקים ומתלים, תקן ליקויי חלודה, 
  בדוק רציפות הארקה

  6  מ  

  7  מ    בדוק את פעולת מנורות הביקורת

  8  מ    דוק את שלמות החיבור החשמליב
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        מכונת פריסה 

  1  ש    בדוק שלמות הסכינים

  2  ש    בדוק את קלות תנועת מוביל הלחם

  3  ש    בדוק את פעולת מפסקי הביטחון

    

        חשמל–סיר מתהפך 

  1  ש    בדוק שלמות גוף הסיר

  2  ש    ודא פעולה חלקה של מנגנון ההיפוך

  5  ש    שחרר שסתום ביטחון ביד

  6  ש    בדוק דליפות קיטור במחברים

  7  ש    ואחורה), גרז כנדרשבדוק את התמסורת החלזונית (ע"י הנעת הסיר קדימה 

  8  מ    פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים. בדוק רציפות הארקה

  

מונע טיפולים דף

   גז בישול  מס'

  ת

  ו

  ק

  ן

  ב

  צ

  ו

  ע

  -בצ  -ממוקם ב

  וע

  ת

  ד

  י

  ר

  מ

  ס

  פ

  ר

  - משרת את 

  - מקצועות מבצעים 

  

ל

- במ
  צב

  1  י    וודא שאין חומרים בעירים ליד המכשיר    

  2  י    וודא שגוון הלהבות תקין    

  3  י    ודא כי כל ברזי הניתוק ליד המכשירים סגורים בסוף היום    

ל כל הברזים המותקנים על המכשיר הן בדוק שלמות ותקינות ש    
  במצב סגור והן בפתוח

  4 ח  

  5 ח    ודא שכפתורי הברזים מוגנים מפני פגיעות    

  6 ח    בדוק ניקיון המבערים, שלמות וישיבה יציבה של ראשי הבעירה    

  7 ח    ודא כי הצינורות הגמישים תקינים ושלמים     

   8 ח    גז ודא שמהצינורות והמחברים לא נודף ריח של    
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ודא שהיא נקיה  -במידה ומעל צרכן הגז מותקנת ארובת אוורור    
  משומנים

  9 ח  

  בישול יש מספיק אוורור -ודא שבכל מקום בו קיים מכשיר גז    

  המאפשר סילוק מהיר של הגז במקרה דליפה. זכור שגז בישול

  הינו כבד מן האוויר ונוטה לשקוע מטה.

  10 ח  

ומידת הבלאי של אותם חלקי של הצנרת בדוק שלימות, תקינות     
  שהינם גלויים לעין

  11 ח  

  12 ח    ודא תקינות הגנות צינורות מפני פגיעות בכל מקום שהדבר דרוש     

  13 ח    ודא שכל השילוט של הברזים והווסתים של המערכת תקין וגלוי      

  14 ח    בדיקה של מרכזית הגז:    

        ומוגניםודא שכל הצינורות מחוזקים למקומם     

        וודא שאין בסביבה עשבים, אשפה וכל חומר בעיר,    

        בדוק שגלילי גז רזרביים נמצאים במצב מאונך וסגורים בכיפה    

        בדוק שלמות, תקינות ומידת הבלאי של הצינורות הספירליים    

        ודא שאין דליפת גז מאביזר כלשהו שבמרכזיה    

        יסור העישוןודא קיום שילוט המצווה על א    

  

  

מונע טיפולים דף

   מפרט לשטיפת קווי ביוב ומסננים     

  מ ת  -בצ  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

 ר

  ו

  ר

        להלן מפרט לטיפול בשטיפת קווי ביוב ומסננים במסעדת       

        העובדים      

  1 י    יש לרוקן את המסננים אשר נמצאים במחסומי רצפה בכל       

       המטבח, דלפק חלוקה ודלפק שירות בכל גמר ארוחה. דהיינו :      

        פעולה של קילוף –בוקר, צהרים וערב. למעט חדר ירקות       
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        ירקות למיניהם בכל יום      

  2 ש    צנרת ע"י צינור הידרנט אחת לשבוע תעשה שטיפה רגילה ל      

        בכל הקווים כולל מחסומי רצפה      

  3 מ    המובילים  6יש לשטוף את השומנים באופן יסודי בכל קווי "      

        לקו ראשי עם מכונת שטיפה/קיטור בלחץ,       

              

  

  

מונע טיפולים דף

מס'       מפרט אחזקה לתנורים ומחממים חשמליים

  מ ת  -בצ  -קם בממו  ב  ת  ה

  ס ד  וע  - משרת את   צ  ו  ע

  פ י    - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות      לבצוע            

- במ
  צב

 ר

  ו

  ר

  1 מ    יש לבדוק התנגדות גופי החימום ולרשום      

  2 מ    לבדוק ולחזק חיבורי חשמל      

  3 מ    לבדוק את הטרמוסטט והשעון      

  4 מ    ח, לבדוק את מנוע המפוח, הכנף בתנורים בהם יש מפו      

        והמיסבים      

  5 מ    לבדוק שלמות גוף התנור לרבות פנלים וחלקי פח      

  6 מ    לבדוק את האיטום בין הדלת לגוף התנור      

  7 מ    לבדוק את התקני התליה או ההעמדה של התנור.      
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  חדרי אוכל עבודות ההתאמה  -  1יז  נספח

  :ה בחוזה הרשאהתכנון וביצוע עבודות התאמהוראות ל

  הגדרות: 

מנהל הפרויקט מטעם המפעיל לנושא התאום ההנדסי והביצוע בכל שלבי הייזום,  - " מנהל הפרויקט"
  התכנון והבצוע.  

, לעבודות נתיבות ו/או מי מטעמוהבית  מנהל - 1או  3לעבודות בתחום טרמינל   –" מנהל צוות זכיינים"
נציג חטיבת תפעול או נציג אחר מטעם הרשות, לעבודות בשדות תעופה פנים   -לטרמינלים בנתב"ג מחוץ 

  מנהל שדה התעופה ו/או מי מטעמו.  -ארציים ו/או מסופים 

  רא"ג פיתוח עסקי, רא"ג מסחר ו/או מי מטעמו. –" מסחרימנהל "

חלקם) מכוח הרשאה  מפעיל שהינו בעל הרשאה המחזיק במקומות השירות (כולם או - "מפעיל קיים"
קודמת מטעם הרשות ואשר עובר לתחילת תקופת מתן השירותים העניק את השירותים במקומות 

  השירות (כולם או חלקם).

מפעיל אשר עובר לתחילת תקופת מתן השירותים מחליף בעל הרשאה אחר אשר העניק  -  "מפעיל חדש"
  את השירותים במקומות השירות (כולם או חלקם).

  

 עקרונות מטרות ו 1.1

מערכות שיבצע המפעיל עובר מבנה/כל עבודות ההתאמה לרבות שיפוצים ו/או תוספת או שינוי ב 1.1.1

לתקופת מתן השירותים, קרי בתקופת ההתאמה ובמהלכה במי ממקומות השירות יבוצעו 

בהתאם להוראות המפורטות להלן בנספח זה  (אלא אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, על 

 נספחיו).  

או להוסיף עליהם בכל  א רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לשנות מהוראות אלוהרשות תה 1.1.2

 זמן. הודעה על כך תועבר מבעוד מועד לידיעת המפעיל.

על שלבי התכנון והביצוע יבוצעו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל עבודה מטעם  ניהול פיקוח ובקרה 1.1.3

 להלן. 1.6.3המפעיל כמצוין בסעיף  

 אמה, יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו.עבודות ההת וביצוע תכנון 1.1.4

יבוצע על ידי המפעיל באמצעות מתכננים מורשים, בעלי מומחיות וידע  תכנון עבודות ההתאמה 1.1.5

מתאימים (בכל תחום ותחום)הרשומים אצל רשם המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים 

 , ובאישור מראש של הרשות.1958-והאדריכלים, התשי"ח

תוכניות אדריכליות הנחיות תכנוניות מנחות ו/או על ידי המפעיל יתבסס על  ביצוע התכניות 1.1.6

מנחות ותוכנית תשתיות של מקומות השירות שיקבל המפעיל מהרשות ועל ההנחיות המפורטות 

 בנספח זה.

תחילת עבודה על ידי המפעיל תתבצע על ידו  רק לאחר אישור סופי של  - אישור תחילת עבודה  1.1.7

 .בכתבהרשות 



 
  

144  

  

המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים ע"פ הדין  -  ים ורישיונותאישור 1.1.8

 לפני תחילת ביצוען של עבודות ההתאמה. –לשם ביצוע עבודות ההתאמה, והכל 

 

יבוצעו על ידי המפעיל באמצעות קבלנים מורשים בעלי מומחיות וידע  עבודות ההתאמה 1.1.9

- ום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טמתאימים הרשומים כדין בהתאם לחוק ריש

.הקבלן מטעם המפעיל יגיש את רשימת הקבלנים שבכוונתו להעסיק והרשומים כחוק 1969

 כאמור לעיל לאישור הרשות ומנהל הביצוע.

ניהול העבודה של המפעיל יבוצע ע"י מנהל עבודה מוסמך רשום בהתאם לתקנות  -  ניהול העבודה 1.1.10

התשמ"ב (או בהתאם לכל דין - 1982הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), רישום קבלנים לעבודות 

 רלבנטי אחר), בעל תעודות מנהל עבודה מוסמך בתוקף.

המפעיל יקיים במשך כל תקופת ההתאמה את הביטוחים הנדרשים בהתאם להוראות  - ביטוחים 1.1.11

 .החוזה ונספחיו

 00של פרק  00.03.01-ו 00.03.01בניגוד לאמור בסעיפים  -  אספקת מים וחשמל על ידי הרשות 1.1.12

במפרט הכללי לעבודות בנין, המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הרשות. 

ההתחברות אל מקורות המים והחשמל, הבאתם למקום העבודה והאישורים הנדרשים ייעשו 

יג באחריות המפעיל להצ י רש"ת. ע"י המפעיל ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם נציג

תעודת בודק מוסמך לחיבור החשמל הזמני.הרשות לא תהיה אחראית על הפסקות המים 

והחשמל ועל המפעיל מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה 

עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקות באספקת המים או החשמל במקרה 

  .ת למים וחשמלשהרשות לא תוכל לספק מקורו

 

 כללי -שלבי תכנון וביצוע עבודות ההתאמה   1.2

  שלבי התכנון והביצוע של עבודות ההתאמה יהיו כדלקמן :

בסמוך לאחר חתימת החוזה, במועד כפי שיקבע על ידי הרשות תכנס  ישיבת התנעה   -שלב א' 
. קהתכנון, ההנדסה/אחזמסחר, הרשות ישיבה בין צוות מטעם הרשות בהשתתפות גורמי 

  (להלן "צוות זכיינים") לבין נציגי המפעיל. רש"תגורמי ו

הכרות והסבר על מהלכי התכנון, שלב הביצוע, נוהלי תאום העבודות  -מטרות הפגישה 
והנחיות אחרות בהתאם לחוזה על נספחיו הכרת צוות הזכיינים והגורמים המעורבים 

  במקומות השירות. בשלבים השונים.במסגרת ישיבת ההתנעה עשוי להיערך סיור 

בישיבת ההתנעה ובסיור (ככל שיערך), יבצע המפעיל בדיקות במקומות השירות על מנת 
ללמוד ולהכיר את כל הפרטים הנדרשים לצורך התכנון והביצוע של עבודות ההתאמה 

לצורך ביצוע כל הבדיקות הנדרשות להגשת תוכניות העמדה, תכניות תפעול  -ובכלל זאת 
  ת לביצוע עבודות ההתאמה.ותוכניות מפורטו

תוך תקופה הנקובה בנספח זה להלן, המפעיל יגיש  –ותפעול  הגשת תוכניות העמדה  - שלב ב' 
לאישור גורמי הרשות הרלבנטיים, תוכניות העמדה ותפעול אשר יערך בהתאם להוראות 
שנמסרו למפעיל על ידי הרשות והוראות נספח עבודות ההתאמה זה, ואשר יכללו פריסה 

הריהוט, הציוד והמכשור  כלל הציוד הנייד והציוד הקבוע במקומות השירות, לרבות של
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שיוכנסו למקומות השירות ולשטחים העורפיים, וכן את התוכנית התפעולית של המפעיל 
במסגרתה תפורט ותובהר שיטת התפעול המוצעת ותנועת הלקוחות במקומות השירות 

  ").תוכניות ההעמדה והתפעול("

יה רשאית לאשר את תוכניות ההעמדה והתפעול (כולן או חלקן) ו/או לדרוש הרשות תה  
מהמפעיל לערוך התאמות ו/או תיקונים ו/או שינויים נוספים בתוכניות ההעמדה והתפעול 
(כולן או חלקן), וזאת במהלך שלב ב' ועד לא יאוחר מסיום שלב ד' (כהגדרתו להלן) 

  לן. ובכפוףלשאר התנאים הנקובים בנספח זה לה

תוך תקופה הנקובה בנספח זה להלן, –(תוכניות ביצוע) הגשת תוכניות עבודה מפורטות  - שלב ג' 
המפעיל יגיש לאישור הרשות  תכנון מפורט (לרבות תכנון אדריכלי ותכנון הנדסי), אשר 
יערך בהתאם להוראות שנמסרו למפעיל על ידי הרשות והוראות נספח עבודות ההתאמה 

מרכיבי הביצוע, תכניות, חתכים, חזיתות, תקרות, רצפה, נגרות, ריהוט, זה, הכולל את כל 
וכל מערכת נוספת, , מים, ביוב, ניקוז, כבוי אש, גז תאורה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר

בטיחות אש, שילוט, סוגי חומרים וציוד במקומות השירות. בשלב זה תפורט ותוצג שיטת 
התוכניות הלקוחות במקומות השירות (" התפעול המוצעת על ידי המפעיל ותנועת

  ").המפורטות

התוכניות שיוגשו על ידי המפעיל באופן הנדרש  -מפורטות על ידי הרשות  אישור תוכניות   - שלב ד' 
בהתאם להוראות נספח זה,יבדקו על ידי צוות זכיינים מטעם הרשות. צוות הזכיינים יהיה 

לקן) ו/או לדרוש מהמפעיל לערוך רשאי לאשר את התוכניות המפורטות (כולן או ח
התאמות ו/או תיקונים ו/או שינויים נוספים בתוכניות המפורטות (כולן או חלקן). 
במסגרת האמור, יהיה רשאי הצוות ליתן  הערות שעל המפעיל להשיב להן או לתקן את 
התוכניות בהתאם. הרשות לא תבדוק את התוכניות במידה ולא הוגשו כל התוכניות 

  לוחות הזמנים יישארו בעינם. -ובכל מקרה  שנדרשו,

המפעיל יתקן את תוכניות העבודה המפורטות על פי הערות  – תיקון התוכניות המפורטות   -שלב ה' 
הצורך במידת הרשות, הכול באופן, ותוך התקופה הנקובה בנספח עבודות ההתאמה  להלן 

לדחות את לוחות  יבאמור כד יתקיימו ישיבות להבנת דרישות הרשות מבלי שיהיה
  הזמנים.

לאחר אישורן בכתב של תוכניות ההעמדה והתפעול וכן התוכניות  -  פגישת קדם ביצוע  -שלב ו' 
התוכניות " -" ו תוכניות ההעמדה והתפעול המאושרותהמפורטות (בהתאמה: "

"), תקיים הרשות עם המפעיל ישיבת קדם ביצוע, וזאת במועד המפורטות המאושרות
ת השירות לביצוע עבודות ההתאמה למפעיל או במועד מאוחר יותר מסירת מקומו

"). פגישת קדם הביצועלהלן), על פי שיקול דעתה של הרשות (" 1.3(כמפורט בסעיף 
בפגישה זו יציג ויפרט המפעיל את לוח הזמנים הבסיסי לביצוע העבודות, יציג את תוכנית 

  וע.העבודה הכוללת את שיטות העבודה ותיאום שלבי הביצ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך   
את פגישת קדם הביצוע (לרבות מסירת מקומות השירות למפעיל), בסמוך לאחר אישור 
התוכניות המפורטות או לקיים את ישיבת קדם הביצוע במועד מאוחר יותר, אותו תקבע 

במועד פינוי מקומות השירות ו/או בתעדוף אכלוסם תר, בין היבהתחשב הרשות לשם כך, 
  השירות על ידי בעלי הרשאה אחרים. של מקומות

המפעיל יבצע באמצעות קבלן מטעמו את  -ביצוע עבודות ההתאמה במקומות השירות  -שלב  ז' 
עבודות ההתאמה בתנאים ובהתאם ללוחות הזמנים שהוצגו על ידו ושאושרו על ידי 

המפורטות המאושרות, וזאת באופן שבו יהיו מקומות השירות ערוכים  הרשות בתוכניות
ומוכנים למתן השירותים, במלואם, לכל המאוחר בתום פרק הזמן שנקצב בנספח השירות 
והתפעול לסיום ביצוע עבודות ההתאמה במקומות השירות החל ממועד ישיבת קדם 

ת זכיינים של הרשות. במהלך הביצוע. שלבי ביצוע העבודות יפוקחו ע"י נציג מטעם צוו
ביצוע העבודות יתקיימו ישיבות תקופתיות בשיתוף צוות זכיינים וגורמים אחרים 

  מהרשות הרלבנטיים עם נציגי המפעיל לצורך מעקב ותיאום המשך הביצוע, ע"פ הנדרש.

עם סיומן של עבודות  -  בדיקות קבלה, מסירה, רישיון עסק, הצגת והכשרת נאמנים   -שלב ח' 
התאמה, במועד הנקוב לשם כך בנספח עבודות ההתאמה להלן, תערוך הרשות בדיקות ה

מסירה וקבלה למקומות השירות. במסגרת האמור, יתקיים סיור מפורט של צוות זכיינים 
ונציגים מטעם  הרשות, נציגי המפעיל,האדריכל שתכנן את עבודות ההתאמה ומתכנני 
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התאמת ביצוע עבודות ההתאמה בפועל מול  המערכות מטעם המפעיל לבדיקה פרטנית של
הנדרשות כמפורט  AS MADE -התכנון שאושר. המפעיל יגיש לרשות את תוכניות ה

להלן. יוצגו אישורים נדרשים, רישיון עסק ויוכשרו נאמנים שונים כמו נאמני  1.5.4בסעיף 
ל פי נהיגה, בטיחות, בטיחות אש וכן כל מסמך אחר שהגשתו מתבקשת במועד האמור ע

  נספח עבודות התאמה זה ועל פי דרישתם הפרטנית של צוות הזכיינים.

עם סיומן של בדיקות המסירה והקבלה תהיה הרשות רשאית לאשר למפעיל את השלמתן   
המוצלחת של עבודות ההתאמה או להורות למפעיל לבצע תיקונים בעבודות כאמור 

ועד עריכת בדיקת המסירה (לרבות בתוכניות ובמסמכים שהוגשו על ידי המפעיל במ
והקבלה), תוך תקופה אותה תקצוב לשם כך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מועד 
השלמתן בפועל של עבודות ההתאמה ייחשב לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה (לרבות 
לצורך מועד תשלום הפיצויים המוסכמים), כמועד בו אישרה הרשות בכתב את השלמתן 

  המסירה והקבלה. המוצלחת של בדיקות

  

 ביצוע עבודות במהלך תקופת מתן השירותים 1.3

מבלי לגרוע משאר זכויות הרשות על פי החוזה, מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית למסור  1.3.1

למפעיל את מקומות השירות לצורך מתן השירותים, קודם לביצוע או להשלמת עבודות 

פת מתן השירותים בפועל, וכל זאת ההתאמה, באופן שבו יבוצעו עבודות ההתאמה במהלך תקו

  על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

  עשתה הרשות שימוש בזכותה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להלן: 

הרשות תהיה רשאית לערוך את ישיבת ההתנעה ו/או את פגישת קדם הביצוע במהלך  1.3.1.1

אמה להלן תקופת מתן השירותים, באופן שבו ימנו המועדים הנקובים בנספח עבודות ההת

בקשר עם עבודות ההתאמה (תכנון וביצוע), ממועד ישיבת ההתנעה ו/או ממועד ישיבת קדם 

  הביצוע, לפי העניין, ולא ממועד מסירת מקומות השירות בפועל.

המפעיל יעניק את השירותים במקומות השירות בהתאם להוראות החוזה ובכפוף למגבלות  1.3.1.2

ות ההתאמה אשר יבוצעו בד בבד עם הענקת הנובעות במישרין מביצוען הסביר של עבוד

  השירותים כאמור

במהלך התקופה שנקצבה להלן לביצוע עבודות ההתאמה ואשר שבמסגרתה יבצע המפעיל  1.3.1.3

את עבודות בפועל במקומות השירות, בחפיפה עם תקופת מתן השירותים (ולמען הסר ספק 

התוכניות המפורטות), לא במהלך התקופה שבה יבצע את תוכניות התפעול וההעמדה או  –

דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים, בשיעור מופחת הנקוב לשם  בתשלום יהיה חב המפעיל

  כך בחוזה ההרשאה (ככל שנקוב). 

מובהר, כי לגבי עבודות ההתאמה אשר יבוצעו במהלך תקופת השירותים יחולו שאר  1.3.1.4

 ההוראות המפורטות בנספח זה, בשינויים המתחייבים.
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 הוראות כלליות  -  ההתאמה עבודות ביצועתכנון ו 1.4

לצורך ביצוע עבודות ההתאמה, תעמיד הרשות למפעיל, במהלך תקופת ההתאמה את מקומות  1.4.1

") במועד חתימת החוזה, וזאת מבלי שיהיה As-Isהשירות, במיקומם ובמצבם כפי שהם ("

  .באמור על מנת להעניק למפעיל זכות כלשהי, מכל מין וסוג באיזה ממקומות השירות

המפעיל מצהיר כי הודע לו שהרשות בתאום עם המפעיל תהיה רשאית לבצע עבודות התאמה  1.4.2

מטעמה, במהלך ביצוע עבודות ההתאמה על ידו, באופן העלול לגרום להפרעה ו/או להשבתה 

זמנית של עבודות ההתאמה של המפעיל, ובאופן שיחייב את המפעיל לשתף פעולה עם הרשות בכל 

עבודות ההתאמה ו/או השהייתן ו/או עיכובן. עוד מצהיר המפעיל ומתחייב, הקשור לאופן ביצוע 

כי הודע לו שייתכן שעבודות ההתאמה יתבצעו במקביל לביצוע עבודות דומות בנכסים סמוכים 

למקומות השירות, והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות הרשות שעניינן תיאום ביצוע עבודות 

  .ההתאמה עם ביצוע העבודות כאמור

המפעיל מצהיר בזאת, כי בדק את מקומות השירות במהלך הליכי המכרז ולאחר זכייתו בו בעיני  1.4.3

בעל מקצוע, לרבות מצבם הפיזי, התשתיות הקיימות בהם ובסביבתם וכן היקף ההשקעה 

הדרושה על מנת להתאימם למתן השירותים, ומצאם מתאימים לצורך ביצוע עבודות ההתאמה 

היר המפעיל כי ניתנה לו הרשות לשאול ולברר כל מידע הנוגע למקום ומתן השירותים, כן מצ

  השירות והינו שבע רצון מבדיקותיו כפי שנעשו על ידו. 

מובהר בזאת, כי תכנון והתאמת מקומות השירות במסגרת עבודות ההתאמה, ובכלל האמור,  1.4.4

עיל הקודם (ככל פינוי מקומות השירות מהדלפקים ומהציוד הנמצא בהם לאחר פינויים ע"י המפ

שהמפעיל יבחר שלא להשתמש בהם), הצבת הציוד הקבוע (לרבות דלפק חדש) והציוד הנייד, 

וחיבורם לתשתיות הנכס וכן ביצוע כל העבודות וההתאמות הנדרשות לצורך מתן השירותים, 

יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המפעיל. הרשות לא תישא בכל עלות, מכל מין וסוג 

א, הדרושה לצורך רכישה ו/או ייצור ו/או ציוד ו/או שינוע ו/או חיבור ו/או תחזוקה ו/או שהי

פירוק ו/או כל פעולה הכרוכה בעבודות ההתאמה, לרבות השגת כל האישורים, ההיתרים 

  והרישיונות הדרושים לשם כך, וזאת עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה.

לעיל, מובהר למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל  1.3ת על פי סעיף מבלי לגרוע מזכות הרשו 1.4.5

לא יוכל להתחיל במתן השירותים קודם להשלמת ביצוען של עבודות ההתאמה לשביעות רצונה 

אלא אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, על נספחיו(לאחר השלמתן המוצלחת של , של הרשות

יל), וזאת מבלי לגרוע מחבותו לתשלום דמי בדיקות המסירה והקבלה כמפורט בנספח זה לע

  ההרשאה המשולבים, החל ממועד תחילת תקופת מתן השירותים, הנקובה בחוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עבודות ההתאמה יבוצעו באופן הדרוש על מנת לאפשר את  1.4.6

תוכניות אספקת השירותים במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים ובהתאם ל

ההתאמה והתפעול המאושרות ובכל אופן, למען הסר ספק, בהתאם לנספח השירות והתפעול, 

  ובשאר הוראות החוזה על נספחיו.
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עבודות ההתאמה יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, ההוראות המפורטות בנספח עבודות  1.4.7

יבצע המפעיל, על ההתאמה, והוראות הרשות כפי שינתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

אחריותו ועל חשבונו, את עבודות ההתאמה בהתאם ובכפוף לקבלת כל   אישור ו/או היתר ו/או 

  רישיון ו/או רישוי ו/או תקן הנדרש לפי הוראות הדין לביצוע עבודות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה זה לעיל ובשאר הוראות החוזה, יחולו על עבודות ההתאמה, 
הרלבנטיות המפורטות בהוראות נספח בטיחות באש, נספח הבטיחות, נספח הוראות  ההוראות

הביטחון, נספח הגז, נספח בטיחות וגהות לחוזה בניה שיפוץ אחזקה ותפעול, נספח איכות 
  הסביבה ונספח התקשורת, ככל שיהיו רלבנטיים.

בלעדית ועל חשבונו כל מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יבצע המפעיל על אחריותו ה 1.4.8

עבודה ו/או פעולה ו/או התאמה וכן יספק כל ציוד, הכול ככל הדרוש לצורך קבלת רישיון עסק 

למתן השירותים בשטחי ההסעדה ו/או ככל הדרוש בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם 

  להוראות כל רשות מוסמכת אחרת.

/או הנחיה שתינתן על ידי הרשות ו/או על למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בכל אישור ו 1.4.9

ידי מי מטעמה בקשר עם היערכות המפעיל ועבודות ההתאמה על פי סעיף זה לעיל, על מנת 

להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המפעיל לטיבם של 

זק ו/או הפסד מכל מין עבודות ההתאמה ו/או יתר הפעולות נשוא היערכות המפעיל ו/או לכל נ

וסוג שהוא שיגרמו בגינם ו/או בקשר אליהם, והמפעיל יהיה מושתק ומנוע מלטעון כל טענה 

  בקשר לכך.

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שעבודות ההתאמה יבוצעו בשטח בו מתקיימת באופן רציף  1.4.10

מלווים, מקבלי במהלך שעות היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר נוסעים, 

פנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת ההתאמה, יבצע את עבודות ההתאמה 

בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או עם השירותים 

ו המוענקים בנמל, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/א

נוספים מטעם הרשות, וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה 

שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק 

או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים בנמל התעופה ו/או 

לישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה נוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו לכל צד ש

הסדירה של הנמל, והמפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת 

התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם 

  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור.  דרישתה הראשונה לכך, בגין כל

המפעיל מתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכן ויאלץ לבצע את עבודות ההתאמה בשעות עבודה חריגות  1.4.11

ו/או בתנאים מיוחדים והינו מתחייב לעשות כן, וכן מתחייב להישמע לכל הוראות הרשות בעניין 

  נה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות בגין כך.זה, והכול מבלי שתהא לו על טע

המפעיל מתחייב בזאת, כי כל ההוראות המחייבות בעניין עבודות ההתאמה המפורטות בחוזה,  1.4.12

יחולו בשינויים המחויבים, גם על יחסים בינו ובין קבלן/ני המשנה מטעמו שיבצעו את עבודות 
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ל לביצוע עבודות ההתאמה בהתאם להוראות ההתאמה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של המפעי

  המפורטות בחוזה.

במהלכן ועם סיומן של עבודות ההתאמה וכתנאי לביצוע בדיקות מסירה וקבלה, יבצע המפעיל  1.4.13

את כל הדרוש, בין היתר בהתאם להנחיות הרשות ו/או מי מטעמה, על מנת לסלק ו/או לפנות 

אשפה ו/או חפץ או אדם וכן לנקות ו/או לבצע ממקומות השירות ומסביבתם, מדי יום ביומו, כל 

תיקונים של כל לכלוך ו/או ליקוי במקומות השירות ובסביבתם, שנגרמו בשל עבודות ההתאמה 

ו/או בקשר עמם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במהלך כל תקופת ההתאמה, יישא המפעיל 

מרי בניה, הציוד והמתקנים, באחריות הבלעדית, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו לשינוע חו

לפינוי אשפה ולניקיון מקומות השירות וסביבתם וכן לשמירה על כל הציוד, המתקנים, החומרים 

 וכיו"ב שבמקומות השירות ובסביבתם.

לא עמד המפעיל באיזה מהתחייבויותיו על נספח זה לעיל במלואן ובמועדן, תהיה הרשות רשאית  1.4.14

ה הבלעדי, לבטל לאלתר את החוזה, וזאת מבלי שתהיה למפעיל (אך לא חייבת), על פי שיקול דעת

כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי 

 דין.

  

  הגשת תוכניות 1.5

 על ידי המפעיל  לאישור הרשות בהתאם לשלב  ב' המפורט לעיל. -הגשת תוכניות העמדה  1.5.1

  עמדה העומדות במלואן בהוראות המפורטות להלן:  המפעיל יגיש תוכניות ה 1.5.2

תוכניות העמדה יעמדו בהוראות המפורטות  בנספח זה ובהנחיות שיינתנו באשר לכל עבודת 
  הפנים שיש לבצע במקומות השירות שהועמדו לרשות המפעיל. 

תוכניות העמדה יוגשו לאישור הרשות בהתאם ללוח אבני הדרך המפורט בנספח זה להלן. 
ניות העמדה יכללו את מיקומם של כל סוגי הריהוט, הציוד, האחסון, אמצעי התצוגה, תוכ

התשתיות הנדרשות תוך התאמה לשיטת תפעול מקומות השירות, תנועת הלקוחות והשירות 
  ללקוח. כמו כן יכללו התוכניות חתך אחד לפחות המציג גבהים.

       DWGמדיה מגנטית בפורמט( שבעה ) עותקים ועל גבי קובץ ב 7התוכניות יוגשו ב   

.  

  הגשת תוכניות ביצוע על ידי המפעיל לאישור הרשות בהתאם לשלב ג' המפורט לעיל. 1.5.3

המפעיל יגיש לרשות תוכניות ביצוע המתוכננות ומאושרות ע"י מתכננים מורשים בהתאם לסעיף  1.5.4

  הכוללות : 1.1.5

  1: 50תוכנית תנוחה בקנ"מ.  

  1: 25חזיתות בקנ"מ.  

 "1: 25מ חתכים בקנ.  

   1: 10פרטי ביצוע בקנ"מ   ,  
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   1: 10פרטי נגרות וריהוט בקנ"מ  , .  

  1: 50תוכנית חשמל, תקשורת, תאורה ושילוט בקנ"מ. 

  1:50תוכנית מיזוג אויר בקנ"מ 

 מים קרם וחמים, כבוי אש, כבוי אוטומטי (ספרינקלרים),  –אינסטלציה מערכות  תוכנית

 1:50בקנ"מ בישול איסוף, טיפול ושאיבת שפכים, גז 

  1:50תוכנית תקרה בקנ"מ 

  קונסטרוקטור או מקירות חתומה על ידי ו/פרטי תליה של תקרות וכל אלמנט תלוי מתקרה

 1:50בקנ"מ 

 .במסעדות, מטבחים ובאזורים רטובים תוכניות איטום ו/או מפרטי איטום  

  1: 50תוכנית שילוט בקנ"מ.  

 ות ומותאמת לתקנים הנדרשים במבנה תוכנית בטיחות אש מאושרת ע"י מתכנן בטיח

 וכנדרש ע"פ ההנחיות בנספח זה ונספח בטיחות אש לחוזה.

  .הנחיות לתכנון של יועץ נגישות, ותכנון נגישות המוטמע בתוכניות האדריכליות השונות

בהתאם למסמכים הקבועים בתקנות כשהם חתומים ע"י מורשה נגישות  ההנחיות יהיו

 ביבה) ומורשה נגישות השירות.מתו"ס (מבנים, תשתיות וס

  המוטמע בתוכניות האדריכליות השונות.אקוסטיקה הנחיות לתכנון של יועץ  

   תוכניות יוגשו בגיליונות בגודל המתאים לדרישות לעיל ופרטים בחוברתA4/A3. 

 .ע"ג התוכניות תצוין מספר הגרסא,  שם המפעיל ושם המתכנן 

 ך הגשה מלאה.תוכניות שלא יוגשו במלואן יוחזרו לצור 

 .המפעיל יגיש את כל התוכניות ומסמכים בשפה העברית 

 קבלני המשנה ולספקי קבלן, המפעיל אחראי להפצת תוכניות העבודה המפורטות שאושרו ל

 החומרים מטעמו.הציוד ו

 .המפעיל יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תוכניות העבודה ובהפצתן 

 ק מאושר למפעיל להמשך טיפול.הרשות תבדוק את התוכניות ותחזיר עות 

  ( שבעה ) עותקים ועל גבי קובץ במדיה מגנטית בפורמט  7התוכניות יוגשו  בDWG 

  .תוכניות הביצוע יוגשו לאישור הרשות, בהתאם ללוח אבני הדרך כמפורט בנספח זה להלן
  

  : לתוכניות הביצוע יצרף המפעיל את המסמכים הבאים

 לביצוע  בהתאם למפורט בהוראות נספח זה. לוח זמנים בסיסי ותוכנית עבודה 
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  .תוכניות בקרת איכות 

בדיקות קבלה, מסירה, רישיון עסק, הצגת והכשרת נאמנים בגמר עבודות ההתאמה ובמסגרת 
של מקומות השירות, לתחום  AS MADEרט בשלב ח' לעיל,המפעיל יגיש לרשות תוכניותפוכמ

שינתנו ע"י  התיב"ם "פ סטנדרטים לקבציהבינוי והמערכות שבוצעו ע"ג מדיה מגנטית, ע
אביזרים במקומות השירות ובשטחים ההרשות, כולל חוברת הפעלה ותחזוקה של המתקנים ו

 העורפיים.

  

  

  :הערות

בדיקת התכניות ע"י הרשות, לא תתפרש כאילו נבדקו החיבורים לתשתיות, הכמויות   .א

הבדיקה  מתייחסת אך ורק וההיבטים ההנדסיים והקונסטרוקטיביים של התוכניות. אלא 

להתאמתן הכללית של התוכניות שהוגשו על ידי המפעיל להוראות נספח זה, החוזה 

  ונספחיו.

 להלן. מפורטדרישות סף בהתאם להחומרים/הציודים והגמרים יתוכננו ויבוצעו בהתאם ל  .ב

  

 במסגרת הגשת תוכניות הביצוע, יציג המפעיל בפני הרשות, את פרטי התכנון, כולל לוח
חומרים, חיפויים וגוונים שנבחרו לביצוע האלמנטים השונים. המפעיל יגיש לאישור לפני 
ההתקנה אלטרנטיבות למוצרי פרזול, מחברים ופרטי קצה כולל קטלוגים של היצרן. פרטים 

 אלו יאושרו כדוגמאות אצל הרשות. שימוש בחומרים האמורים מותנה באישור מראש.

  

  מפרטים 1.5.5

  ידי המפעיל  יעשו על פי המפרטים וההנחיות הבאות:התכנון והביצוע על 

 המפרט הבין משרדי שבהוצאת משרד הביטחון במהדורתו האחרונה.  .א

 מפרטים מיוחדים המפורטים בנספח זה להלן .  .ב

 

  תקנים 1.5.6

כל חומרי הבניה והביצוע יעמדו בדרישות התקן הישראלי ובהעדרם בדרישות התקן 
  האמריקאי, והאיחוד האירופאי בהתאמה. 

 NFPA -התאם לתקנים הרלוונטיים בביש לבצע את התכנון   -3בטרמינל  בנושא בטיחות אש
  למעט נושא דלתות האש שבו יותר ביצוע על פי התקן הישראלי.

  

  כללי - ביצוע עבודות ההתאמה  1.6

  התחברות לתשתיות קבועות 1.6.1

אש, גלוי  לצורך התחברות לתשתיות קבועות כגון מים, חשמל, תקשורת, ביוב, דלוחין, כבוי
אש. יסופקו תשתיות  "ראש קצה" עד לכניסה למבנה למתחם/אתר, ביצוע כל הנדרש 

  להתחברות לתשתיות "ראש קצה" כולל לוחות מישנה יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו
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מהמתחם ועד למחוץ למבנה, לרבות פתחים בקירות ובתקרות  ביצוע תעלות נידוף ויניקה
  יבוצעו על ידי המפעיל ועל חשבונו.ש איטום ו/או איטומי אעבורם, 

  הנחיות כלליות 1.6.2

ביצוע עבודות ההתאמה בזמן תפעול שוטף של הטרמינל מחייב את המפעיל לשמירה קפדנית 
 על הנחיות וכללי התנהגות בכל שלבי הביצוע בכל הכרוך בשינוע סחורות, בביצוע הבינוי

, בבטיחות, בבטיחות אש ובניקיון , בשינוע פסולת בנין, בשימוש בתשתיות זמניותוהמערכות
באתר ובסביבתו ובשום מקרה לא תופרע תנועת ונוחות הנוסעים בטרמינל בעקבות הביצוע על 

  ידי המפעיל.

  ניהול, תאום וביצוע העבודה מטעם המפעיל  1.6.3

מנהל הפרויקט מטעם המפעיל לנושא התאום ההנדסי והביצוע בכל שלבי הייזום, התכנון 
 7נהל הפרויקט" ) יהיה הנדסאי בניין או אדריכלות רשום בעל ניסיון של והבצוע  ( להלן: "מ

  שנים לפחות   5שנים לפחות  או מהנדס רשום, בעל ניסיון של 

מנהל עבודה מטעם המפעיל אשר ימצא בכל שלבי הביצוע במתחמי מקומות השירות, ינהל 
זה יהיה מוסמך מטעם  ויפקח על ביצוע העבודה ע"פ כל החוקים, ההנחיות וההוראות בנספח

  משרד העבודה  ( להלן" מנהל העבודה" ).

, עובדי קבלני משנה וספקים מטעם המפעיל מקיימים הקבלן מנהל העבודה יוודא כי כל עובדי
  אחר הוראות נספח זה .

מנהל העבודה יידע את גורמי הרשות על אופן ודרך שמירת הקשר השוטף עמו. על מנהל העבודה 
 . ה כמתחייב בתקנות הבטיחותלנהל יומני עבוד

  שינוע חומרים על ידי המפעיל 1.6.4

  יבוצע ע"פ הנחיות הרשות שינתנו במהלך ישיבת קדם הביצוע.

  פינוי פסולת על ידי המפעיל  1.6.5

יבוצע ע"י המפעיל למכולה מוגדרת, ע"פ הצורך ולפחות בסוף כל יום עבודה, תוך הקפדה על 
  ק לרצפה/ריצוף. שימוש בכלי שינוע שאושרו ושאינם גורמים נז

  שימוש במעליות על ידי המפעיל  1.6.6

  השימוש במעליות לשינוע חומרים יתבצע רק במעלית שאושרה לכך מראש. 
המפעיל יהיה המפעיל מתחייב להקפיד על עמידה בעומסים המותרים ועל שימוש אחראי וזהיר. 

ית במהלך המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למעלאחראי לביצוע הגנות על המעלית , 
  השימוש בה ע"י מי מטעמו.

  הסתרת מקום העבודה 1.6.7

על המפעיל לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י הקמת קונסטרוקציית עץ/פח וכיסוי במלמין לבן 
מ' לפחות, לרבות דלת כניסה עם מנעול.על  2.00או בפנל אחר ש"ע מכל סוג שהוא בגובה 

ברית "סכנה כאן בונים, הכניסה אסורה" המסתור ו/או הגדר ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובע
  ביצוע ההסתרה יהא ללא פגיעה ברצפת המבנה. ס"מ. 100/60- בגודל שלא יקטן מ

  

 תהליך תיאום עבודות על ידי המפעיל  מול הרשות -  ביצוע עבודות ההתאמה 1.7

  ישיבת קדם ביצוע 1.7.1

ני המשנה מנהל הפרויקט מטעם המפעיל, מנהל העבודה מטעם המפעיל , הקבלן הראשי וקבל
ביצוע, שתנוהל ע"י מנהל צוות הזכיינים  ברשות לפני תחילת ביצוע -מטעמו ישתתפו בישיבת קדם
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העבודה בשטח, לשם קבלת הבהרות לגבי נהלי העבודה ותיאום הביצוע בשטחי השירות, כמפורט 
  בנספח זה. 

ת זכיינים, הביצוע תתקיים במקום השירות, או במקום אחר  שיקבע ע"י מנהל צוו ישיבת קדם
  ותלווה בסיור באתר במידת הצורך.

בישיבה זו יציג המפעיל את לוח הזמנים הבסיסי, תוכנית העבודה הכוללת את שיטות ותאום 
  לבדיקתה ולאישורה של הרשות. שלבי ביצוע העבודה

  לוח הזמנים יהיה בפורמט של לוח גנט ערוך בתוכנת מחשב, אליו יצורף מסמך תוכנית עבודה.  

  .ת העבודה תתאר את העבודה והפעולות הבסיסיות המצוינות בלוח הזמנים באופן ברורתוכני

  

  ישיבות שוטפות 1.7.2

המפעיל והקבלן הראשי מטעמו ישתתפו בישיבות השוטפות שהרשות תזמן ותנהל בפרקי זמן 
  לפי הצורך.

  הרשות תכין לוח זמנים לישיבות ותפיץ אותו לידיעת המפעיל, המפעיל מתחייב לזמן את

קבלנים קבלני המשנה, מנהל העבודה, מנהל הפרויקט והספקים הפעילים מטעמו בעבודות ה

 ההתאמה.

  הישיבות השוטפות עם המפעיל, הקבלן הראשי מטעמו, קבלנים אחרים קבלני המשנה

 וספקי החומרים מטעמו, תכלולנה בין היתר :

  לוח זמנים עמידה בפירוט התקדמות העבודה, תיאום עבודות, בחינת 

 ביצוע.ל

 .בקרת איכות 

 מחלקות נציגי עפ"י הצורך יוזמנו (לישיבה נהלי בטיחות עמידה ב 

 .)מטעם הרשות ומפקחיםו/או  בטיחותה       

  ימים מראש לכל  7כל אחד מן הצדדים רשאי לזמן ישיבה מיוחדת. הצד המזמין יודיע

 נושאים לדיון. המוזמנים ולרשות על מועד הישיבה ועל הסיבה לזימונה וכן יגיש רשימת

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

 שנתקבלו בישיבה נוגעת להם.

  .זוהי זכותם וחובתם של המשתתפים בישיבה להגיש הערות לסיכום הדיון  

 סיכום הדיון מהווה התיעוד הרשמי של תוצאות הישיבה.

התאם ללוח הזמנים שהוגש על ידו ושאושר על ידי הרשות על המפעיל לבצע את העבודות ב
ולספק לרשות את הנתונים הדרושים לצורך בקרה על התקדמות הביצוע בפועל בהשוואה ללוח 

 הזמנים המאושר.

  המפעיל יגיש לרשות דוחות, תוכניות, גרפים וכד', כפי שיתבקשו וברמת הפירוט הנדרשת.
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 יל תכנון ותיאום העבודות על ידי המפע 1.7.3

המפעיל מתחייב לבדוק, לתכנן ולתאם את עבודתו, להשתתף ולסייע בתיאום הכללי של עבודתו. 
  פעולות אלה יכללו בין היתר :

 אין (בלתי ניתנת להפרדה) מערך הציוד, -תיאום סדר העבודה, תזמון, עבודה שהיא בילט

וקבועים, מיקום, דרישות שרות והכנות לתשתיות, התאמת החומרים, חיבורים זמניים 

מידות השטחים הדורשים, כך שכל חילוקי הדעות יבואו על פתרונם לפני התחלת ביצוע 

 העבודה.

  המפעיל מתחייב לדווח לרשות על כל הפרעה, ליקוי או אי התאמה שמתגלים במהלך ביצוע

העבודות, יחד עם תיקונים מומלצים על ידו ועל כל כשל בתיאום ביצוע העבודה מטעמו עם 

אחרים.הרשות תחליט לגבי הצד או הצדדים האחראים לתיקון, ותיתן הוראה מפעילים 

 באשר לאופן בו יבוא המצב על תיקונו.

 

  הרשות רשאית להורות על שינויים במערך ובמיקום, כפי שיידרש כדי שהעבודות ישתלבו

ות נכונה. שינוים מסוג זה לא יגרמו לכל שינוי שהוא בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע העבוד

 ו/או לכל שינוי שהוא בחיוביו הכספיים של המפעיל כלפי הרשות בהתאם לחוזה.

  

 לוחות זמנים ואבני דרך לתכנון וביצוע של עבודות ההתאמה 1.8

 הגדרות וחלוקה לסוגי מתחמים 1.8.1

 מ"ר 200עד  –מתחם שרות רגיל. 

 מ"ר 500מ"ר ועד  201 - מתחם מ – שירות גדול מתחם. 

 מ"ר לגבי מתחמים אלו יקבע לו"ז פרטני בהתאם  500מתחם מעל  – שירות חריג מתחם

  למהות המתחם.

 דוכנים, דלפקי מכירה  

 מתחמים המשמשים להסעדה, הכנת מזון, שירותים – מטבחים, מסעדות, אזורים רטובים ,

 .מקלחות וכל חלק "רטוב" במתחם הנדרש לביצוע עבודות איטום

 למעט שבתות חגים ומועדי 14:00ה ימי עבודה, ימים ראשון עד שישי (כולל עד השע –"עי (

 .ישראל

  עבודות התאמה במתחמים חדשים ו/או עבודות שיפוצים/שינויים –עבודות התאמה נרחבות

 נרחבים במתחמים קיימים הדומות במהותן ו/או היקפן לעבודות התאמה במתחמים חדשים.

  עבודות התאמה במתחמים קיימים.–עבודות התאמה חלקיות  

  
ורש, כי עבודות ההתאמה יתבצעו בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים בנספח מובהר בזאת במפ
  . עבודות ההתאמה
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 לוחות זמנים ואבני דרך לעבודות התאמה נרחבות 1.8.2

  

  

אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

אזור שירות מעל 
  מ"ר 200

דוכנים, דלפקי 
  מכירה

מטבחים, מסעדות 
  ושטחים "רטובים"

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

פי החלטת על 
מנהל צוות 
  זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 
  זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 
  זכיינים

מנהל על פי החלטת 
  צוות זכיינים

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
העמדה ותפעול  על 

  ידי המפעיל

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  מסיום שלב ב'

  י"ע 30

  מסיום שלב ב'

  י"ע 30

  מסיום שלב ב'

  י"ע 45

  מסיום שלב ב'

שלב ד' אישור 
תוכניות עבודה 
מפורטות  על ידי 

  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיום שלב ג'

שלב ה' תיקון 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  מסיום שלב ד'

  י"ע 7

  מסיום שלב ד'

  י"ע 7

  מסיום שלב ד'

  י"ע 10

  מסיום שלב ד'

פגישת קדם  -שלב ו' 
  ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 
 זכיינים

במועד מסירת  
הנכס ו/או 

אחריו כפי ל
שיקבע על ידי 

מנהלצוות 
 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 
 זכיינים

במועד מסירת הנכס 
ו/או לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
  מנהלצוות זכיינים

ביצוע  - שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתחם במקומות 

  השירות

  י"ע 60

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

  י"ע 90

עד ישיבת ממו
 קדם ביצוע

  י"ע 30

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

  י"ע 90

ממועד ישיבת קדם 
  ביצוע

בדיקות  - שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיון 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמנים 
שונים והגשת 

 .AS Madeתוכניות

  י"ע 7

 מסיום שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיום שלב ז'

  י"ע 7

 מסיום שלב ז'

  י"ע 7

  מסיום שלב ז'
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 לוחות זמנים ואבני דרך לעבודות התאמה חלקיות 1.8.3

  

אזור שירות מעל   מ"ר 200אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

דוכנים, דלפקי 
  מכירה

מטבחים, 
מסעדות 
ושטחים 
  "רטובים"

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

מנהל צוות על פי החלטת 
  זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 
  זכיינים

על פי החלטת 
וות מנהל צ

  זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 
  זכיינים

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
העמדה ותפעול  

  על ידי המפעיל

  י"ע 14

  ממועד ישיבת ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  ב' מסיום שלב

  י"ע 30

  מסיום שלב ב'

  י"ע 30

  מסיום שלב ב'

  י"ע 45

  מסיום שלב ב'

שלב ד' אישור 
תוכניות עבודה 
מפורטות  על ידי 

  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיום שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיום שלב ג'

שלב ה' תיקון 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  ום שלב ד'מסי

  י"ע 7

  מסיום שלב ד'

  י"ע 7

  מסיום שלב ד'

  י"ע 10

  מסיום שלב ד'

פגישת  -שלב ו' 
  קדם ביצוע

במועד מסירת הנכס ו/או 
לאחריו כפי שיקבע על ידי 

 מנהל צוות זכיינים

במועד מסירת    
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהל צוות 
 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
י לאחריו כפ

שיקבע על ידי 
מנהל צוות 
 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהל צוות 
  זכיינים

ביצוע  -שלב ז' 
עבודות 

ההתאמה 
במתחם 

במקומות 
  השירות

מנהל צוות על פי החלטת 
זכיינים בהתאם להיקף 

  ומהות העבודות

 ממועד ישיבת קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

בהתאם זכיינים 
להיקף ומהות 
  העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 
  העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 
  העבודות

ממועד ישיבת 
  קדם ביצוע
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 הפעילות במקומות השירות 1.9

  גישה וחנייה 1.9.1

 או בכל מקום אחר חומרים, טובין, ציוד  נמל/הטרמינלהמפעיל לא יאחסן בכבישי ה

שור הרשות מראש.הרשות שומרת לעצמה את ולא יחנה רכבים ללא קבלת אי

טרמינל , או לשנות שטחי הנמל/ההזכות להגביל או להרחיב את השימוש המותר ב

 אותו.

  של המפעיל וכל מי מטעמו יוקצה אזור שישמש כמגרש חנייה. כניסה לחניית רכבים

לשטח זה תותר אך ורק לעובדים, לאורחי המפעיל ולכל גורם אחר שאושר לו שטח 

ה. ההסדר המפורט בסעיף זה הוא הסדר החניה היחיד שיותר. כלי רכב שיחנו חני

הגרירה תחול על בעל הרכב  עלות.   להיגרר עלולים לחניה המאושר מחוץ לאזור

 ו/או על המפעיל.

  אם אין הסדר לחניית עובדים מטעם המפעיל, המפעיל יארגן על חשבונו הסדרי

 .חנייה משלו מחוץ לנמל/טרמינל

  טרמינלנמל/ב הגבלות 1.9.2

  המפעיל יגביל את פעילותו לאזור שהתירה לו הרשות, ולא יעמיס את מקום

השירות ו/או האזור המורשה בעודף בלתי סביר של חומרים או של ציוד אשר 

ו/או הפרעה לדרכי מילוט ו/או הפרעה לאחזקת  עלולים לגרום להפרעה תפעולית

  .חורגים מהמשקל המותר למ"רתשתיות ראשיות ו/או 

 שטחי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש המותר ב

 טרמינל, או לשנות אותו.הנמל/ה

  הרשות לא  תספק שירותי שמירה ספציפיים של מקומות השירות ו/או כל ציוד של

במסגרת ביצוע  םאו לסביבתמקומות השירות המפעיל ו/או מי מטעמו שיובא ל

 עבודות ההתאמה.

בדיקות  - שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיון 
רת עסק, הכש

והצגת נאמנים 
שונים והגשת 

 ASתוכניות
Made.  

  י"ע 7

 מסיום שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיום שלב ז'

  י"ע 7

 מסיום שלב ז'

  י"ע 7

  מסיום שלב ז'
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 כל קבלן ו/או עובד מטעמו נדרשים למלא אחר נוהלי הביטחון של רשות, המפעיל ו

וממנו, לתגי זיהוי ולאישורי כניסה   מקומות השירותבכל הנוגע לגישה אל ל

 למכוניות, ואחר כל החוקים והתקנות המתייחסים לנוהלי הביטחון של הרשות.

 הגנה על חומרים ותוצרי ביצוע של המפעיל 1.9.3

, במשך כל תקופת ביצוע העבודה הגנה מתאימה ורצופה על כל תוצרי המפעיל מתחייב לקיים
העבודה שלו, לבל יינזקו. בנוסף לכך יגן המפעיל (וכל מי מטעמו) על כל רכוש ובינוי אחר באזור 
ביצוע עבודות ההתאמה מפני פגיעה. המפעיל יישא באחריות לכל סיכון של אובדן, פגיעה או נזק 

  ממנה, לציוד ולחומרים כתוצאה מכל סיבה שהיא.שנגרמו לעבודתו או לחלק 

המפעיל יבנה מחדש, יתקן וישחזר כל אובדן, פגיעה או נזקים לעבודה. בניה מחדש, תיקון או 
  שחזור מעין אלו יהיו על חשבונו של המפעיל.

הרשות לא תהיה אחראית לכל אובדן, גנבה או נזק לציוד או חומרים, או לנזק לעבודה 
  ת (ככל שנגרמו כתוצאה מביצוע עבודות ההתאמה ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו).במקומות השירו

  הגנה על גימורי ותשתיות המבנה (הקיימים) 1.9.4

  : המפעיל מתחייב

  להגן על כל המשטחים הגמורים, כולל עמודים ופתחי דלתות המשמשים כמעברים דרכם

 משנעים חומרים וציוד.

 ציוד וחומרים על משטחים אלה. להגן על רצפות באזורי תנועה, לפני העברת 

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

 .להניח חומרי עבודה וציוד באופן שימנע הפרעה לתנועת הנוסעים 

  המבנהלמלא אחר כל המגבלות והדרישות לגבי עומס מותר במקומות השירות בתחומי. 

 צרן.המפעיל ישמור חומרים וציוד בהתאם להוראות הי 

 .למנוע התפשטות אבק 

  המפעיל  יוודא נקיטת צעדים להגנה על תשתיות אינסטלציה קיימות בתחום עבודתו. בכלל

הגנה על צנרת ביוב חשופה, איטום פתחי צנרת ביוב למניעת חדירת פסולת בניין  :זה

 עבודות , חיפוי מערכות כיבוי אש אוטומטיות (ראשי מערכת וספרינקלרים)הבתהליך ביצוע 

 בהם. פיסיתגיעה פלמניעת נזקי צבע ,טיח ו/או   - מתקני אספקת מים ו

 בטיחות בעבודה 1.9.5

  .המפעיל (וכל מי מטעמו) יפעל בביצוע העבודות בהתאם להוראות נספח הבטיחות 

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

דגש  . הלי הבטיחות בכל משך עבודתםההנחיות, החוקים והתקנות המתייחסים לנו

מיוחד יינתן לעבודות בגובה, פיגומים, תליה זמנית, עבודה באש גלויה, ריתוך ועבודות 

 חשמל.
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 : התחייבויותיו האמורות של המפעיל כוללות, בין היתר 

ניהול ישיבות בנושאי בטיחות, ביצוע פיקוח על עובדיו וקבלני משנה וביקורות 
 שוטפות.

להודיע לרשות מיד על כל אירוע בטיחות המתרחש במקומות השירות וכן  על המפעיל
  להחזיק ולמלא(בעצמו או באמצעות קבלן מטעמו) פנקס תאונות כנדרש. 

  

  תיעוד ומסמכים בעבודה 1.10

על הקבלן מטעם המפעיל להחזיק במקומות השירותים עותק נקי ושלם של המסמכים המפורטים  1.10.1

  מטה, כמסמכי תיעוד העבודה :

 ניות מפורטות לביצוע  המאושרות על ידי הרשות (העתקי שמש).תוכ 

 .מפרטים מיוחדים כולל : נספחים, דוחות, שינויים 

  תוכניות העבודה המפורטות המאושרות, קטלוגים, דפי מידע, פנלים לדוגמה ודוגמאות

 חומרים שאושרו על ידי הרשות .

 ינויים (אם וככל שיהיו).עותק מקורי של חוזה ההרשאה החתום, על נספחיו, כולל ש 

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

 .דוחות בדיקה 

 .יומן עבודה 

  תוכנית העבודה 

יש להחזיק עותק אחד שלם של כל המפרטים המיוחדים, כולל הערות ושינויים, ועותק אחד של  1.10.2

 מסמכי ביצוע אחרים. 

חרי של היצרן, הספק של כל מוצר ושל כל פריט ציוד המותקנים בפועל יש לציין את שמו המס 1.10.3

 באתר

 יש לציין פריטים נוספים שלא פורטו במקור. 1.10.4

  

 3בטרמינל  דוכנים ודלפקי מכירה - וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון  .2

 הנחיות כלליות 2.1

ן וביצוע של הדוכנים מטרת ההנחיות הינה לקבוע את אפיון השימוש, העיצוב וההנחיות לתכנו 2.1.1

למסחר קמעונאי,וכן לקבוע גדלים, חומרים ופרטים סטנדרטיים עבור שטחי האחסנה 

 שבדוכנים, התאורה והשילוט עבורם.
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המיקום וקווי המתאר של הדוכנים נקבעו על מנת להדגיש את הנראות של כל דוכן מחד, 
תנועת הולכי הרגל או  ולאפשר מרווחים מספיקים סביבם לקהל הלקוחות, מבלי לחסום את

  להפריע לגישה מאידך.

תצורת הדוכנים נקבעה בכדי ליצור דוכני מסחר בעלי מראה המשכי, בצורות קמורות דינאמיות 
  המאפשרות קבלת אורך מרבי של דלפקי שרות.

ההנחיות מיועדות לתאר את טווח וגבולות התכנון ולקבוע את אחריותם התכנונית של 
"יד שנייה" המועתק בהר בזאת כי לא יורשה למפעיל להשתמש בדלפק המפעילים בדוכנים. מו

גוונים עיצוב/, אלא לתכנן ולבצע דלפק חדש. כמו כן מובהר בזאת כי יותר שינוי בלמקום השרות 
בסיסיות בעיצוב הדרישות העליו לשלב את  ךלמפעיל אשר הינו חלק מרשת ארצית או עולמית א

  .3ונות העיצוב של טרמינל לעקרככל שניתן יותאם שהדלפק כך 

כל מרכיבי הדוכן, הכולל דלפקים, ארונות, הגימורים, התמיכות האנכיות, גופי התאורה והשילוט  2.1.2

 נחשבים כחלקים בלתי נפרדים מחבילת ההוראות המחייבות לתכנון וביצוע של הדוכנים.

 גבהים אבסולוטיים נקבעו לארונות, הדלפקים, גופי התאורה והשליטים. 2.1.3

נן בדלפק אזור שירות המתואם למוגבלים בהתאם לחוק הנגישות ובהתאם להנחיות יועץ יש לתכ 2.1.4

 הנגישות של הרשות.

 

 חומרים וגמרים  2.2

 למסחר קמעוני. הנחיות אלה מתייחסות לדוכנים 2.2.1

ס"מ מגובה פני  90 -הדוכנים למסחר קמעונאי מתוכננים כאלמנטים בגובה דלפק שגובהם כ  2.2.2

 במרכזם דלפק שירות פנימי.ריצוף, עם דלפקים היקפיים ש

  עם בשרטוטים  משטחי הדלפקים סביב בכל ההיקף יהיה מאבן בקווימתאר כמופיעגמר

על גבי הארונות הנמשכים ברצף מגמר  מילואות מאבן או זכוכית. הדלפקים נתמכים

 הריצוף עד לתחתית הדלפק.

  פורטיםהמ לרדיוסים יבנו מיחידות מודולריות קמורות /קעורות בהתאםהארונות 

על בסיס חלד משני צידיה ונתמכת -אל כל יחידה נשענת על דפנות אנכיות מפלדת. בתכניות

 חלד- בגמר חיפוי פלדת אל

  תצוגה"  הפנימי של הדוכן חולק לתאים עליונים ותחתונים כמופיע  בתכניות כתאיחלקו"

(Display)  "וכתאי "אחסון(Storage) שתמש ניתן לההכללי. עם זאת,  לצורך תיאורם

 ל שילוב שהוא בהתאמה לצרכי המפעילבכל תא לצורך תצוגה או אחסון בכ

  המפעיל בהתאמה לצרכי  הקדמית של הדוכנים תהיה מזכוכית שקופה או אטומההחזית

 לתצוגה או אחסון, ותיבנה מפנלי זכוכית קמורים ללא מסגרת.

 מתכת בחלק  הדלפק תיבנה מדלתות קעורות, מזכוכית או החזית הפנימית של ארונות

 העליון ומעץ בחלק התחתון כמופיע בשרטוטים.

 : חומרי הגמר המותרים עבור הדוכנים מוגדרים בתשריטים המצורפים והינם החומרים הבאים 2.2.3
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 דלפק המכירות: 

 .(Row Silk/Rare Ivory)גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב" ן:שפות אב

 גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב".  מילואות אבן:

  מחוסמת, שקופה/אטומה בהתאם לצורך.זכוכית  אות זכוכית:מילו

 ארונות: 

 זכוכית מחוסמת קמורה, שקופה ו/או אטומה כנדרש.-חזית חיצונית

  החלק העליון: זכוכית קעורה, שקופה ו/או אטומה, מתכת  -חזית פנימית 

 חלד קעורה.-קעורה צבועה, פלדה אל

 החלק התחתון: עץ בוק קעור עם גימור טבעי.

 חלד קמורה/קעורה בשני הצדדים (החזית הקדמית והחיצונית).- חיפוי פלדה אל-סד מ

  בין יחידות הארונות ודפנות בחזיתות הצד:דפנות מפלדת  -דפנות חציצה 

 .4Fמס' מ"מ בגמר משי מוברש5חלדבעובי-אל

 שער כניסה למתחם הדוכן: 

 זכוכית מחוסמת קמורה/קעורה, שקופה ו/או אטומה.
 פרזול : 

 חלד לכל פרזול גלוי, כל הצירים יהיו סמויים. -אלפלדה 
 :(לתמיכת פסי התאורה) זקפים 

 חלד.- עמוד חלול עשוי פלדת אל
כל הזכוכיות תהינה מחוסמות מאחד מהסוגים הבאים: זכוכית שקופה או אטומה בשילובים  2.2.4

ת זכוכית רבדים עם שכבת ביניים, זכוכית מותזת חול על הצד האחורי בלבד, מרא - שונים 

 כיוונית.-זכוכית או זכוכית חד

בתכנון מילואות הזכוכית, ניתן לשלב קווים אופקיים רצופים בין משטחי הזכוכית כמופיע  2.2.5

 מ"מ. 2בשרטוטים, בהתאם לסוג הזכוכית ובגובה מישק שלא יעלה על 

פלדת האל חלד תהיה , 4Fחלד יהיה גימור מוברש אורכי מט משי מס' -לכל מרכיבי פלדת אל 2.2.6

 .316מסוג 

 מרכיבי מתכת במקומות המותרים יהיו בגמר צבע אמייל מוקשה בתנור. 2.2.7

 

 תאורה 2.3

עיצוב זקפי התמיכה וטיפוס גופי התאורה לדוכנים מוגבלים לסוגים ולסידורים המופיעים  2.3.1

 בתכניות לדוכנים ויהיו באחריות המפעיל. השימוש בכל סוג תאורה אחר אסור.

יהיו  כמופיע בשרטוטים המצורפים. פסי התאורה הזקפים יתמכו בפסי תאורה אופקים בגובה 2.3.2

חלד קמורים בעלי רדיוס קטן שיהוו בסיס לחיבורי גופי התאורה. -עשויים מפרטי פלדה אל

 יעשה שימוש בגופי התאורה כיווניים לצורכי תצוגה, במתח נמוך ובמרווחים כמופיעים בתכניות.
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 תאורת ארונות הראווה תמוקם בהתאם לתכניות.  2.3.3

 להלן, ותיעשה ע"י המפעיל. 2.6שילוט תהיה בהתאם למפורט בסעיף תאורת ה 2.3.4

 

 בנספח זה) 8מערכות חשמל ותקשורת (ראו פרוט בפרק  2.4

 השימוש בתעלות גלויות או חיווט גלוי בדוכנים אסור בהחלט.  2.4.1

 יתואם עם מחלקת כיבוי והצלה. מומיקוש יש לבצע מפסק כבאים 2.4.2

  

 הגנה בפני אש 2.5

אש לחוזה ולקבל האמור בנספח עבודות ההתאמה זה ונספח בטיחות לפעול על פי המפעיל נדרש  2.5.1

כל ריהוט העשוי מעץ יעובד ויוגן  .של הרשות ישור תקינות בטיחות אש ממחלקת כיבוי והצלהא

 על ידי מערכת מעכבת בערה בהתאם להנחיות מחלקת כיבוי והצלה.

 

 שילוט 2.6

כל השלטים יתוכננו ויותקנו בהתאם על מנת לשמור על עקביות ואיכות התכנון במבנה הטרמינל,  2.6.1

 להנחיות תכנון אלה, וכן בהתאם הדרישות הספציפיות שלכל שלט הנזכר להלן.

ס"מ הממוקמת מעל הדוכן כמופיע בשרטוטים, בגובה סף  50השילוט יימצא בתוך רצועה בגובה  2.6.2

 ס"מ מפני הריצוף)  280 - + (כ 4250עליון של 

 רצועות השילוט ימוקמו במרכז הדוכן. 2.6.3

ס"מ (גובה/אורך) אך ורק במקומות  170/50ס"מ (גובה/אורך) או  160/50גודל השילוט יהיה  2.6.4

 המסומנים בתכניות.

מ"מ עם  100מ"מ בעומק מקסימאלי של  50/100חלד - השלטים יהיו עשויים ממסגרת פלדה אל 2.6.5

 חזית אקרילית בצבע מט מוארת מאחור.

מערכת השילוט בכל השטחים הציבוריים הגימור וגודל השלטים מתוכננים להשתלב עם אופי  2.6.6

  .3בטרמינל 

חלד, מרותכת או מחוברת באופן סמוי ליצירת מראה -כל עבודת המתכת תהיה עשויה פלדה אל 2.6.7

 אחיד. כל הצירים והברגים והסוגרים יהיו סמויים.

 הארת השילוט תבוצע על ידי המפעיל. ניתן לבצע את ההארה ע"י: 2.6.8

 רצועת השלט. ית בתוך קופסת השלט לאורךאחורית סמויה או אינטגראל הארה 

 שילוט ניאון 
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  אור אחיד ומלא על כל השטח.בפיזור 

  שילוט מרצד/אלקטרוני.לא יאושר 

  בעל תחזוקה נוחה.השלט יהיה 

  להתקין מפסק כבאים לתאורת השילוט.יש 

כל הנדרש לאספקת כוח ומתח נמוך יובא למקום קופסת השלט על ידי הרשות כחלק מתשתיות  2.6.9

 ס. כל מיתוג יתואם עם הרשות.הנכ

 

 )Shop Drawingsתכניות ייצור ( 2.7

 בנספח עבודות ההתאמה. 1.5.4פורמט התכניות וקנ"מ עפ"י סעיף  2.7.1

תכניות הייצור שיוגשו ע"י המפעיל יפרטו את אופן ההרכבה, מקומות עיגון וחומרים של כל גופי  2.7.2

לשם קבלת אישורי הרשות התאורה לשילוט והתאורה לפני הייצור ו/או ביצוע של העבודה 

 כמפורט לעיל.

תכניות ייצור של מתווה הדוכנים, פרטי עיגון, פרטי ביצוע הארונות, פרטי הדפנות,הזכוכית,  2.7.3

משטחי האבן וזקפי תמיכה של פסי התאורה יוגשו ע"י המפעיל לפני הייצור ו/או ביצוע של 

 העבודה לשם קבלת אישורי הרשות.

אים השיטה המוצעת לקיים קווים אופקים רצופים בתוך הזכוכית תכניות יצור פרטי זכוכית המר 2.7.4

 כמופיע בתכניות יוגשו לבדיקה לפני ייצורם.

 דוגמאות לחומרים, צבעים ופרטי גימור יוגשו לבדיקה לפני ביצוע העבודה. 2.7.5

 תוכניות הייצור המוגשות יהיו חתומות ע"י מהנדס מטעם המפעיל וע"י היצרן. 2.7.6

  

 חנויות,מסעדות ואזורים רטובים - צוע  עבודות התאמה וביקווים מנחים לתכנון  .3

  חזית החנות והמסעדה 3.1

לא תותר סגירה אטומה של חזית החנות. יהיה ניתן לבצע חזית  -  3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.1

שקופה בלבד על ידי זכוכית קבועה יש להקפיד על תכנון המשלב את מסגרות התריסים הקיימים. 

הבקרה, אזור שבו תקרת הגבס הציבורית וריצוף השיש של  יש להקפיד על השארת אזור

מ' למתחם השרות על מנת לשמור על חזית אחידה וחיבור נאות עם האזור  3הטרמינל נכנסים כ 

 הציבורי של הטרמינל.

, במבנים בנתב"ג מחוץ לטרמינלים,  בשדות תעופה פנים ארציים 1חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.2

וכנן בהתאמה עיצובית לחזיתות הקיימות במבנה שיתואמו ויאושרו החזית תת –ו/או מסופים 

 ע"י הרשות.
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  שילוט 3.2

השילוט ימוקם בתוך ארגז מוכן מראש בחזית המתחם. בכיכר,  -  3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.2.1

ס"מ ואורכו כאורך השער הקיים. בשחקים אורכו כחזית החנות ובאולם  50 - בזרועות גובהו כ

  השילוט בתחום שיוגדר על ידי הרשות. מקבלי הפנים ימוקם

, במבנים בנתב"ג מחוץ לטרמינלים,  בשדות תעופה פנים ארציים 1חנויות ומסעדות בטרמינל  3.2.2

השילוט יתוכנן בהתאמה עיצובית לשילוטים קיימים במבנה שיתואמו ויאושרו  –ו/או מסופים 

 ע"י הרשות.

 .אורת לד או פלורוסנטיםשילוט עם תאורה מרצדת. התאורה תהיה ת יותר לאככלל  3.2.3

 יש להתקין מפסק כבאים לתאורת השילוט. 3.2.4

 

  נגישות 3.3

התכנון יכלול התאמות מקום השרות על פי חוק הנגישות ובהתאם להנחיות יועץ הרשות לנושא  3.3.1

  .הנגישות

 

 איטום 3.4

 :כללי 3.4.1

ובהתאם  במטבחים, מסעדות ואזורים רטובים יש לתכנן מערכת איטום על פי הנחיות הרשות
  אחרת בכפוף לאישור הרשות.איטם מפעיל רשאי להציע מערכת פורט להלן, הלמפרט המ

 :תאור העבודה 3.4.2

העבודה כוללת איטום הרצפה הקונסטרוקטיבית לאחר החלקתה בכל שטחה עד לקירות 
  המקיפים אותה. האיטום מתרומם ברולקות על הקירות הפנימיים והחיצוניים.

קיפים וכן מתרומם על תחתית הקירות עד איטום הרצפה כולל את כל השטח עד לקירות המ
לריצוף. ההתרוממות ע"י רולקה (להלן הגבהות). ההגבהות תהיינה גם על  עלס"מ מ 10מפלס 

  קירות פנימיים אשר כבר בוצעו. 

של צנרת אינסטלציה לסוגיה  חידוש איטום סביב נקודות דיקור קיימות יבוצע תיקון ו/או
  .אגף הנדסה אזרחית שיאושר ע"יאם למפרט בתחומי הזכיין. התיקון יבוצע בהת

 :עבודות הכנה 3.4.3

  הבאים:ובדגשים  1חלק  1752עבודות ההכנה יהיו בהתאם לת"י   

 תשתית לאיטום  .א

חלקים ללא  להיות יציבה ויבשה בכל עובייה.פני התשתית יהיוהתשתית לאיטום חייבת 
לות בדיסק ומילוי בבליטות, שקעים או סדקים, ההחלקה תעשה ע"י שיוף של הבליטות הגדו

  השקעים בביטומן חם שישמש גם  כשכבת האיטום הראשונה.

  ) או ש"ע מאושר.גדולים ימולאו בבטון פולימרי מסוג סטרקצ'ורייט (נגב אלוני שקעים
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 ניקוי שטחי הבטון לאיטום  .ב

וחומרים זרים , ניקוי יסודי  הסרת כתמים (שמן, צבע וכד'), סילוק חלקים רופפיםיכללו 
  .הניקוי בעזרת שואבי אבק תעשייתייםמאבק.  

  

 תיקונים בתשתית האופקית  .ג

תיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, יעשה עם יריעה ביטומנית מקומית בנוסף ליריעת 
ס"מ ואורכה  33מ"מ, רוחב  4האיטום והיא תהיה מאותו סוג כמו איטום הרצפה, בעובי 

  ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון. -20יהיה גדול ב

  עולותסדר הפ

 ס"מ משני צידי הסדק.  20מריחת "פריימר" ברוחב  .1

 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .2

הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק כאשר פס הסיד ימנע  .3

 הידבקותה מעל לסדק.

 
  

 תיקונים בתשתית האנכית (בהגבהות)  .ד

מחוררת או עם בליטות, עד התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, 
קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד. התיקונים כוללים: סיתות הבליטות, ליטושן, ניקוי יסודי 
של השטח והרטבתו. במידה והטיפול אינו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים 

  והחלקת השטח.

  

 עבודת המילוי תעשה בשכבות כדוגמת טיח  .ה

מחול צמנט שיורכב כשל "שמנת" תעשה עם מלט  קישור אשר צמיגותה - שכבה ראשונה 
או ש"ע מאושר המבטיח ) גילאיעם מוסף הדבקה מסוג סיקלטקס (חב'  1:1דק: צמנט 

  הדבקה. השימוש בלומר לפי הוראות יצרן.

 1:3מחול:צמנט שיורכב  שכבות נוספות עד קבלת מישור אחיד וחלק תעשנה עם מלט צמנט
  עם מוסף הדבקה כנ"ל.

 4ביום ותימשך לפחות ונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים מספר פעמים אשפרת התיק
  .ימים

  

 "רולקות"  .ו

 אופקי ואנכי.-יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים .1

 ס"מ או לפי המצוין בתוכנית. 10*10מידות משולש ה"רולקה"  .2

 2ד משופר במוסף הדבקה מסוג בי.ג'י.בונ 1:3המשולש יעשה עם מלט צמנט ביחס של  .3

או שו"ע מאושר. על מנת לחסוך בזמן, ניתן להשתמש ברולקות מוכנות העשויות 

 מתערובת ביטומנית (משווק ע"י הלפרין וע"י נוטל).

 את השכבה יש לשפשף ולהחליק. .4

 האשפרה כאמור לעיל (סעיף ה'). .5
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ס"מ  2*2קיטום פינות ישרות ייעשה במידות המיועדת לאיטום תהיה קטומה. פינה .6

 לפחות.

 
 יקת חגורה חוסמת מיםיצ  .ז

 שתפקידה למנוע מעבר מים במילויבכל היקף המטבח, בפתחים יש לצקת חגורת בטון, 
  במים לאזורים הצמודים לו.שמתחת לריצוף בין אזור המלא 

  החגורה תבוצע על גבי יריעות האיטום (אין להחדיר קוצים דרך האיטום). 

לאיטום הקיים כך שיהיה אטום  מערכת האיטום תעלה על החגורה, תכסה אותה ותתחבר
  מעל ומתחת לחגורה.

  יש לקטום את הפינות של החגורה וליצור רולקה בתחתית.

  

 :עבודות האיטום 3.4.4

 כללי  .א

האיטום יבוצע  ע"י שתי שכבות של יריעות ביטומניות שיולחמו בכל שטחן לתשתית, על גבי 
  מריחות חמות של ביטומן אלסטומרי.

  
  

 למריחות ביט ומניות חמות שכבת יסוד (פריימר) כתשתית  .ב

  המיועד לאיטום. תקינותה יש לנקות יסודית את השטחלאחר גמר הכנת התשתית ואישור 

  300, בכמות או שווה ערך GS-474היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג שכבת 
גרם למ"ר, תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: הרצפה, "רולקות",פתחי המרזבים,  250
שעות ולא יותר  2-4והספגתם בחומר. זמן ייבוש  ורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלאהצינ
  שעות. 16- מ

  

 ביצוע האיטום ע"י מריחות חמות  .ג

(פזקר) או " 795 חומר האיטום יהיה ביטומן אלסטומרי המיושם בחם מסוג: "אלסטוגום
  טח.ק"ג למ"ר לפחות ועד להחלקת פני המש 3 שו"ע מאושר, שימרח בכמות של

  שבהיקף אזור התיקון. ימרח על הרצפה, על הקירות בהגבהות ועל החגורההביטומן 

  

 "795והמסת ה"אלסטוגום  חימום   .ד

חימום אחיד של ד על " יש להקפי795לשמור על התכונות המקוריות של ה"אלסטוגום בכדי 
  מעלות צלסיוס. 190-200של כל מסת הביטומן לטמפ' 

עם שמן  יד הינה ע"י הכנסת חבית הביטומן לתוך סירלחימום אחהשיטה הטובה ביותר 
  רותח, מבוקר טמפרטורה.

מחממים  בזמן חימום תחתית החבית: ואין בנמצא סיר כנ"ל, מחממים באופן הבאבמידה 
ארובה שדרכה עולה נוצרת מעין פס אנכי בדופן החבית עד להמסת הביטומן בפס הנ"ל.

  העליון. הביטומן החם מתחתית החבית לחלקה

עם וסת להשתמש במבער  בקרת טמפרטורה עם מד חום בזמן החימום. לחימום יש יש לבצע
  שטח החבית. לעוצמת החימום. המבער יהיה כזה המפזר את האש מתחת לכל

  יתר. עשן צהוב מהביטומן בזמן החימום מהווה סימן אחד לחימוםיציאת 
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  מה בביטומן.תיש להגן על סביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכבזמן היישום 

  

 הרצפה ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  איטום   .ה

שטח ביריעות ביט ומניות עפ"י הפירוט לאחר ביצוע הפריימר והביטומן החם, אוטמים את ה
  הבא:

בפולימר מסוג  מ"מ כל אחת, משופרות 5שכבות של יריעות ביטומניות, בעובי שתי  -

S.B.S. גומזויינות בלבד פוליאסטר לא ארו 

נה על האיטום ה עם ציפוי אגרגט לשיפור ההגיתהיינה היריעות בשכבה השניברולקות  -

 וההדבקות לשכבה שמעל (קרמיקה)

 .Mמסוג , 1430היריעות יתאימו לנדרש בת"י תכונות  -

 
 

 "יריעות חיזוק"   .ו

בכל  תהיינה הראשונות  יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'. יריעות אלה
  פקיות ותבוצענה לפי ההוראות הבאות:לפני הנחת היריעות העיקריות האו הרולקות,

 ס"מ. 33היריעות תהיינה ברצועת יריעה זהה ליריעות האיטום, ברוחב מינימאלי של  .1

ההגבהה על דופן  ס"מ 16תולחם במלוא שטחה לתשתית באופן שמינימום יריעת החיזוק  .2

חללי אוויר  וללא קפלים.  לא יישאר ס"מ על מישור הרצפה. היריעה תולחם ישרה 17-ו

 בין היריעה לרולקה.

 
 

 יישום היריעות הביטומניות  .ז

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישום היי

להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות כולל ניתן  .1

הניקוז וכד' "רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק", הכנת פרט 

 וניקוי יסודי של התשתית.

"לנוח" על משטח הבטון לפחות  לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם .2

הצד המגולגל תוך כדי גלגולו עד למרכז. מלחימים את חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד 

שטח  החצי השני ומלחימים באותו אופן, ההלחמה בכל למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את

 היריעה ללא חללים.

 םהיריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפיסדר הנחת  .3

ארבע יריעות  ווצר מפגש שלי"שח מט" כדי שלא יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת  .4

 :היריעות תסתיימנה על פני הרולקהבצומת אחד. 

  ס"מ בשני הכיוונים. 10החפיפה בין היריעות תהיה 

  בביצוע שתי שכבות איטום אחת על גבי השנייה, יהיה כיוון היריעות בשתי השכבות

 באותו כיוון.



 
  

168  

  

  ס"מ מהו ובמקביל  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק

 להן.

 :תולחמנה במלוא שטחן לתשתיתהיריעות  .5

  ישום ויהיו ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היזמן

ליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם אהמינימ

 . להנחיות יצרן היריעות

  החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית (שפכטל) מחוממת היטב ו"לגהץ" את על כל

קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה 

 זו. בעת פעולה

  ס"מ  20-פגם שיתגלה יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם בעל כל

 לפחות מכל צדת

  תחילה לחמם את היריעות באזור  היריעה מצופה בשבבי אבן (אגרגט) צריךכאשר

 פייה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות.הח

 :ביצוע האיטום סביב אביזרי נירוסטה .6

  המריחה ע"י 795האופקיים של האביזר, באלסטוגום למרוח על השוליים יש .

 .מ"מ על כל השטח 1מברשת אשר תבטיח מריחה בעובי 

  100ביטומנית במידות  יריעהמכיניםX100  ובמרכזה חור עגול המתאים לקוטר

 הצינור.

  היטב את היריעה אל שולי האביזר ובודקים בכל ההיקף אם ההדבקה מלחימים

להרים את היריעה ממקומה. לוחצים על היריעה מלמעלה  סיוןיבוצעה במלואה ע"י נ

 .בכל ההיקף כדי להבטיח את ההתאמה

   את יריעת האיטום הראשונה על הרצפה ומלחימים אותה ליריעה המחוברת מניחים

 .לנירוסטה. חותכים צורת חור ביריעה כדי להתאים אותה לאביזר

   יהיעל הפעולה עם יריעת האיטום השנחוזרים. 

 קת.  אם אין מקום, בטון על השוליים שנאטמו כדי לשמש משקולת מהד יוצקים

ומטביעים אותו בבטון עד למפלס  יוצקים את הבטון סמוך להכנסת ציוד המטבח

 הנכון.

  

 

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד'  .ח

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישום היי

 יטום העיקרית אך עם אגרגט מלמעלה.ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האתיעשה  .1

ס"מ את יריעת  15ס,מ מעל הרולקה ותחפוף  15במלוא שטחה החל מגובה תולחם  .2

 .האיטום העיקרית
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ס"מ מעל לפני הריצוף. היריעה תהיה דבוקה באופן מושלם  10תסתיים לפחות היריעה  .3

 .לקיר הרקע

ה חייטות" בהתאם לכללי "מעש -, הביצוע על עיבוד הפינות של איטום הרולקות.יוקפד  .4

 הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות.

" (ביטום) או 244"אלסטיק  מסוג היריעות בהגבהה יעובד בעזרת מסטיק בטומניגמר  .5

 שו"ע.

  
 

 הגנה על האיטום במהלך העבודה  .ט

 סוג השכבות מעל האיטום יעשה לפי הפרטים והתוכניות. .1

דרוך על האיטום אלא כבות המגינות עליו אין לבזמן העבודה על האיטום ועד ליישום הש .2

 בנעלי גומי.

להניח חפצים על האיטום. במקרים שאין ברירה כגון בלוני הגז המשמשים לחימום אין  .3

 .מ"מ לפחות 4היריעות, יונחו הנ"ל על "שטיח" מיריעה ביטומנית בעובי 

שה הגנה ולאחר ביצוע האיטום תהיה הפסקה ולא תבוצע ההגנה הקבועה, תעבמידה  .4

 .זמנית נאותה

  

 ביקורת האיטום ע"י הצפה  .י

  .1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 

 ום.תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשו ההגנות על האיטההצפה  .1

שעות  72במים למשך  ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפובמידה  .2

 .לפחות

.  הפתחים יסתמו ית לצורך ההצפה באופן שלא יזיק לאיטוםהניקוז ייסתמו זמנ פתחי .3

צנרת הניקוז כך שניתן יהיה לבדוק גם את האיטום שבין אביזר הניקוז לבין בתוך 

 .היריעות

ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הרצפה ולא יותר  3מוצף, רום המים יהיה באזור ה .4

 פה.ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצ - 20מ

כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת לוודא יש  .5

 חיפוי" או מעל לאביזרי החיבור לצנרת.

האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית התקרה יהיו ביקורת  .6

 .יבשים לגמרי ואין יציאת מים מפתחי הניקוז או מכל מקום אחר

הניקוז מים   גלו סימני רטיבות או דליפה או יציאתבמהלך או בגמר ההצפה נתכאשר    .7

 או מכל מקום אחר יש:

 .לרוקן את המים מהרצפה ולייבשה 

 .לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו דליפות 
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 הגנה על האיטום וקיבוע אביזרי אינסטלציה  .יא

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:

" 417סוג "שחלטקס ס"מ הכוללת דבק מ 2האיטום תוגן ע"י שכבת טיט בעובי מערכת  .1

(שחל) או שו"ע, המאפשרים הידבקות ליריעות ביטומניות. כמות הדבק בתערובת תהיה 

 . לפי מפרט החברה

שכבת ההגנה הנ"ל יש לצקת חגורות בטון עבור המחיצות (במידה ויהיו כאלו). על גבי  .2

שם  - ס"מ מעל מפלס הריצוף, פרט לאזור הדלתות  20רוחב החגורה כרוחב הקיר וגובהה 

 .יהיה גובה החגורה בהתאם לתחתית הריצוף, כך שהריצוף יודבק על גבי שכבות האיטום

שכבת המדה הנ"ל יקובעו וימוקמו גם כל אביזרי המטבח השקועים בריצוף כגון על גבי   .3

תעלות לאיסוף מים או שוחות או קופסאות ביקורת וכו'. אביזרי מטבח אלה יקובעו ע"י 

 .יות למקומםיציקות בטון קטנות מקומ

 
  (שרוולים). את האיטום, יוחדרו לתוך אביזרי האיטום מנירוסטה האביזרים החודרים

  
  

 הדבקת הקרמיקה ומילוי המישקים  .יב

הקרמיקה תעשה בדבק שימרח מתחת לכל שטח האריח. הדבק יהיה מתאים הדבקת 
  .למטבחים ועמיד בתנאי המקום

ות והם ימולאו ברובה אפוקסית מ"מ לפח 6המישקים בין אריחי הקרמיקה יהיה רוחב 
  .עמידה בטמפ' גבוהות ומתאימה למטבחים

בין חומרי גימור שונים כגון בין קרמיקה לאביזרי הנירוסטה ומישקי הרפיה ימולאו מישקים 
  .במסטיק סיליקוני מיוחד המתאים למטבחים

  .ויועץ המטבחים ותהכל בהתאם למפרטי האדריכל

  

 איטום קירות מטבח  .יג

 טורוסילמוגמש מסוג  יאטמו ע"י מריחות דקות וגמישות כגון טיח הידראוליהמטבח קירות 
FX-100מ"מ לפחות או ע"י  2) או שו"ע מאושר בעובי " (נגב אלוני) או "סקורל" (א.צ. שיווק

  ע"י לטקריט או שו"ע מאושר. " המשווקת9235ממברנה דקה מסוג "

(יש לוודא כי הדבק  ום שיבחראת האפשרות לבצע חיפוי קרמיקה על גבי האיטיש לבדוק 
  לקרמיקה נדבק היטב לשכבת האיטום).

 5X5בחיבורים בין חומרים שונים יש לשים רשת נגד אלקלי עם עיניים בגודל בפינות או  
ס"מ לפחות. סביב הצנרת החודרת את האיטום יש לאטום ע"י אביזר  40מ"מ. רוחב הרשת 

  .ת ע"י "א.צ. שיווק" או אביזר שו"עחרושתי מתאים כגון יריעת גומי כחולה המשווק

מ"מ לפחות והם ימולאו ברובה אפוקסית כגון של חברת מפאי (נגב  3המישקים יהיה רוחב 
  אלוני) או לטקריט (אי.גיל סחר בע"מ) או שו"ע

  הקרמיקה תודבק על גבי שכבת האיטום בדבק מיוחד המיועד למטרה זו..

יו מאותו הספק ויתפקדו כמערכת שלמה, כולה ממברנת איטום, דבק ורובה, יההמערכת 
  המתאימה במיוחד למטבחים מהסוג הנ"ל.
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 מערכות אינסטלציה-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .4

  כללי 4.1

 תחומים המקצועיים הבאים:תחומי האינסטלציה כוללים  את ה 4.1.1

 מערכות אספקת מים קרים לצריכה.  .א

 .מערכת אספקת מים חמים לצריכה  .ב

 ל במים לצריכה.מתקני טיפו  .ג

  וגלגלונים).ספרינקלרים -מערכת אספקת מים לכיבוי אש (מערכות כיבוי אוטומטיות  .ד

 מערכת איסוף שפכים  .ה

  ועוד). PHמתקנים ייעודיים לטיפול בשפכים. (מפרידי שומן, איזון   .ו

  מתקני שאיבת שפכים.  .ז

 .מערכות ניקוז מי נגר וניקוז מתקני מיזוג אוויר  .ח

 שול).מערכות אספקת גפ"מ (גז בי  .ט

, בשדות התעופה להתאים את התכנון והביצוע לסטנדרטים הקיימים בנתב"ג –טרת ההנחיותמ 4.1.2

 .הפנים ארציים ובמסופים

תכנון המתקנים יתבצע בהתאם להל"ת ולתקנות בריאות העם שבתוקף. אין בהנחיות להלן בכדי  4.1.3

 ם קיימים.להתאים התכנון לתשתיות ולסטנדרטי –לסתור או להקל על תקנות מחייבות אלא 

לראשי מערכות מלאה  נגישותמותירה של המפעיל  האחסון שיטתהעמדת ציוד/לוודא שיש  4.1.4

 כיבוי אוטומטי.אספקת מים ו

 

 הנחיות לתכנון וביצוע מערכות אספקת מים קרים לצריכה 4.2

לשידור מרחוק.  דגם ומיקום  פלטמים מתוצרת "ארד" הכולל אפשרות  ונהיותקן מ  –מד מים  4.2.1

אחרת מצוין אלא אם ועל חשבונו,  המונה יותקן ע"י המפעיל .  מחלקת תשתיות "יייקבע עהמונה 

  .בחוזה. ההתקנה תבוצע בהתאם להוראות היצרן

יכולה . הצנרת במתחם השרות עשויה נחושת 3צנרת אספקת המים בטרמינל  -אספקת מיםצנרת  4.2.2

במתחמי ספקת מים חל איסור על שימוש בצנרת מגולוונת לא. או פקסגול SPנחושת , מלהיות 

ייקבע סוג הצנרת בהתאם לסטנדרט הקיים  3, במתחמים שלא בטרמינל 3בטרמינל   השרות

 ובתיאום/אישור עם מחלקת תשתיות.

 .אלא לצורכי חצייה אנכית בלבד לא יתוכנן מתחת לפני הריצוףתוואי צנרת אספקת מים  4.2.3

 תאם לבחירת המפעיל."חמת" או ש"ע  בה –בתחומי השרות יהיו מתוצרת הארץ  -מגופים 4.2.4

 מגוף ראשי בכניסה לתחום המפעיל יהיה: 4.2.5
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 "הבונים" או שו"ע. –תוצרת הארץ  -חלקים  3 –מגוף כדורי   -( כולל )   3"עד קוטר   .א

או שו"ע או בהתאם )     T4000"רפאל"  ( –מגוף שער תוצרת הארץ    - ומעלה   4קוטר   .ב

 להנחיות רש"ת.

 ).להלן 4.2.10חוץ וסמוך למתחם השרות וישולט (סעיף המגוף הראשי יותקן במיקום נגיש, מ  .ג

לצורך אישור המתקן יש להציג חומר תיעודי לגבי  –מרככי מים -תקני טיפול במים לצריכהמ 4.2.6

תמלחת למקורות  מניעת זיהום מים (איסור הזרמת-הריכוך ואופן עמידה בתקנות המיםשיטת 

 )1998-התשנ"ח -מים

ת לאיכות השפכים הנתרמים, בהתאם להנחיית היחידה תבוצענה בדיקו –עם פתיחת המתקן  4.2.7

 לאיכות הסביבה ברשות.

יתוכנן מז"ח כולל מגופים לפני ואחרי ומסנן לפני המז"ח.  –במקרה ונדרשת התקנת מז"ח –מז"ח 4.2.8

משפך איסוף וצנרת ניקוז בקוטר הולם באופן שתימנע הצפה תותקן מערכת ניקוז סדורה כולל 

 בתוך מתחם השרות.מז"ח יותקן .  הבמקרה של פריקת המז"ח

צנרת הניקוז תחובר למערכת איסוף שפכים בצורה סדורה. המז"ח יותקן ע"י מתקין מוסמך  4.2.9

ואישור מתאים ינופק ע"י המפעיל לרשות. מדי שנה יהא על המפעיל לבצע בדיקה שנתית 

 .לתקינות המז"ח ולנפק אישור חתום ע"י בודק מוסמך המאשר תקינות המז"ח

ש להתקין שילוט בולט המציין את מיקום מגופי השליטה על מערכת אספקת המים י - שילוט 4.2.10

בתחום מתקן המפעיל. השילוט יהיה באותיות בצבע לבן על רקע בצבע כחול. השילוט יוצמד 

 מידות השלט עפ"י הפירוט הבא: לתקרה/מחיצה באופן קבוע.

 ס"מ. 10X5  לפחות - 2למגופים בקוטר עד "  .א

 .ס"מ 15X10  לפחות- 4" -3"למגופים בקוטר   .ב

 .ס"מ 10X20לפחות  –ומעלה 6קוטר "למגופים  ב  .ג

או נוסח אחר לפי ...." מתחם–מגוף מים ראשי ...."  ,  "מגוף מים שולט עלתוכן השלט : "
  החלטת מחלקת תשתיות.

מ' ביניהן.  2שלא יעלה על יש להדביק מדבקות על צנרת אספקת מים. המדבקות  יודבקו במרחק  4.2.11

יכה חמים" וכן את כיוון הזרימה.  על המדבקות יציין " מי שתייה קרים" או "מי צרהכיתוב 

 השילוט יהיה בצבע לבן על רקע כחול.

 

 לצריכה חמיםהנחיות לתכנון וביצוע מערכות אספקת מים  4.3

 חימום מים לצריכה יתבצע באמצעות גופי חימום חשמליים בשתי אפשרויות: 4.3.1

תרמי וכן ברז  ליטר. כל דוד יכלול ברז 60-150 –ית בקיבולת סטנדרט –דוודים חשמליים   .א

. הדוודים יותקנו בתחום מתחם צנרת מחוברת למערכת ניקוז סדורה במתקןעם  -ניקוז 
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חיבור צנרת לדוד יתבצע . הדוד יותקן בגובה שיאפשר ביצוע עבודות אחזקה בנוחותהשרות. 

 .באמצעות רקורדים קוניים

  דומה.מתקני חימום מסוג "אטמור" או ב  .ב

 .צנרת אספקת מים חמים תהיה מבודדת 4.3.2

 גפ"מ.לא יותר להשתמש במערכות חימום מים על בסיס כעיקרון  4.3.3

 

 איסוף שפכיםהנחיות לתכנון וביצוע מערכות  4.4

תהא בהתאם למוגדר בתקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים)  - איכות שפכים נתרמים 4.4.1

טת הרשות יידרש המפעיל לממש בשגרה .  בנסיבות מסוימות, בהתאם להחל1992 -התשנ"ב

את תוצאות הניטור   –ויעביר לרשות  - (מטעם רשות) הנתרמים על ידו  תכנית ניטור השפכים

בכל עת שיידרש. יתוכננו מחסומי ריצפה וקופסאות ביקורת באופן שיאפשר ביצוע עבודות 

ם המפעיל. אחזקה באופן נאות לכל הקבועות התברואיות ומערכות איסוף השפכים בתחו

מחסומי הרצפה ונקודות הבקרה יתוכננו במיקום שיהיה נגיש בכל עת. ק.ב.נ ומחסומים יכללו 

  הרשות.למניעת מעבר פסולת מוצקה  למערכת איסוף השפכים של  –סלי נירוסטה 

 .6/4ממחסומי ככלל לא יתוכננו מחסומי רצפה קטנים  4.4.2

מתחם ורך מניעת מטרדי ריח בתחום וכנן חיבור לצנרת אוורור קיימת או חדשה שתוקם לצית 4.4.3

 השרות.

 .ניצול מערכות איסוף קיימותהתכנון יתבצע באופן שיאפשר  4.4.4

 -במקרה ולא ניתן להתאים התכנון למערכות קיימות ומתחייבת הקמת מערכות איסוף חדשות 4.4.5

אחריות הקמתן תחול על המפעיל הן בהיבטי בדיקת ישימות הפתרון, הן מהיבט קבלת אישורי 

 קטור לביצוע קידוחים, וכמובן מהיבט עלויות הביצוע.קונסטרו

ותותקן על פי הוראות היצרן. הצנרת תסומן   HDPEצנרת איסוף שפכים תהא עשויה  –צנרת  4.4.6

 במדבקות מזהות "שפכים" או "אוורור" או "ניקוז" עם ציון כיוון הזרימה בחץ.

כיתוב בצבעים כמפורט: ביוב המדבקות יהיו במידות מתאימות לקוטר הצנרת. הרקע יהיה לבן וה 4.4.7

 כחול.–חום, אוורור –

ולא  –כל חיבורי קבועות תברואיות למערכת איסוף שפכים יבוצע באמצעות תבריגים מוסדרים  4.4.8

 באמצעות שפיכה חופשית/ צנרת שרשורית/ שימוש בסיליקון וכיוצא באלה.

יל, בסמוך במקרה של מתחם ללא תשתיות ביוב תכין הרשות נקודת התחברות למתחם המפע 4.4.9

מאוד אליו. חיבור מערכת איסוף השפכים ממתחם המפעיל למערכת של נתב"ג תבוצע ע"י 

 המפעיל בתאום עם הנהלת נתב"ג
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נרלים, מתקן ימפרידי שומן/דלקים/מ–מתקנים ייעודיים: במקרה של צורך במתקנים מיוחדים  4.4.10

חזקה שנתית למתקנים יציג המפעיל לאישור הרשות תכנית א - השפכים וכיוצא באלה  PHלאיזון 

 אלה. בהמשך ינפק המפעיל לרשות אסמכתאות בעניין ביצוע תכנית האחזקה המאושרת.

 לצורך אחזקה עתידית. –מתקנים כמפורט לעיל יתוכננו ויוקמו במיקום נגיש למכליות שאיבה  4.4.11

במקרה וחיבור מערכת השפכים של המפעיל למערכת איסוף השפכים של  - מתקני שאיבת שפכים 4.4.12

יציג המפעיל לאישור הרשות  תכנית מתקן שאיבה. התכנית  –ת צריכה להתבצע בשאיבה הרשו

כגון מתקן גריסה  קודם למשאבות, מערך מגופי שליטה, תכנית בינוי  –תכלול גם מתקני עזר 

קונסטרוקטיבית למערך בור המשאבות, לוח חשמל לפיקוד, תכנית אדריכלית  למיקום מתקן 

ככלל תועדף מערכת הכוללת מתקן איסוף ומשאבות כיחידה אחת השאיבה בתחום המפעיל. 

בהתאם לאישור של הרשות. תפעול ואחזקת  –אטומה. המתקן  יוקם על ידי המפעיל ועל חשבונו 

בכפוף לאישור הגורמים  -המתקן יהיו באחריות המפעיל ועל חשבונו. הקמת מתקן השאיבה  

 באחריות המפעיל.  - ים רלוונטיים למתקן הסטטוטוריים. הטיפול בכל הכרוך בקבלת אישור

  

 ניקוזהנחיות לתכנון וביצוע מערכות  4.5

ן.  הצנרת תכלול ותותקן בהתאם להוראת היצר HDPEצנרת הניקוז תהא עשויה  –ניקוז מי נגר  4.5.1

  לצרכי אחזקה. נקודות בקרה באופן שיאפשר גישה לכל חלקי המערכת

  .עם כיתוב בצבע ירוקצנרת הניקוז תשולט באמצעות מדבקות בצבע לבן  4.5.2

על גגות או במסעות יש לתכנן מיגון רשתות למניעת   - בשימוש בקולטנים חיצוניים למי נגר  4.5.3

 סתימת מערכות הניקוז ע"י גופים זרים (בקבוקים/שלכת וכו').

שלא בקוטר  או צנרת מרידול HDPEצנרת תהא עשויה  –ניקוז מתקני מיזוג אוויר / מקררים   4.5.4

ייעודית למים ניקוז  ניקוז של מתקני קירור יחוברו, במידת האפשר לצנרתקווי   .2מ "יפחת 

 סיפון מבוקר, למניעת מפגעי ריח.תקן עליה קרים. לפני חיבור צנרת זו למערכת איסוף שפכים יו

היא תהא מבודדת מבחינה תרמית לכל  - במקומות בהם צנרת ניקוז זו  עוברת תחת לתקרה 4.5.5

 –צנרת תחובר למערכת איסוף שפכים של המתקן. צנרת השפכים למניעת תופעת עיבוי. ה -אורכה

 מאותה סיבה, עד לנקודה שיורה נציג הרשות. –העוברת מתחת לתקרות תבודד בידוד תרמי 

במערכת הניקוז יותקנו, כאמור, סיפונים במקום נגיש למניעת מטרדי ריחות חוזרים ממערכת  4.5.6

ת לאפשר מילוי הסיפונים בעת הצורך. יתוכננו על מנ –השפכים. הסיפונים יכללו פתחים ופקקים 

 באופן שיאפשר גישה לכל חלקי מערכת הניקוז. –פתחי בקרה לאחזקה 

 

 כבוי אוטומטי (ספרינקלרים)הנחיות לתכנון וביצוע מערכות  4.6

(או מוסד . המפעיל יגיש לרשות תכנית מערכת כיבוי אש אוטומטי מאושרת ע"י מכון התקנים 4.6.1

  מוסמך אחר).
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. המקומיתכיבוי הוכנן ראש מערכת כיבוי אש אוטומטי אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשות ככלל ית
  .NFPA13-ו 1596ככלל המערכת תתוכנן על פי תקן ישראלי 

תתוכנן ותוקם צנרת ניקוז רציפה מראש המערכת ועד מערכת ראש המערכת יכלול גם ברז ניקוז.  4.6.2

פעיל יכללו גם ברז ראשי בכניסה תכניות מערכת הכיבוי בתחום המאיסוף שפכים סמוכה. 

 למתחם המפעיל, וגם ברז ניקוז שיוקם במתחם. הברזים יסומנו בשילוט בולט.

 . FMו / או  ULכל הציוד יהיה מאושר  4.6.3

 .ראש המערכת יתוכנן באופן שיהיה נגיש לצרכי תפעול ואחזקה. 4.6.4

ברי אורח ו / או מיקום ראש מערכת כיבוי אוטומטי יהיה כך שתימנע פגיעה אקראית בו ע"י עו 4.6.5

 ציוד שיועבר בסמוך. צנרת מערכת הכיבוי תהא צבועה בצביעה חרושתית בצבע אדום.

יתוכנן שילוט ברור המציין את שם ראש המערכת, הצרכנים המכוסים ע"י ראש  –שילוט  4.6.6

 המערכת, ברז השליטה, ברז הניקוז, זיהוי רגש הזרימה ומיקום מגוף שולט קודם.

 בצבע לבן על רקע אדום.השילוט יהיה באותיות  4.6.7

 ס"מ. 20X10מידות כל שלט לא תפחתנה מ   4.6.8

 השילוט יקובע למחיצה קיימת באופן שיבטיח שרידותו לאורך זמן. 4.6.9

(או מוסד מוסמך . מכון התקניםע"י  התקנה ובדיקה –לאחר ביצוע  אישורהמפעיל יגיש לרשות  4.6.10

  אחר).

 ישול)אספקת גפ"מ  ( גז בכבוי הנחיות לתכנון וביצוע מערכות  4.7

 ד.תתאפשר לאזורים מסוימים בלב 3אספקת גפ"מ בטרמינל  4.7.1

 .דורגז החדשה בע"מ' חב נכון להיום -אספקת גפ"מ לנתב"ג מתבצעת ע"י מפעיל 4.7.2

תכנון מערכת אספקת הגפ"מ עד מתחם המפעיל תתבצע ע"י חברת דורגז בתאום עם הרשות וכל  4.7.3

  זאת ע"י המפעיל ועל חשבונו.

ספקת גפ"מ למפעיל בנתב"ג כולל מערכות הגילוי והבקרה קיים אפיון מפורט למערכת א 4.7.4

חברת דורגז החדשה  -במפרט הטכני הנספח לחוזה הרשות –המתחייבים בתחום המשתמש 

 .) 2004אפריל  14שנחתם ביום  B-T3-17-03חוזה  בע"מ. ( 

ן או זכיייבוצע בתאום בין המפעיל וחברת דורגז. ( במתחם השרות תכנון מערכת אספקת הגפ"מ 4.7.5

 אספקת גפ"מ לנתב"ג )

המהווה  –בהתאם למפרט הטכני המיוחד המחייב ברשות שדות התעופה התכנון והביצוע יהיו  4.7.6

ומחייב גם את  (או זכיין אספקת גפ"מ)חלק בלתי נפרד מהחוזה הנזכר בין הרשות וחברת דורגז

 צרכני גפ"מ בנתב"ג.
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 צלה וכיבוי אש בנתב"ג.הקמת תשתיות אספקת גפ"מ בנתב"ג כרוכה גם באישור גורמי ה 4.7.7

יבוצעו עפ"י העקרונות שלעיל עם ספק גז  –תכנון והקמת מערכת גפ"מ בשתפ"אות ו/או מסופים  4.7.8

 שקיים במיתקן או ספק שיאושר ע"י גורמי רש"ת הרלוונטיים.

 

 מערכות בטיחות אש-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .5

בטיחות אש על כל מרכיביה תבוצע על ידי מתכנן/יועץ  רמת סיווג האש ותוכניות - תוכניות בטיחות  5.1

  . באמצעות צוות זכיינים רשות הכבוי המקומית בטיחות אש. התוכנית תועבר לעיון ואישור 

כדוגמת  EST ותהיה של חברת  NFPA72המערכת תתוכנן על פי  - 3בטרמינל  מערכת גילוי אש 5.2

 הקיים בטרמינל. צנרת ההולכה תהיה ממתכת.

אחרים תתוכנן ותבוצע במתכונת המערכת הקיימת ותאושר ע"י אחראי מערכות גלוי אש במבנים 
  ורשות הכבוי המקומית.

 
 .לעיל 4.6ראה פרק  –מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.3

 
 למערכת זו.חיוני חשמל  חברה ליש לתכנן מערכת שחרור עשן ול –מערכת שחרור עשן 5.4

מתוצרת ייל  פרזול  – 3 בטרמינלבמבנה.   קיים ט הסטנדרמערכת הפרזול תהיה על פי הככלל  –פרזול 5.5

 .3ותואם מסטר טרמינל 

 בהתאם לתקנים ישראלים. –במבנים אחרים  .FM/ULיהיו מאושרות  3בטרמינל  –דלתות אש 5.6

בכל מקום שידרשו הפרדות אש יש לבצען להפרדה של לפחות שעתיים. כל  –הפרדות ואיטום אש  5.7

 ושר מראשהמעברים יאטמו נגד אש בחומר שיא

 
  בלוחות חשמל כיבוי בגזמערכות גילוי ו 5.8

 לא נדרש גלוי או כבוי  - 63Aבלוחות חשמל עד  -

 לעיל.  5.2יש לתכנן ולבצע מערכת גלוי אש בהתאם לסעיף   - 63Aבלוחות חשמל מעל  -

בנוסף למערכת גלוי האש שלעיל יש לתכנן ולבצע מערכת כבוי בגז   - 100Aבלוחות חשמל מעל  -

FM200. 

  
  

 בכל מתקן בישול ו/או טיגון יש לתכנן מערכת כיבוי אוטומטית. –ים מטבח 5.9

  

 מערכות מיזוג אוויר-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .6

  כללי 6.1
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הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר, אוורור, נידוף, קירור, לתאר את העבודות פרק זה מ 6.1.1

 הקפאה ובידוד. 

כל המעברים של תעלות המיזוג יעברו אטימה  .יימתיש לתכנן את המערכת בהתאמה למערכת הק
  .NFPA902המערכת תוכנן על פי תקן  UL מאושרת על פי

  קיימים מספר מערכות מיזוג: 3 בטרמינל 

  .VAV - מערכות מיזוג על ידי אויר  .א

 FC -  מערכות מיזוג מבוססות מים   .ב

וכן תגבור של  חיצוני אויר 100% - מערכת מיזוג האוויר מבוססת על יט"א קימת ל - 3בטרמינל  6.1.2

מסונן להספקת אוויר חיצוני מקומיות (מים קרים ממרכז אנרגיה). בנוסף יחידה יט"אות 

 למנדפים אינדוקטיביים, וכן מנדפים ותקרה מנדפת.

למערכת בקרת המבנה מערכות המזוג, אוורור, הספקת אויר חיצוני והנדפה ישולבו  - 3בטרמינל  6.1.3

 ).CSIהקיימת (אפקון

הקיימים ועל פי  את כי כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים העדכנייםיודגש בז 6.1.4

. יש SMACNA, והמלצותASHRAEנחיות מתאימות במקורות אילו, יש להסתמך על מדריך ה

 .NFPAלבטיחות אש במובילי אוויר וכן המלצות  1001לשים דגש מיוחד על ביצוע לפי תקן 

 .ללא בקרת לחות, ובחדרי קירור c 2  24טמפ' ממוצעת לנוחות בכל האזורים 6.1.5

(אלא אם C6לח ובחורף  מדחום c30.5מדחום יבש,  C36בקיץ    - טמפ' חוץ ממוצעת לתכנון  6.1.6

 אחרת). מוגדר

 או בקלקר קירור אין לבצע פנלים המבודדים בפוליאוריטן מוקצף בחדרי  6.1.7

וד, כולל אטימות בגג סיסים לציביצוע פתחים ובתכנון וביצוע מערכת מיזוג האוויר תכלול  6.1.8

 ובקירות במקומות החדירה למבנה/מתחם השרות..

  

  

 

 תעלות פח שחור ליניקה ממנדפים ופינוי עשן 6.2

ובכל מיקרה בעובי שלא יקטן מעובי מ"מ  2של  ינימאליתעלות אלה יבוצעו מפח שחור בעובי מ 6.2.1

 התעלה הקיימת שמתחברים אליה.

חוברו ע"י אוגנים ואטמים אשר עומדים בתקני התעלות יבוצעו בהלחמה וחלקי תעלות יחיבורי  6.2.2

  האש המתאימים. מערכות הבידוד והצבע תהינה כנדרש במפרט הבין משרדי. 

, ניתן לבצע ע"י פח מגולוון בעובי רשות כבוי מקומיתע"י יועץ הבטיחות ו/או במידה שיאושר  6.2.3

 .מ"מ וחיבורי אוגנים ואטמים או חיבורים בריתוך 1.25
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מבודדים , יבוצע לתעלות ציפוי בחומרים עץ בטיחות ו/או רשות כבוי מקומיתע"י יו דרשייבאם  6.2.4

צמר סלעים, לוחות כדוגמת (בתוכניות הבטיחות ו/או עפ"י ההנחיות  לפי המוגדר לעמידות באש

 וכל חומר שיאושר ע"י רשות כבוי מקומית).גבס חסין אש, התזת טיח נגד אש 

 .ניקוי וביקורתפתחי גישה לתכנון וביצוע התעלות יכללו  6.2.5

  

 מדף אש 6.3

הבטיחות ויהיו  באם נדרשים מדפי אש, הם יסופקו ויותקנו במקומות המוגדרים בתוכניות 6.3.1

גישה  העומדת בתקן הישראלי. לכל מדף יותקן פתח גישה ומכסה מיוחד אשר יאפשרומתוצרת 

ת קלה ונוחה לטיפול ושירות של המדף, יש להשתמש במכסה מיוחד המתאים למטרה זו כדוגמ

המיוצר על ידי "מטלפרס". חיווט מדפי האש כלול בהיקף עבודת קבלן מיזוג אוויר מטעם 

 אחזקת מערכת הגלוי במבנההמפעיל ואילו החיבור למערכת גילוי אש/עשן יבוצע על ידי חברת 

 (על חשבון המפעיל). אשר יופעלו על ידי המפעיל

 על עמידה בתקנים הרלוונטיים. תעודה/אשורמדפי האש יהיו ממונעים, ויסופקו לאתר עם  6.3.2

 

 מנדף/מנדף אינדוקטיבי 6.4

אינדוקטיבי  /מנדף יניקהיבוצע מנדף יניקהיתוכנן ובמטבחים ובמסעדות במקומות בהם נדרש  6.4.1

מ"מ כולל מסננים עוצרי שמן, תאורה אטומה, מרזבים,  1.5לי אבעובי מינימ 304מנירוסטה 

 הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה. ויכלול את כל התליות והאביזרים התחברויות וכו'

כל החלקים הקשורים למנדף יבוצעו מאותו חומר כמו המנדף. הרכבת המסננים תמנע מעבר  6.4.2

 .עוקף של אוויר וקצות המסילות יאטמו ע"י פחי אטימה מנירוסטה

.  גופי התאורה יהיו אטומים  המנדף יוכן להתחברות לתעלות ע"י מסגרות מתאימות מנירוסטה 6.4.3

ליות המנדף יעשו ע"י מוטות הברגה מנירוסטה עם מופה מתברגת כך שניתן לכוון את תלמים, 

 דף.גובה התלייה של המנ

 .המנדף יסופק ויותקן באופן מושלם כולל כל הנדרש לפעולתו וכל האביזרים הקשורים בו 6.4.4

 96NFPA  - המתאים ולפי DINהמנדף יבנה לפי דרישות תקן  6.4.5

טשים ומכופפים בכיפוף כפול למניעת חתכים מקצוות חדים חלקים גלויים יהיו מרותכים ומלו 6.4.6

 .280לדרגת גריד 

לניקוז השומנים ולמניעת טפטוף מותקנות במנדף תעלות ניגור ומרזבי/מגירות איסוף שומנים  6.4.7

 המיועדות לשליפה לצורך הורקה.

ו המרזבים יותקנו בהיקף המלא של המנדף, ומתחת למסננים יותקן מגש מתפרק לאיסוף שמן א 6.4.8

 מים. למסננים ידיות לשליפה קלה.
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(אטום  IP  -  65ם מקוריים, שקועים ברמת אטימה של יהמנדף יסופק עם גופי תאורה פלורסנטי 6.4.9

מסגרת פלב"ם וזכוכית מחוסמת לטמפ' גבוהה. פירוק מסגרת הפלב"ם לצורך החלפת ), לחלוטין

 רבע סיבוב).- ירהתעופתיים (פתיחה וסגירת בורג מה נורה יעשה באמצעות ברגיי פלב"ם

(אלא אם הוגדרה שיטה אחרת לאוויר אספקה ניתן לויסות SLOTיותקן במנדף אינדוקטיבי  6.4.10

לאספקתה), וכאשר אוויר האספקה ממוזג, אזי תא האספקה מבודד תרמית (בהתאם לתקן 

 הבטיחות המתאים) למניעת עיבוי.

 ל פי המפרט הבין משרדיכל שאר הרכיבים, ומערכות מיזוג האוויר, קירור, חימום יבוצעו ע 6.4.11

 

 ניקוז מזגני אוויר 6.5

גם כהכנה  –נה למניעת תופעת עיבוי בתחומי המב–גלויה תבודד מבחינה טרמית  ניקוז צנרת

  לאפשרות שינוקזו בעתיד מזגנים למערכת האיסוף.
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  מתקני חשמל -עבודות התאמההנחיות לתכנון וביצוע   .7

  כללי   7.1

  היקף המפרט 7.1.1

ה מורכב מהמפרט המיוחד המובא להלן, המפרט הכללי ללוחות חשמל ומהמפרטים המפרט של פרק ז  
הכללים במהדורתם האחרונה כפי שפורסמו על ידי הועדה הבין משרדית, מטעם משרד הביטחון, 

  .43לעבודות חשמל ופרק  08משרד העבודה ומשרד הבו"ש, להלן "המפרט הכללי", ובעיקר פרק 

    

  בדיקות 7.1.2

קות הנדרשות בפרק זה ובאחרים יבוצעו בנוכחות נציג הרשות אשר יזמין למקום את כל הבדי  
  הגורמים המקצועיים המתאימים.

  בדיקות שיבוצעו על ידי ועל חשבון המפעיל במעבדות יקבלו אישור הרשות טרם ביצוען. 

  יש להגיש לאישור טרם ביצוע רשימת ציוד ותוכניות לוחות.

    

  סימון ושילוט 7.1.3

ידרשו סימונים ושלטים מיוחדים לעבודה זו עקב  08בנוסף לאמור במפרט הכללי   . 1  
המורכבות והמודולריות של המערכת. שלטי סנדביץ חרוטים, מחוזקים בברגים או ניטים 

  במידה הסטנדרטית.

לוחות חשמל ובתי תקע: על כל לוח יוצמד בחזיתו שלט שיפרט כינויו, ומספר הדגם. כל   .2  
ים והחיווט יסומנו בצורה ברורה וזהה לתוכנית, לרבות שלטי הפעלה והתראה. כל האביזר

  בית תקע יקבל שלט עם מספר המעגל שלו וגודל ההבטחה.

גופי תאורה: לכל גוף תאורה יוצמד שלט עם מספרו הסידורי ושלט שיישא את מספר   .3  
יין את ההספק המעגל החשמלי המזין אותו. על גופי תאורת ליבון יוצמד שלט שיצ

  המקסימלי המותר לנורה שתותקן בו.

גופי תאורת חירום יסומנו גם בחץ כיוון וכתובת יציאה בעברית ובאנגלית לכוון היציאות 
  מהמבנה.

מפסיקי זרם במתקן: כל מפסיק יזוהה על ידי מספר סידורי של המעגל אליו הוא משתייך   .4  
מפעיל, כולל מנועים, גופי תאורה, יחידות וכן יוצמד לידו שלט שיציין אלו יחידות הוא 

  הפעלה וכדומה.

כבלים יסומנו במספרם הסידורי על חבקים פלסטיים שיוצמדו לכבלים בכל נקודת חיבור   .5  
מטר ובכל יציאה מהמוביל ושינוי כיוון וכן בכל חדירת קיר או  30וכן לאורך התוואי כל 

  מעבר.

  ים שייקבעו ויאושרו מראש על ידי הרשות.כל השלטים יהיו מסוג סנדביץ בצבע  .6  

  סימון ושילוט אביזרי חשמל בממ"דים או מקלטים יבוצעו לפי הנחיות פיקוד העורף.  .7  
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  קבלן עבודות החשמל ולוחות החשמל מטעם המפעיל        7.2

  קבלן עבודות החשמל מטעם המפעיל 7.2.1

י מ"נ וכן את כל התקנות הציוד המוגן הקבלן שיבצע את כל עבודות החשמל, מתקנ  .1 
שנים לפחות בביצועי  10ומערכותיו, יהיה קבלן מוכר, רשום ומאושר ובעל ניסיון של 
  מתקני חשמל דומים. יש לקבל אישור הרשות טרם עבודתו.

קבלן החשמל יעסיק בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודה מנהל עבודה מנוסה, שיהא   .2 
  , בעל רישיון חשמל מתאים.אחראי על העבודה

הקבלן יהיה מסוגל מבחינת ידע וכ"א לבצע את העבודה בלוח זמנים קצר, צפוף וגמיש, תוך   .3 
  עבודת המתקן ברציפות ובמשמרות ובמינימום הפסקות.  

  קבלן לוחות חשמל מטעם המפעיל 7.2.2

על ידי הרשות ובעל אישור הקבלן שיבצע את לוחות החשמל מ"נ יהיה מוכר, רשום ומאושר   .1 
  ביקורת שוטפת של מכון התקנים. יש לקבל אישור יצרן הלוחות מהרשות.

שנה לפחות בביצוע  15קבלן זה יהיה בעל מפעל חרושתי לבצוע לוחות מ"נ ובעל ניסיון של   .2 
  לוחות דומים לאלו שבהצעה.

  .2002הקבלן יהיה בעל תעודת בקורת איכות ת"י   .3 

  

  מערכות מובילים לכבלים  7.3

  התקנת המובילים 7.3.1

חיזוק ותליית מובילים יתואמו עם התקנת שאר המערכות במבנה ועם פתחים בקירות   א. 
הקשיחים או הקלים שיוכנו במבנה עבור מעבר המובילים, לפי הגבהים. שיטת ההתקנה 

על הקבלן לקבל ומיקום המובילים שפורטו בתוכניות הם הנחיה ובכל מקרה של שינוי 
  אישור הנציג הרשות מראש.

על הקבלן מוטלת האחריות להתאמת החיזוקים בהתאם לעומסים נוספים העלולים   ב. 
  להיווצר.

חל איסור מוחלט להשתמש ביריות לצורך חיבור מובילים לקירות או תקרות. כל   ג. 
יצוקים/בתקרות  החיבורים יעשו באמצעות ברגיי "פיליפס" או שווה ערך  בתקרה/בקירות

  טרומיות וכן בחיזוקים "עוברים" עם פלטות בצד שני עבור קירות גבס.

  התקנת סולמות ותעלות רשת לכבלים 7.3.2

סולמות לכבלים יהיו תלויים עם מתלים לתקרה או לקונסטרוקציה במקומות למעבר או מותקנים  
נסטרוקציה מתאימה כנדרש. סוג מטר עם קונסולות או עם קו 2לקיר. סולמות הכבלים יחוזקו כל 

  הקונסולות ואופן חיזוקן יקבלו את אישור הנציג הרשות.

  תעלות וסולמות כבלים המותקנים לקיר יורחקו מהקיר  בכדי לאפשר מעבר הכבלים מאחוריהם.

מעלות ועליה או ירידה של סולם יבוצע בהדרגה מתונה  90התחברות של סולמות שונים, סיבוב של 
  ל הקבלן להגיש לאישור הנציג הרשות את שיטת הביצוע.ובכל מקרה ע

  כל החיזוקים יהיו מגולוונים בטבילה, בטרם התקנה.
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  תעלות כבלים 7.3.3

מטר ויחזקו  1תעלות כבלים יותקנו בצמוד לקירות או יונחו על קונסולות מתאימות כל   א.  
נציג הרשות לקונסטרוקציה כנדרש. פרטים עקרוניים להתקנת התעלות יסוכמו עם 

  והמהנדס המתכנן מטעם המפעיל.

  הקונסולות ואופן חיזוקן יקבלו את אישור הנציג הרשות.    

  תעלות הכבלים שיונחו על הקונסולות יחוזקו עם ברגים ואומים לקונסולות.  ב.  

בתעלות יעשו פתחים מתאימים עבור התחברות לתעלות אופקיות או אנכיות אחרות או   ג.  
מנוקב כל  Zמעלות או יציאת כבלים וכו'. תעלות אנכיות יכילו פרופילי 90 עבור סיבוב של

  ס"מ. 30

התעלות פח מגולוונות שידרשו להיות צבועות כתוספת לגילוון, ימרחו מבחוץ ב"ווש פריים"   ד.  
  ואח"כ בצבע בגוון סופי לפי דרישת המזמין באזורים שידרשו. סוג הצבע יהיה אפוקסי. 

  

  פרופילים 7.3.4

פרופילים יחוזקו לתקרה או לקירות על ידי ברגיי "פיליפס" או על ידי ריתוך פלטות שיוכנו עבורם.   
  אופן החיזוק יתואם עם נציג הרשות.

    

  צביעה 7.3.5

כל האלמנטים העשויים ברזל יהיו מגולוונים. עבור צביעה יימרחו ב"ווש פריים" ורק אחר כך בצבע 
רה של ביצוע ריתוך בין האלמנטים תבוצע צביעה בנקודות הריתוך, אפוקסי בגוון הנדרש. בכל מק

  לאחר ניקוי במברשת פלדה, צביעה בצבע גילוון קר וצביעה סופית כנדרש. 

  

  תעלות פלסטיות 7.3.6

התעלות יותקנו בצורה אופקית או אנכית ויחוזקו לקירות או לתקרה עם חיזוק מגולוון ובורגי 
  כבלים בתוך התעלה."פיליפס" ויכללו חיזוקים ל

  

8.3.7  

 

  הארקת מובילים

בכל המובילים המתכתיים יש לדאוג לרציפות חשמלית על ידי מחברים מתכתיים קשוחים 
  סטנדרטיים. הם יוארקו על ידי מוליך נחושת לפס השוואה.

  

  צינורות        7.4

פים ("מריכף"). קוטר בכל המקומות שהצנרת נמצאת ביציקת בטון יותקנו צינורות פלסטיים כפי .1
  מ"מ.  16 -מינימלי של הצינורות בבניין 

במקומות בהם הצנרת נראית לעין היא תותקן עה"ט ותבוצע בצינורות פלסטיים קשיחים (מרירון) או 
בצינורות משוריינים, הכל בהתאם למסומן בתוכניות. צנרת במעברי תקרה אקוסטית, בקירות גבס 

  פנ" כבה מאליו.או חללים תהיה תקנית, מסוג "
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התקנת הצינורות תהיה בקווים ישרים אופקיים או אנכיים בלבד. קוים אלכסוניים יהיו אסורים  .2
בהחלט, אלא במקרים בהם יאושר הדבר מראש על ידי נציג הרשות. גובה הצינורות לא יהיה בשום 

  מ' מעל פני הרצפה פרט לירידות למ"ז וח"ק. 1.80 -מקרה קטן  מ

ורות יבוצעו תוך הקפדה על כך שפעולות הכיפוף לא תגרומנה לקשיים בהשחלת כיפופי הצינ
מעלות. רדיוס הכיפוף יהיה בהתאם למפורט בת"י  - 90המוליכים. זווית הכיפוף לא תהיה גדולה מ

108.  

מ"מ לשם משיכת המוליכים המיועדים  4בכל הצינורות יושחלו חוטי משיכה מחוט ניילון שזור  .3
יר חוטי המשיכה כלול במחיר הצנרת/ הנקודות. כמו כן ייסתמו קצוות הצינורות לצינורות. מח

בפקקים למניעת חדירת לכלוך וכל חומר אחר לתוכן. כל צינור יסומן בקצהו במספר המעגל 
  והאלמנט בשלט פלסטי קשיח ובו יצוין מאיזה לוח ומעגל הוא מגיע ומה ייעודו.

  קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו מחומר קשיח ובלתי בעיר. אם לא יצוין במפורש אחרת, אזי כל .4

כל תיבות המעבר וההסתעפויות לסוגיהן, הקשתות, המופות וכל יתר הפריטים שאינם נזכרים, אולם  
דרושים להשלמת הצנרת, יהיו כלולים במחיר הצינור. כל נקודה תכיל קופסת הסתעפות כחלק 

  ממחירה. 

סתיים עבור כל גוף וגוף בקופסת הסתעפות, אלא אם צוין במפורט אחרת. צנרת עבור גופי תאורה ת .5
קופסאות ההסתעפויות תמוקמנה ליד גופי התאורה והן תשמשנה נקודות מוצא למוליכים המחוברים 

  לאותם גופי תאורה.

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי לחץ שטח עם סימון המעגל וסימון המהדקים הבודדים.  .6
קים יהיו מהדקי שורה נשלפים. כל הכניסות והיציאות יהיו מלמטה. חיבור קופסאות כולל: המהד

  כניסות, יציאות ואיתור תקלות.

חיבור כבל מקופסת חיבור לאביזר, ממפסק בטחון למנוע, ומצנרת הגנה לאלמנט כלשהו, יכלול קטע  .7
  מחיר החיבור.גמיש שרשורי "ישראלוקס" כולל מחברים מקוריים אטומים, כחלק מ

   

  

  כבלים למתח נמוך   7.5

   

וולט ויתאימו לדרישת  1000כמפורט למתח עבודה של  XLPEXY2Nהכבלים במתח נמוך יהיו  .1
. כבלים המותקנים על בחתך עגולהתקנים העדכניים. פרט אם נדרש אחרת, יהיו כל מוליכי הכבלים 

חזיקים ובנדים דגם "לגרנד" או שווה ערך ומחירם סולמות ועל פרופילים מנוקבים יחוזקו על ידי מ
  מ"מ יותקן לכל כבל חיזוק נפרד משלו. 50כלול במחיר הכבל. לכבלים בקוטר מעל 

יאוגדו יחד בקשירות משותפות ויחוזקו  KV 0.6/1XY XLPE2Nכבלים חד גידיים למתח נמוך דגם  
  כנ"ל. 

סומנו לפי ייעודם על ידי שלטי סנדביץ בהם כל הכבלים המותקנים על סולמות ובתוך תעלות, י .2
  מטר כשלכל כבל שלט משלו. 30חרוטים מספרי המעגלים. השלטים יותקנו במרחקים של 

  השלטים יחוזקו לכבלים באמצעות סרטי ניילון.  

פרט אם אושר הדבר על ידי הנציג הרשות, יהיו כל הכבלים מחתיכה אחת רצופה ולא תותר עשיית  
ם. במקומות בהם ביצע הקבלן מופה בכבל מסיבה כלשהי, אשר נתקבלה על דעת הנציג מופות בכבלי

  הרשות, יהיה זה על חשבון המפעיל.
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 -בכבלים משוריינים/מסוככים יחובר השריון להארקה, חבור בצד אחד בלבד או בשני צדדים  .3
  בהתאם לנדרש בתוכניות ובהנחיות הציוד, והחיבור כלול במחיר הכבל.

יבור כבל למנוע יכלול גם את כיול יתרת הזרם שלו בלוח בהתאם לזרם הנומינלי הרשום על שלט ח .4
  המנוע.

חיבור כבל לאביזר פיקוד יכלול קופסאות חיבור ובדיקת מתח העבודה של אביזר הפיקוד ושילוט  .5
  בהתאם לתוכניות. 

  

  לוחות חשמל למתח נמוך  7.6

  הערה:

עו בשיטה מודולרית סטנדרטית של יצרן, עם דגמים קטלוגיים. כדוגמת לוחות החשמל הראשיים יבוצ
  .2002. הלוחות יהיו באישור ת"י  2000ID"ריטאל" או 

  

  כללי  7.6.1

 1000לוחות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, תקנים עדכניים ודרישות חברת החשמל. מתח הבידוד יהיה 
  וולט.

דרישות ושיטות העבודה של חברת חשמל ורשות שדות התעופה כפי  כן יבוצעו הלוחות בהתאם למפרטים,
  שהיצרן כבר ביצע בעבר (דרישת מינימום).

  מחיר הלוחות כולל גם את הובלתם, העמדתם, חיבורם, והפעלתם באתר.

  תנאים כלליים 7.6.2

ה, המהדורה האחרונ 08העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין, מתקן חשמל פרק  א.
ההוצאה לאור של משרד הביטחון. המפרט הטכני והתיאור שלהלן באים בנוסף למפרט הסטנדרטי 

  הכללי הנ"ל.

   IEC,  .VDEהלוח יבנה בהתאם לחוק הקיים ותקן ישראלי ובהעדרו לפי תקנים אירופאים  ב.

הלוח, מיקום  לפני תחילת בנין הלוח יספק היצרן מטעם המפעיל, תוכניות ממוחשבות מפורטות עבור ג.
האביזרים שבתוכו ו/או בחזית, תוכניות מהדקים מפורטות וממוספרות, תכניות הסכמה החשמלית 

עם דגם הציוד לכל אלמנט המופיע בהן ושרטוט חתכים בקנה מידה המיועד ליצור. באספקת הלוח 
  סטים מעודכנים של התוכניות הנ"ל. 3יסופקו 

פילים של הבניה ניתנים להתאמה לתא סטנדרטי של היצרן החלוקה של הדלתות בחזית התא והפרו ד.
  והקבלן מטעם המפעיל.

ציוד נוסף אלא  30% -מבנה הלוח יבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקום שמור ל ה.
  אם יצוין אחרת בתוכניות.

שינועו בטרמינל אל על הקבלן מטעם המפעיל מוטלת האחריות לבדוק את מקום התקנת הלוח ותנאי  ו.
  מקום השירות ולהתאים את המידות של הלוח.

ההצעה ללוח תכלול קטלוגים עם נתונים טכניים שיסופקו לנציג הרשות עם ההצעה על פי דרישתו על  ז.
  כל הציוד המופיע בלוח. כנ"ל באספקה.
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  ביצוע הלוח יעשה רק לאחר אישורו של נציג הרשות. ח.

  תאום עם מחלקת כיבוי והצלה לניתוק המערכת החשמלית.ט. יש לבצע מפסק כבאים ב

  טומטי (ממערכת גילוי אש) בעת אירוע אש.אוי.  יש להכין ממסרי ניתוק חשמל 

  

  תאור טכני לציוד בלוחות  7.6.3

  .VDE 100היצרן יציין בכל סעיף את הדגם המוצע על ידו. הלוח כולו יהיה בנוי לפי תקן  א.

  ים ומפסיקי זרם יצוידו במצמד למניעת פתיחת ברגים בזמן פתיחת דלת או פנל.מנתקי זרם אוטומטי ב.

  מנתקי זרם אוטומטיים יהיו בעלי התכונות הטכניות הבאות:  ג.

  . VDE 204 IEC 0113כושר הפסקה לפי  

  . VDE 204 IEC 0113תכונות ניתוק לפי 

  . IEC 947וולט,  500 - ב VDE 0660כושר ניתוק לפי 

  . IEC 0110דוד חשמליות לפי תכונות בי

אמפר יהיו בעלי כיבוי קשת באוויר עם תאי כבוי קשת. המבנה  60מנתקי הזרם האוטומטיים מעל 
  . MOULDED CASEיהיה מסוג  

 10יחידות ההגנה יכילו הגנה טרמית ניתנת לכיוון, יחידות ההגנה יכילו הגנה מגנטית לזרם בערך פי 
י בתכונות ההגנה והשימוש של המנתקים האוטומטיים בתחום מהזרם הנומינלי. לא יהיה שינו

  מעלות צלסיוס. 50מעלות צלסיוס עד  20טמפרטורות חדר של 

  ההפסקה המכנית של המגעים על ידי הידית תהיה ישירה לפי 

113/12.73 VDE   204או לפי  6.1.2פרק IEC 4.4.2.  

קילואמפר עבור מתח העבודה  15-30ניתוק של אמפר יהיו בעלי כושר  40מאמ"תים זעירים לזרם עד  ד. 
  .VDE 0110, וכן יעמדו בדרישות התקן C,Bעבור  IECויענו לתקן 

ותכונות בידוד לפי  VDE 0113מפסיקי זרם מחליפים יענו לדרישות התקן עבור מפסיקי עומס לפי  ה.
0660/1 VDE עבורC  ,408 IEC.  

וולט  500 -פעמים זרם נומינלי ב 10ו בעלי כושר ניתוק של מנתקי נתיכים יהיו בעלי תאי כיבוי ויהי ו.
. יכילו ניתוק תלת פזי 0.4וולט בכופל הספק  500 - פעמים זרם נומינלי ב 6או  0.7בכופל הספק 

  ק"א.  100כושר ניתוק קצר  VDE 0660/0.4 -משותף. בידוד ל

  מהיר. -יטי עבור עקומה ניתוק א VDE 0660/4.62נתיכים ע.נ.ג. יתאימו לתקן  ז.

 -מגעי עזר פתוחים ו 2וכל אחד מהם מכיל  VDE 158 IEC 0660/1מגענים וממסרים יבנו בהתאם ל  ח.
  מגעים סגורים, חופשיים. 2

  אמפר יצויד הסליל במיישר זרם. 100 - עבור מגענים מעל ל

  .  10%הממסרים יהיו מיועדים למתח עד +

ויהיו משני סוגים: סוג אחד לזרימה  832תקן ישראלי  ,VDE 0664ממסרי פחת יתאימו לדרישת תקן  ט.
ישירה עבור ניתוק מעגל בעומס, וסוג שני יכיל יחידת משנה זרם ויחידת פקוד שיוצרו כולם ונדבקו 

יחד על ידי יצרן אחד. הממסרים יכילו לחצן בדיקה עם אפשרות בדיקה חיונית חזיתית בלוח. לא 
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  כל שהוא עם ממסר פחת מקורי.יתקבל שילוב של יצור עצמי או שנוי 

מעלות בין  15אמפר ושינוי זווית לפחות  25מפסקי פקוד יהיו מדגם סיבובי בלבד המיועדים לזרם  י.
  המצבים.

עם נורות לד בצבעים שונים  VDE 0660/2" לפחות לפי Cמנורות סימון יהיו בעלות דרגות בידוד " יא.
  וולט.  24וולט ו/או  250למתח 

  מ"מ בעלי דיוק של  120 -י מדידה יהיו מדגם ברוחב שלא יוקטן ממכשיר יב.

  . ARDOובעלי תחום כפול  1.5 %

וולט  500" למתח Cובדוד לפי דרגה " DIN 46277מהדקים יהיו בדגם תותב שם תפס על פס תקן  יג.
0606 VDE.  

פן המאפשר התפשטות פסי הצבירה יהיו עשויים מנחושת, יתאימו לזרם הנדרש, יחוזקו למבנה באו יד.
מכנית והמבטיח עמידה בזרמי הקצר הצפויים בהם. הם יבודדו מפני מגע מקרי על ידי ציפוי רצוף 

  בחומר מבודד, כולל כל הירידות והחיבורים לציוד. 

מ"מ לפחות. חיזוק  1.0שכבות עם חריטה בעומק  3פי.וי.סי. עשוי  השילוט יעשה בעזרת סנדביץ טו.
ידי מסמרות פלסטיות או ברגים.  השלטים יהיו חליפים ובמידות זהות שלא השלטים ייעשה על 

  מ"מ.  75 40 - יקטנו מ

 2.5החיווט יעשה בצבעים שונים, לפחות בשטח החתך המתאים להזנת החוט, ובחתך מינימלי של  טז.
משני ס"מ מנקודת החיבור. כמו כן יסומנו כל המוליכים  10ממ"ר. אורך סימון הצבע יהיה לפחות 

  צידיהם. החיווט יבוצע בחתך תקני ללא הפחתת חתך המוליך.

מעלות צלסיוס ולחות יחסית  50לטמפרטורה עד  DIN 50016כל המכשירים יתאימו לתקן אקלים  יז.
85% ,68 IEC                           .  

התקן. כל תקן  כל מכשיר יסומן בתקן אליו הוא המתאים. אין להרכיב בלוח מכשיר ללא סימן יח.
  אירופאי המקביל לתקן הנקבע לעיל, ניתן לקבל. יש לציין במפורש באיזה תקן מדובר.

   

  תאור טכני של הלוח  7.6.4

הלוח יהיה בנוי מתאים בעלי גודל סטנדרטי, הניתנים להחלפה ביניהם ומוכנים לתוספת תאים זהים  א.
  בשני צידי הלוח.

  על תאי המהדקים שימוקמו בחלק התחתון.התאים יצוידו בכיסוי מתפרק  ב.

כל החלקים, הברגים, האומים ומוליכי החשמל יהין מנחושת. כל שאר החלקים יהיו מחומרים בלתי  ג.
  מחלידים או מוגנים בפני חלודה.

  כל החומרים המבודדים בלוח יהיו אך ורק מסוג עם תכונות של כיבוי עצמי.

ת באופן שפתיחת דלת או פנל אינה מצריכה פרוק ידיות, מפסקים הציוד יורכב אחרי פנלים או דלתו ד.
או כל חלק שהוא. לכל דלת תהיה נעילה בשלוש נקודות. תהיה הפרדה פנימית של פסי הצבירה ושל 

  תאי הלוח, כדי לאפשר טיפול גזרתי ללא הפסקת המתח בלוח.

וסימון חיצוני בפרופיל  חלקי תאים למתחים שונים ולתדרים שונים יופרדו עם מחיצות פנימיות
  צבעוני.
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פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית. הם יסודרו ויחוזקו בפנים מבנה הלוח באופן שכל ברגיי  ה.
  החיבור ייתנו לטיפול נוח מהחזית.

חיזוק פסי הצבירה יעשה בעזרת נושאי מבודדים ולא יהיה קשיח למבנה. פסי הצבירה יתאימו לזרם 
לוח וחיזוקם יעמוד בזרמי הקצר הצפויים ללוח. שיטת החיזוק של פסי הצבירה הנומינלי המיועד ל

תהיה בהתאם לשיטת יצרן מוכר שבדק את השיטה וחישב אותה. החישוב יועבר לבדיקה לפי דרישת 
  הרשות.

גמר פסי הצבירה בשני צידי הלוח יהיה עשוי לתוספת הארכתם לכל כיוון. הפסים יהוו מוגנים  ו.
  ידוד אפוקסי.ומצופים בב

סדר הפאזות בכל המשירים יהיה תמיד זהה. חתך וצבע המוליכים יתאים לתקן הישראלי. תוספת  ז.
  מקום שמור לציוד אלא אם כן נדרש בכתב הכמויות ערך גבוה יותר. 25%

  הלוח יהיה בנוי עבור זרמי הקצר המיועדים להתפתח בו. ח.

אמפר,  60רט בתכנית. בכל הלוחות הראשיים, ומעל מיקום כניסות ויציאות מהלוח יהיה כמפו ט.
  המהדקים יהיו למטה.

הלוח יצויד בפס הארקה ואליו יחוברו כל חלקי מבנה הברזל. יש למנוע מגע בין כבלי החשמל ובין  י.
  הברגים המחוזקים.

בו  הלוח יצויד בסרגל מהדקים מדגם שניתן בו להחליף כל מהדק בנפרד, ואשר חיזוק המוליכים יא.
  ממ"ר. 35נעשה על ידי לחץ שטח ולא נקודתי של בורג, עבור חתכים עד 

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים. מהדקים למתח נמוך מאד יהיו בצבע שונה ממהדקים  יב.
ממתח נמוך. יש לסמן את המהדקים באופן ברור לפי סימון בתוכניות היצרן, בסימון בר קיימא, על 

  חומר פלסטי.

ש לבנות לכל אורך הלוח פסי חיזוק מפרופיל מנוקב לכבלים הנכנסים והיוצאים. יש לסמן את כל י יג.
  המוליכים במספרים בשני קצותיהם, בסימון טבעתי מחומר פלסטי עם מספרים מודפסים מקוריים.

  .מחיר הלוח כולל פ"צ, חווט מלא, הרכבת הציוד, בדיקתו ותוכניותיו, הובלתו, התקנתו וחיבור יד.

כל המכשירים בלוח, חיצוניים ופנימיים, יקבלו שילוט. השילוט יבוצע פעמיים: פעם על כל חלק  טו.
  המכשיר החיצוני כגון ידיות, ופעם שנייה לגוף המכשיר אחרי הפנל או הדלת.

שלטי הסימון יהיו סנדביץ' שלוש שכבות, סטנדרטיים וניתנים להחלפה ביניהם, מסוג שיאושר על ידי 
  המתכנן מטעם המפעיל ונציג הרשות. חיזוקם יהיה בעזרת ברגים. המהנדס

כל המכשירים וכל החומרים שמהם יהיו מורכבים הלוחות יהיו חדשים, מהסוג המשובח ביותר  טז.
הנמצא בשוק, לפי התקנים הישראליים והתקנים המקובלים. כל סוג מכשירים שיסופק כגון מ"ז, 

ים, מכשירי מדידה וכו' יהיו מתוצרת יצרן אחד קבוע בכל מפסקים אוטומטיים, מאמ"תים זעיר
  תחומי השימוש.

  הלוח יכיל תא תוכניות. יז.

  הלוח ייצבע בצבע יסוד לאחר שכל חלקי המתכת נוקו ניקוי כימי וכן הוסרה מעליהם החלודה כליל. יח.

  במפרט הכללי. 08052הלוח ייצבע בשלוש שכבות צבע כמתואר בסעיף  יט.

  תיעשה בהתזה וייבוש הלוח ייעשה בתנור.הצביעה 

  תהליך זה יתבצע רק לאחר אישור הרשות לניקוי החול. הצבע יהיה כנדרש וסוגו יהיה אפוקסי.

  צביעה זו כוללת צבע פנים, מסגרות וחיזוקים. לא יבוצעו בלוח ריתוכים או קידוחים לאחר הצביעה.
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  ומים. הלוח יהיה מפח צבוע ואטום לחלוטין לחדירת אבק כ.

הלוח יבנה על פי התוכניות המצורפות. כל ספק המתעורר יש לברר ולסכם עם המתכנן מטעם המפעיל  כא.
  ונציג הרשות.

הלוח ייבדק על ידי היצרן ויצורף אליו אישור בקורת איכות של מחלקת בקורת איכות של היצרן. רק  כב.
  לאחר מכן יוזמנו לבדיקה המהנדס המתכנן ונציג הרשות.

  ס"מ. 15" בגובה Uהלוח יכלול בסיס נפרד מפרופיל פלדה " ג.כ

  

  ציוד ואביזרים  ללוחות חשמל  7.6.5

  על הקבלן מטעם המפעיל להגיש לאישור הרשות את רשימת הציוד לאישור.  

  עבודה בלוחות חשמל קיימים  7.6.6

  ילוטם כולל הכבלים.העבודה תכלול איתור כל המעגלים הקיימים בלוחות, סימונם בתכניות וש א.

העבודה תכלול פירוק הציוד המיותר בלוחות, ופרוק חיווט הציוד, וחיבור וחיווט מחדש של הציוד  ב.
  שנשאר, כולל הציוד שיורכב מחדש, וחיבורו לציוד הקיים

  העבודה עשויה להתבצע בשלבים. ג.

  הכבלים שיפורקו יסומנו באופן ברור, ויבדקו לתקינות. ד.

ם המפעיל יבצע הארכת כבלים (במידת הצורך) ובתאום עם המתכנן מטעם המפעיל. הקבלן מטע
ביצוע הארכה יהיה בעזרת קופסאות חיבורים כוללים מהדקים או בעזרת "מופה" יהיה על פי 

החלטת המתכנן מטעם המפעיל. המחירים המצוינים בסעיפי פרוק הכבלים כוללים את העבודה 
  , בדיקת תקינותם, סימונם והכנתם לחיבור בלוח החדש.הכרוכה בהארכת הכבלים קומפלט

  כבלים מיותרים יוצאו מהלוחות ומהתעלות ויאוכסנו.

כל העבודה בלוח חשמל קיים תבוצע  בזהירות קפדנית תוך בדיקת מתח בכל מגע או מהדק שאליו יש  ה.
  להתחבר.

נליים בהתאם לציוד הקיים כל תוספת בלוח קיים תבוצע באביזרים והתקנים סטנדרטיים ואורגי ו.
  באותו לוח.

בכל סיום עבודה בלוח יבדוק הקבלן מטעם המפעיל שלא נגרם נזק או שינוי בפעולתו התקינה של  ז.
  הלוח.

כל הפסקת פעילות בלוח ולפני עזיבת הקבלן מטעם המפעיל את האתר יהיה הלוח במצב תקין  ח.
 רש ע"י נציגי הרשותוזאת עד גמר סיום כל העבודות.ובטיחותי. כמו כן יהיה הקבלן זמין בכל עת שייד

הקבלן מטעם המפעיל מתחייב לבדוק את הלוח בפעולתו ולהתריע מפני ליקויים לפני התחלת ביצוע  ט.
שינויים בלוח. לאחר התחלת העבודה בלוח יחשב קבלן כאחראי בלעדי לתקינות הלוח, לשלמותו 

  ולהחזרתו לפעולה תקינה.

ביצוע עבודות שינויים בלוחות יבדוק הקבלן מטעם המפעיל את המצב בפועל, יעדכן את לפני תחילת  י.
הדרוש עדכון, ויעביר עותק טיוטה של המצב לרשות ולמתכנן מטעם המפעיל. לאחר סיום העבודה 

  יגיש הקבלן מטעם המפעיל תכניות מעודכנות משולבות למצב כפי שבוצע.
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  אביזרי תאורה  7.7

  אורה פלורוסנטייםגופי ת  7.7.1  

מ"מ, שיצופה בשכבה אחת של צבע יסוד   0.8גופי תאורה פלורוסנטיים  יבנו מפח דקופירט     
  ועל זה שכבת  צבע אפוקסי  לבן בתנור בטיב מעולה.

ציפוי הצבע יהיה חלק, חד גווני ללא סדקים, בועות, שריטות  ופגמים אחרים. הברגים 
  ה ניקל.הנראים לעין יהיו בורגי פליז מצופ

  מ"מ לפחות. כל גוף יצויד בבורג הארקה. 1החווט יבוצע במוליכי פי.וי.סי. גמיש 

, ואט יהיו משנקים PL 26 ,18 ,13ואט  או בנורות  36, 58המשנקים שיותקנו בגופים 
". המשנקים יותאמו לעבודה עם OSRAM, ומצת "0.92אלקטרוניים תקניים, עם  קבל   

  המאפשר חיבור למערכת בקרת תאורת חרום. Beghelliממיר לתאורת חרום מתוצרת 

בכל  מקרה יותקנו משנקים נפרדים לכל נורה,  אם  וכאשר הגוף  הוא  בעל יותר ממנורה 
  .A.M.Kאחת.  הקבל יהיה מתכתי מתוצרת 

  בתי הנורה יהיו בתי נורה חריץ  עמוק או נקודה אדומה מטיב מעולה.    

סתעפות. בשום מקרה לא יורשו חיבורים ממנורה ליד כל גוף תאורה תותקן קופסת ה
  למנורה, כאשר המהדקים שבמנורה משמשים להסתעפות.

כל האביזרים, חומרים וכדומה מהם יבנו הגופים יהיו מהמין המשובח ביותר, חדשים,      
שלמים, בלי פגמים ובלי ליקויים מכל סוג שהוא ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים 

  עדכניים, והעדרם לתקנים  הגרמניים ו/או הבריטיים.הישראליים ה

שעות לפחות,  1200יהיו מתוצרת "פיליפס" הולנד לאורך חיים של  PLנורות פלורוסנט או     
  ". OSRAMאו מתוצרת "

גופי תאורה המחוזקים לפלטות בטון טרומיות ולקורות פלדה יחוזקו בזהירות בהתאם     
  ציג הרשות.לפרטים שיאושרו מראש על ידי הנ

  .גופי תאורה דקורטיביים  7.7.2  

  ליבון, הלוגן. :אין להתקין בשום מקרה גופי תאורה עם נורות חמות כגון

  יש לקבל אישור מראש ולהציג דוגמאות לכל גופי התאורה המוצעים להתקנה.

יהיו משולבים בתקרה ומחוזקים על חיזוק מיוחד,  - גופי תאורה  דקורטיביים ומיוחדים     
  .44IPתקרה המסיבית. כל גופי התאורה יהיו אטומים בדרגה ל

גופי תאורה מטל הלייד יהיו דגם כנדרש עם ציוד מקורי ומשנק אוטורגולטור דגם מקורי     
ותקני ויכילו נורות "ג'נרל אלקטריק" מטל הלייד כמתואר לכל גוף, וכן קבל מתכתי למתח 

   וולט. 400

  כל החיבורים יהיו מלמעלה.    

גופי התאורה יכילו  סידור קשירה למניעת החלקה או נפילה של חלקים למטה גם בזמן      
  פירוק וטיפול.

  מעל לאביזר תותקן פלטה עם קופסת חיבורים משוריינת פלסטית אטומה.                            

  IP 65גופי תאורה פלסטיים   .3  
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ו ללא קידוח בדפנותיהם תוך שימוש גופי תאורה פלסטיים אטומים או מוגני מים יותקנ    
  בהתקנים המקוריים של היצרנים  בלבד. החיבור והכניסות  כוללים מעברי אנטיגרון. 

  עצמיים או דו תכליתיים  -גופי תאורה לתאורת חרום   .4  

גופי התאורה לתאורת לתאורה חרום יהיו גופים עם מערכות מצברים ומטענים מקומיים,     
" ישראלוקס עם ממיר המותאם לחיבור למערכת בקרת תאורת חרום Beghelliכדוגמת "

  הקיימת במתקן, כולל כרטיס כתובת וכל הנדרש.

הגופים שיותקנו על ידי הקבלן מטעם המפעיל יתאימו לדרישות הטכניות המפורטות      
  להלן:

  הממיר יעבוד ללא כל רעש הנשמע לאוזן.  א.    

  תאים מאוזנים. קדמיום יהיה עם -- מצבר ניקל    ב.    

המטען יבטיח יציאה של המצבר פריקת יתר במקרה של פריקה ארוכה וידאג   ג.    
  להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו.

  המטען יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר.  ד.    

קדמיום,  -המערכת תהיה מערכת עצמאית או משולבת ותכלול מטען ומצבר ניקל   ה.    
  הפסקת חשמל, ממיר כנ"ל וכל יתר האביזרים הדרושים. מיתוג אלקטרוני בזמן

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או נורה   ו.    
  שרופה.

  90גופי תאורת חירום עצמאיים יהיו עם פנל פרספקס חרוט או כנדרש, לעבודה של   ז.    
  דקות, עם נורה פלורוסנטית מותקנת בגוף  תאורה.

גוף התאורה יהיה מצויד במפסק שיאפשר ניתוק מוחלט של  ג"ת בצורה ידנית ונורת 
  סימון ניאון להראות מצב חיבור תקין.

הרכבת הציוד בג"ת תעשה באופן שימנע מהם רעידות או זמזום וכן יובטחו כל   ח.    
  החיבורים מפני השתחררות עקב רעידות.

החלפת ציוד על ידי אדם יחיד וזאת ללא שימוש כל הגופים יינתנו לפירוק קל לצורך   ט.    
  במברגים או כלים אחרים. 

דקות  90תפוקת הנורה עבור  30% -יחידות תאורת חרום דו תכליתיות יהיו ל  י.    
מינימום, ויכילו נורית סימון פעולה הנראית מלמטה, שילוט, לחצן  בדיקה, וכן 

  מפסק לניתוק ידני.

  התקנת ג.ת.  .5  

רה יחוזקו לתקרה או לקיר או לקורות הקונסטרוקציה או יותקנו בתקרה תותבת גופי תאו    
או בתעלות בתוך תקרה כפולה. חיזוק הגופים יבוצע כמתחייב ממקום התקנתם, או 

  כנדרש, עם מתלים מחוזקים למבנה.

החיזוק של גופי התאורה יוכן ע"י הקבלן מטעם המפעיל ויקבל אישור הנציג הרשות 
  המפעיל. והמתכנן מטעם
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  הארקות         7.8

הקבלן מטעם המפעיל יכין פס השוואה המחובר להארקת היסוד, ואליו יחוברו ככל נתקני   .1  
  החשמל, כנדרש.

הארקות יבוצעו בהתאם לתקנות חוק החשמל ובהתאם לתוכניות הארקה המתאימות. כל   .2  
אות פוטנציאלים שיוכנו אחת מהארקות שמוזכרות לעיל תחובר בנפרד אל אחד מפסי השוו

במבנה במקומות המסומנים בתוכניות. כל אחד מהאלמנטים המסומנים בתוכניות (לוחות 
מ"נ, תעלות פ"צ, גנרטור וכד') יחוברו אל פסי השוואת הפוטנציאלים באמצעות מוליך 

נחושת נפרד, אשר יחובר אל בורג הארקה שבאלמנט מצידו האחד ואל בורג נפרד  על פס  
  הפוטנציאלים.   השוואת

חיבור הארקת ההגנה של האלמנטים המאורקים לפס השוואת הפוטנציאלים יבוצע   .3  
ממ"ר כנדרש, או כמסומן בתוכנית חיבורי  16ממ"ר או   50באמצעות מוליכי נחושת 

  הארקות. 

כל חלקי המתכת במתקן, כולל מחיצות ההפרדה, חלקי המתכת של פסי הצבירה, סולמות   .4  
, דלתות, צינורות מים  וכו' יוארקו לפס ההשוואה. הארקה תתבצע באמצעות הכבלים

  ממ"ר.  16מוליך נחושת 

  נקודות החיבור של ההארקות יחוברו כך שניתן יהיה לפרקן ללא חיתוך.  .5  

כל נקודות החיבור של פס אפס או השוואה יסומנו באופן ברור ביותר על ידי שלטי  סנדביץ   .6  
ואת הפוטנציאלים כולל בורגי החיבור יכוסו באמצעות תיבת כיסוי חרוט. פסי השו

  מתאימה הניתנת לפירוק.

מתקן הארקה יבנה כך שניתן יהיה ללא קושי לפרק חיבורים של חלק מהציוד או חלק   .7  
  מהמערכות למטרת בדיקה ומדידת ערך התנגדות הארקה.

אחת באמצע התוואי באמצעות  כל אחד ממוליכי הארקה יסומן בכל קצה ולפחות פעם  .8  
  שלט חרוט המחובר אליו. בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המוליך.

  

 

  הוראות נוספות ומיוחדות .   8

  

מובא בזאת לידיעת המפעיל כי הרשות פועלת להשלמת פערים בתחום כיבוי האש במתחמים השונים. העבודות 
  יתואמו עם המפעיל . 

 העבודות המפורטות כמרכיב  מעבודות ההתאמה:ם באחריות המפעיל הזוכה להשלי

 

 תיקון אריחים וחיפויים שבורים.  .א

 השלמת אריחי תקרת תותב במקומות שונים.  .ב

 הסדרת כבילת חשמל.  .ג
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  'יח נספח 
  
  ביטוחאחריות ו
  

  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, כלפי  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1
 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה תאגידכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 
מפעילותו ו/או ממכירת רותים ו/או יאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות

ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים
או על  ,מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם
של איזה  ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל

 ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל

  1.2  
המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש

העבודות שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים 
של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות במקומות השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה 

או לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו 
בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

  להלן). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

  1.3  
 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור

המבוססת על הפרת  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 
זכויות יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות 

  זה.  חוזהפי -רותים עלירוחניות בכל הקשור במתן הש קנייניות או

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל  1.4  
כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןוהצורך להתג

ו/או  המפעילי או הפרת התחייבויות של שתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילו
בסעיף כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על

, ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, זה לעיל 1
וכל זאת בתוספת  אשונה,רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל מתחייב 

בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםריבית 
  הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת. פלילית ובשל

  1.5  
המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות 

וך במהלך תקופת מתן השירותים) ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיער
בקשר לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם 
נראים לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין 

ויות אם הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייב
המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 
ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות 
רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא 

כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום הרשות למטרה זאת. 
  אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.

  
1.6  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף 
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  ביטוח

2.  2.1.  
  ביטוחי המפעיל: 

ולפני יוםפי כל דין, - ה ו/או עלז חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  
וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ הכניסה למקומות השירות,

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודותו/או הקמה במקומות השירות, 
קבלניות בשם המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור

(להלן: "אישור עריכת 1יח'ומסומן כנספח  זה חוזהעריכת הביטוח המצורף ל
 ").המפעילביטוח עבודות 

מיום תחילת ביצוע עבודותהמפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  
, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל 

כאמור המפעילודות אישור עריכת ביטוח עב כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנועהמפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יוםהאישור כאמור לא הומצא לפני המפעיל אם ביצוע עבודות את מן המפעיל 
  .הכניסה כאמור

עם סיום תקופתפי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי - מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  
מפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסיםעבודות ה

לערוך ולקיים המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 
אתוכן למשך כל תקופה בה המפעיל חב על פי דין  תקופת מתן השירותיםלמשך 

זה ומסומן כנספחחוזה הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף ל
") אצל חברת ביטוח מורשית כדיןמפעיל(להלן: "אישור עריכת ביטוחי ה 2 יח

  "). מפעילובעלת מוניטין (להלן: "ביטוחי 

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא  2.1.4  
מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות,יאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהואי המועדים, המוקדם מבין שנ
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי המפעיל מצהיר כי .חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירותהמפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
, והרשות תהייה זכאית למנוע מן(לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים

הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתןל את המפעי
  צוין לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותים

  2.1.5  
אבדן הכנסות, רכוש וכן ביטוח כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח בזה מוסכם 

), ואולם 2יח' נספח עריכת ביטוחי המפעיל ( ) לאישור4( - ) ו1פים (כמפורט בסעי
אבדן הכנסות כאמור לעיל נזק לרכוש ולהלן יחול לגבי כל  2.1.8בפסקה האמור 

  .םכאילו נערך הביטוח בגינ

הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם  2.1.6  
, מתחייב המפעיללערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב

בכל ביטוח טוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.לערוך בי
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות ,לביטוחי המפעיל כאמור נוסף או משלים

תחלוף כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את
  הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

פי-המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על  2.1.7  
) מעת לעת, כדי2יח' ) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח 4(-) ו1סעיפים (

  פיהן.-שישקפו תמיד את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על
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 כנגד הרשות המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  2.1.8  
ו/או קבלנים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים, וכן כלפי עובדיה ו/או מנהליה

בחוזי השימוש בנכס שלהם או בחוזי ההרשאה , אשר בחצרי הרשותאחרים 
נכלל פטור מקביל  בחצרי הרשותבכל הסכם אחר מקנה להם זכויות שלהם או 

בגין נזק בשימושו וכן  בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/אוכלפי המפעיל, 
שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 

פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח -הנקובה בפוליסה) על
בין , לעיל 2.1.6וכאמור בסעיף  ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל המפעילעבודות 

בזאת את המפורטים  והמפעיל פוטראם לאו,  אם נערכו ביטוחים על ידו ובין
לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

  לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.9  
זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -עיל עלעיל, לא תפגע בהתחייבות המפל 2.1.4-ו 2.1.2

לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 
 גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -לקיים את כל התחייבויותיו על

למקומות  ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל
  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישורייםתחילת מתן השירותו/או  השירות

 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.10  
 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  המפעילבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 
  זה בתוקף.חוזה טוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד עריכת הבי

  2.1.11  
המפעיל להמציא  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם 

, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון 2.1.1-2.1.4בפסקאות  כמפורט לעיל
זכות  שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי

הביקורת של הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי 
המפעיל כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל 
אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של 

ות שהיא המוטלת ביטוחי המפעיל, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חב
  זה. חוזהפי -על המפעיל על

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל  2.1.12  
יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

מתן השירותים ותקופת ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לעת לפי הצורך
  ם וככל שתהיה.ההארכה, א

  2.1.14  
בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי 

פי -לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עללמקובל, עקב פעילותו של המפעיל, 
ישלם הביטוחים הנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  הראשונה. העם דרישת , את התוספת האמורה, מידרשותהמפעיל ל

 2.2 2.2.1  
מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים 

צרף את לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
המפעיל, על חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים 

ת המפעיל  בקשר עם פעילות המפעיל  על פי חבו הפועלים בשטחה,  לכיסוי 
החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין  ההסכם זה, ואת אחריות

אותה מחויב המפעיל   (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כאמור לעיל לקיים

ל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם כ
  עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 
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  2.2.2  
$ (מאה מיליון דולר 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ

ארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 
כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו 

  האמורה ברישא לחוזה זה.

  2.2.3  
מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו לא 

$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות 5,000- תפחת מ
ת על המפעיל אחריות לנזק פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטל- העצמית על

  כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  מפעילה
  .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

  2.2.4  
תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות 

שהמפעיל חב בתשלומם לרשות השנתיים ם פרומיל מסך התשלומי 6.25בשיעור 
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על  14התשלום יהיה בתוך לפי חוזה זה. 

ידי הרשות. המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום 
  האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.

  2.2.5  
שיורי ומהווה כיסוי מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא 

עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב 
לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל 

  כאמור.

  2.2.6  
המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים 

ף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו מטעמה בכל הקשור להיק
ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי 

  שימצא לנכון.

  2.2.7  
המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי 

ות ככל שיידרש על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרש-להוות יסוד לתביעה על
  פי הפוליסה.-ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על

 2.3   
, מתחייב המפעיל המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, - ביטוח חובה כנדרש עללערוך 
 או שימוש בכלי רכב י עקב בעלותגין נזק לרכוש צד שלישבביטוח רכב וכן 

  .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  (לרבות נזק תוצאתי)

 2.4  

  

  

  

  

2.5  

  

  

  

2.6 

  
פי חוזה זה, תהא - אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על

הרשות רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את 
, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון דמי הביטוח

המפעיל, והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. 
אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 

יכת המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי ער
  הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

המתחייב מן האמור  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי
 אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותזה וכן מ בנספח

מפעיל אשר אינה , הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטים בהם
מצהיר  מפעיל. ההסכם זה ו/או על פי דיןפוטרת אותו ממלוא חבותו על פי 

או  רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאומאשר כי 
לגובה גבולות זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל המי מטעמ

  האחריות כאמור. 

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות 
סכם זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים נשוא ה

  ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.



 
  

196  

  

מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל  2.7 
נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם 

ת בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם המפעיל, והמפעיל יפצה את הרשו
עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד 

 כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך ובין אם לאו.

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף 
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  1'יח נספח 
  

  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

  

  תאריך: ____________                  

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

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

שירותי הסעדה לעובדי רשות שדות של  , ניהול והפעלההתאמהלהרשאה הסכם לקבלת הנדון: 
בין ן הרשות לשנחתם בי(להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה  גוריון- נמל התעופה בןב תעופהה

  ")המפעיל(להלן: " ______________

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    
 וו/או מטעמ מפעילידי ה-ת העבודות המבוצעות עלהמבטח א והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעילבשם 

  :כמפורט להלן

, במלוא ערכן, וכן אבדן או המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  -  1פרק   .1
נזק הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

 נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל ה ו/או עובדיה הרשות עובדיה ומנהלי
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור המפעילאשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל 
 $400,000/100,000כוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך הרחבה בדבר ר

 .₪  

רוע, לתובע ילא₪  4,000,000/ 1,000,000$בסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2
עבור כל ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

  אחד מיחידי המבוטח.

  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3
בר עבודות ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו כולל כל הגבלה בד עלאירולתובע, ₪  20,000,000/5,000,000$

  ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. תפיתיונובגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות:

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על    .א
  תוף ביטוחיכם.כל טענה ו/או דרישה בדבר שי

הננו מוותרים על זכות התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי כל גוף ו/או אדם   .ב
שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלוף כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. 

  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
עד השלמת ביצוע ו/או לשינוי לרעה הנ"ל אינו ניתן לביטול כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח   .ג

  . נכסהעבודות ב
מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה   .ד

  לא יגרע מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 
  תפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד.ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשת  .ה
הפוליסה המפורטת לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או  תנאי  .ו

ו/או כל "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 
  נוסח אחר המקביל להן.
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  ייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכפוף לתנאים ולהסת

  

  בכבוד רב,

  

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  2'יח נספח 
  

  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                                
  יך: ____________תאר                      

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

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  א.ג.נ.,

  

שירותי הסעדה לעובדי רשות של  , ניהול והפעלההתאמהלהרשאה הסכם לקבלת הנדון: 
(להלן: "הנכס/שירותים") ברשות שדות התעופה  גוריון-נמל התעופה בןשדות התעופה 

  ")המפעיל(להלן: " ______________ כם לביןישנחתם בינ

  הנדון:   

  

ערכה ") תקופת הביטוחועד ליום_________  (להלן: "הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 
  ").המפעילביטוחי (להלן: "נכס לעניין ה המפעילחברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

 מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילד המשרת את הוכן ציו נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1
שנעשו ו/או יעשו  נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות וו/או מטעמ מפעילעל ידי ה
דמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת א

הביטוח כולל  ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.-פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
וכן כלפי הרשות, עובדיה ומנהליה תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 

(אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור  בשטחי הרשות ם שוכרים האחרימפעילים ו/או הה
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם המפעילעל תחלוף כלפי 

  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר   .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים,  -חבות הנובעת מ
 , שביתותקבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות בגין וכלפי הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

הרשות עובדיה והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב לשפות את 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םבגין אחריותומנהליה 

   הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת ₪  4,000,000/$ 1,000,000גבול האחריות: 

בסך  בגבול אחריות  וומטעמ ויד-ל המועסקים עלכלפי כ המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות   .3
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  $20,000,000/5,000,000

ורעלים  תפיתיונו, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם
במידה ונטען כי  הרשות עובדיה ומנהליהלשפות את  וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב

  .ו/או מי מהם המפעילנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  רשותה
) 1פי סעיף (-ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על  .4

ל תנאי מפורש לפיו מוותר חודש. הביטוח כאמור כול 12 - לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ
שוכרים מפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליההמבטח על כל זכות תחלוף כלפי 

בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  ר(אש נכס ו/או בשטח השדההאחרים  ב
דם שגרם לנזק מתוך ), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אהמפעיל

  כוונת זדון.
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בגין המוצרים המסופקים על ידי המפעיל ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או ביטוח חבות המוצר   .5
$/ 500,000המשווקים ו/או המותקנים על ידי המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו וזאת בגבול אחריות של  

קטיבי בפוליסה הינו_______________ למקרה ולתקופת הביטוח. התאריך הרטרוא ₪ 2,000,000
אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים. הפוליסה 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל  12כוללת סעיף תקופת גילוי של 
, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה

פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה. הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה 
ומנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות 

  צולבת.

  

  ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה וותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות הננו מ .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.
וכי אנו  הרשותידי -דמים לכל ביטוח הנערך עלהביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קו .2

 . הרשותמוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .3

 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
יבוטלו במשך תקופת השכירות, אלא אם אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא  .4

 יום מראש. 30 הרשותתימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 
 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד. .5
הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט"  תנאי .6

או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו ו/
  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  'יט נספח 

  לרשות לנותני שירותים/הספקה וגהותבטיחות 

 הגדרות: .1

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

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר  1.1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\ן השירותשבו נית

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

  החוזה למתן השירותים.\ההרשאהממקומות מתן השירות, במהלך תקופת 

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

מתן השירותים, וישא באחריות עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה ל
המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן 
השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו 

ומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במק
  בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
תקנות  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל יחות בעבודה, פקודת הבט1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  2013 -ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
חוק החומרים  ,ותקנותיו 2001- תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 

שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( דות התעופהש תוכללי רש ,ותקנותיו 1989המסוכנים, התשנ"ג 
- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

הנוגעים ,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989
ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך  ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמהל

כל מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והתקופת ההרשאה למתן השירותים
מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמי מטעמו 

  .י רש"תהשירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומ

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

 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
בת העבודה (המחמיר מבין או בעת שינוי סיכונים בסביאחת 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 המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8
, , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםרש"ת כמו למשל 

  .בהתאם לסוג העבודה

 דים בדרישותמדה תקינים העווכלי עבו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9
  מפורטות בדין. הבטיחות ה

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  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

זמינים  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקי הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"
  בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,בכל עת 
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מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות  הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוישרותלמקום מתן האל מחוץ 

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

. היה בתאום עם רש"תכח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח 

 זה, לעיל ולהלן.

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
  .כיבוי אש והצלה רש"תלהוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  

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

  העוסקים בכך.

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

  דלקות וכד'.

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

 יפ-לאמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים ע ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
       הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות

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

מקום בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
ה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה הספק לבדו יהי .מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

להרחקה זו במישור 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  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק לאלתר , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו

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

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם

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

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

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .23
 הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על 

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

 בהתאם  וניםבטיחות הכוללת סקר סיכלניהול , 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"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
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רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול ישור תכנית עם א 24.2
כנאמן בטיחות בעבודה מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל 24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של 

 החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל, הסעיפים  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961(עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, הבטיחות בעבודה 

 הבאים:

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה מוסמך לבניה 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 על מינויו  ויודיע
. על מנהל העבודה להיות נוכח מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 

 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

בהשתלמות ענפית "בנייה  מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה 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 
לת אישור המפקח על ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקב

העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות 
 שעות עבודה חודשיות. 32 - מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

 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 הספקמטעה ובניה הנדסית לבנימנהל העבודה  25.4
לוודא  הספקעל  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

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

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 

קניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה ת
   ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6
 קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל,-כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת

מנהל לדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים החוזה

 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

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

, כתובתו ושמו ופרטיו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9
 . ודה מטעמוהאישיים של מנהל העב

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .26
 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  'כ נספח 

  , אבטחת מידע ושמירת סודיותהביטחון הוראות

 

 קדם.הבהרות  .1

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

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

 - גותפסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסוו  

  כללי. .2

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל וכן 
מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות  דבכל אח
 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םשבה

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

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

 האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

ספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי היחידה להגנה בהחלטה נו .2.3
וסיכול איומי סייבר (לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, 
הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות 

 פיהם. מהם מחייבות את הספק לעבוד על

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא  .2.4
חייב לעמוד  אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב

 בדרישות המוגדרות בנספח זה.

ם בכניסה, כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלי .2.5
יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 
והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי 

 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני .2.6

 וניות של המידע ומערכות המידע.ווג וחייס .2.7

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

 ידות וההמשכיות התפעולית.טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השר

 גהסיוומערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 
 סודיווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 

 חוק(להלן: " 1981- מ"א, תשהפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ
. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת

  עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר 
די גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על החוזה, ייתכן ויועברו על י

בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי 
  האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:
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  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודיבטחת מידע דרישות הביטחון לא •

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

 דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר (לשעבר רא"מ). •

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

  סווג מסמכי הליך זה. .2.8

במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "נספח 
הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, 

  ם לא רצויות או מורשות.יכי לא יגיעו לידי

  מטרה. .3

ת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן מטר
השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  הנמל.

  אחריות. .4

טחוני יות הספק בהיבט הב"), שירכז את כל פעילוינאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1
חטיבת ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל (להלן: "

") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הביטחון
, ובמהלך תקופת לנספח זה, מיום אישור מינויו 4.6הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

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

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

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  4.7על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

, יחשב מנכ"ל הספק חטיבת התקשובידי -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4
 ע.כנאמן אבטחת המיד

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
פת וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוס

שיונות בפרט, וכן מול יאשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון בכלל, ומול משרד הר
 .חטיבת התקשוב

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו תדרוך  4.6.2
 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ

תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר משבוע ימים נאמן הביטחון יקבל  4.6.3
ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 
הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר 

עובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל ל
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המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם 
 .חטיבת התקשובמוסמך 

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  4.6.4
 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 וחטיבת התקשובאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הביטחון נ 4.6.5
ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, 

 .בכל עת שיידרש לכך

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה  4.6.6
 שיונות קיימים.יק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רלמי מטעם הספ

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.7
 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור  4.6.8
 להלן. 5אם להנחיות סעיף חטיבת הביטחון בהת

 5.2הספק מתחייב להעביר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.9
 להלן.

להלן,  5חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10
יף מועמד לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחל

 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
היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן  השירותים.

נה נאמן אבטחת מידע גם הוא, לכל אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימו
 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 

 .נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.7.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול חטיבת 

 שור לנושאי אבטחת המידע.התקשוב בכל הק

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו  4.7.2
ימים לפני  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

חטיבת התקשוב, לא יאוחר נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  4.7.3
משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 
ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל 
הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש 

 אותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.לפעול ו

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4
 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם רשותי  4.7.5
 .יש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכךאחר אשר יהווה א

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6
במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק 

 שירות והתפעול של המערכות.כאשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה



 
  

207  

  

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

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8
 להלן. 5אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 נים האמורים לעיל.הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתו 4.7.9

להלן,  5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף 

הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל  ודעת- מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 ו בעניין זה.להחלטותי םשה

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. 5

טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום יכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1
הנמל או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, 

חונית לרמה הנדרשת לפי לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביט
  עיסוקו ותחום עבודתו.

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

  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.ית התחייבות בענהצהר .5.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת.  .5.2.1.5
 זהות.

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 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  .5.2.2.3
 תו הנוכחית.תושבו

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

  .ו/או חטיבת התקשוב

ע"י  הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים 5.3
והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום  המועמד,

  המיועד לכך). 

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  5.4
לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל 

  טחונית.ירלוונטיות ב

בת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי חטי 5.5
כלל המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 
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טחוניים, יתהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב
  בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

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

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

  עובד. 

טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד יב ווגיתהליך קבלת ס 5.8
 -למספר שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

לאור הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת 
לא תגרום  מתחייב לכך, שהמצאת האישורים ספקהזמנים. ה-אדם ולוחות-תכנון כח

  יה במתן השירותים.ילדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב 6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב 6.1

טחוני (לפי הנחיות חטיבת הביטחון) לכל עובד, יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1
שיועסק במתן השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על 

 הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יות בכללי התנהג •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

 7- טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 ימים, מיום תחילת העסקתו בתחום הנמל.

-ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3
דים עדכונים בצרכי חטיבת שנתיים לעובדיו, במסגרתם יעביר לעוב

  הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

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

 באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.(כולם או חלקם), אשר רק 

טחוני מתאים יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת ס 6.2.2
מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 

  .1983 -התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק אם  ר את כל תהליכירישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעב 6.2.3
  תפקידו דורש זאת.

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

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

ידי נאמן הביטחון לחטיבת -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6
שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם ילמשרד הר ןאשר יעביר התקשוב
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לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות  במסגרת מתן השירותים בלבד.
  אור סוג רישיון הכניסה הנדרש.ית ברשות. פניית היחידה תכלול את

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

יסה המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כנ
שיונות אלו למשרד ילשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת ר

  שיונות בנמל.יהר

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  6.2.8
שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 

  כב בשטח האווירי.לכניסה ותנועה עם ר

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.

  דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10

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

 מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של  .6.2.10.2
  בעל הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  ימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.הש .6.2.10.3

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

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

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

  להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת  .6.2.10.8
שיונו. יהביטחון על תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

מהווה עבירה פלילית. היחידה החזקה של רישיון כניסה שלא כדין 
  תדאג להעביר הרישיון לחטיבת הביטחון.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת  .6.2.10.9
שיונות בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, יהר

  שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

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

 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' 
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  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3

צרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל מכתב בקשה מהספק ב •
  משכורת מהגורם המבקש.

  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או דרכון). •

אור סוג רישיון יפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל ת •
  הכניסה הנדרש.

 שיונות.יפסים ניתן לקבל במשרד הרט .6.2.11.4

  

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.2

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על השטחים  .6.3.1
 טחוניות שלהלן:יהמוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

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

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

 .5השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

ף ברשימת הספקים המאושרים אם הספק מבקש לכלול ספק נוס  (ב)
בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת 

 לעיל. 5ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)
ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הביטחון על כל גורם, אשר 

שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין  נכלל ברשימת הספקים
 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה  3בטרמינל    .6.3.1.2
טחונית ישל סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב

אשר אושרו לפי הוראות  לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים,
  נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

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

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

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

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

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 
  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).
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 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

י רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצר .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  .6.3.2.2
מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי 
אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה 

-מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתביעשות של
מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי

  של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

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

,מחשב DOKאו אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 
  נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.

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

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

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

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. 7

חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב, יהיו  7.1
דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי - רשאים, לפי שיקול
 שומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.נהלי הביטחון, הר

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

, 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.

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

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

 לתיקון אותה חריגה.

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

 סודיות.שמירה על  8

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

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  מידענאמן הביטחון ונאמן אבטחת ה 8.2
על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך 
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משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי -אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 אלה יפעלו לפיהן.

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך  הספק: הספקעל סודיות של  הצהרות לשמירה 8.3
. מורשה החתימה של התאגידזה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהצהרת הסודיות 

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - יהצהרות לשמירה על סודיות של נותנ 8.4
עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. 

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 הטרמינל  9.1
 הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  9.2
 ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי יטיבת הביטחון לצורך בתנועתם של אנשי הביטחון מטעם ח 9.3
 תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

שלא לצורכי חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  9.4
 .עבודתם

טחוני, הספק וכל מי יות להיות בעלות ערך באם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשוי 9.5
מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, 

 ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

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

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

  שינויים ועדכונים. 10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1
כתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת ולפי הנחיות הגופים הממל הביטחון וחטיבת התקשוב
דעתן, - לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי הביטחון וחטיבת התקשוב

 בכל עת.

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 יל השלכה בהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בע

 הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  10.3
 השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

 שונות. 11

ומכללי ההתנהגות  בת הביטחון וחטיבת התקשובאין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטי 11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2
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לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3
 המוגבלים.

הוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה, כל הפרה של מי מ 11.4
דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים -לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

-עבודה של נותןשירותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום ה-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 

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא 
  יוצא מן הכלל.

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

 את 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.

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

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

ו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. מערך התקשוב, עלי 12.1
רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או 
 תן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.מכל מידע של חברה אחרת שהספק נו

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של הרשות. -הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
להתחייב ליישום את  ספקסמאות, על האם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סי

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקעל ה

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

עוד מידע של הרשות מאוחסן על -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת 

יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה 
 להיערך לכך מראש.ספק הרשות. על ה

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת  12.5
טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית  ללא ידיעת
  של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
וד, כל לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיע
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תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 
נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך 

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

המשנה על מנת לוודא ביצוע -שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק הרשות
  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

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

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

פגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת בכל חשד לאירוע של ניסיון ל
  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. 13

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או 
חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  פרויקט -חלקים ממנה 

ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים 
המשנה -שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  פורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:מטעמו. הספק מתחייב מ

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1

 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3
 מידע של רש"ת.אבטחת ה

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

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

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 הבקרת הגישה לליבת מערכות ההפעל  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5
 .ב. לעיל] בפרט.13.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

ק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי מעבר מסביבה לסביבה יבוצע ר 13.7
 אבטחת המידע של רש"ת.
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 לשעבר רא"מ.  –היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר  14

ידי היחידה להגנה וסיכול -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על
המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה,  לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין –איומי סייבר 

או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות 
גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות 

 הגוף המנחה. יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  תחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:ולהתחייב בשם התאגיד, מ

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, 
 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן אבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל ל
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  מידע בסיווג שמור / סודי

 הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.המבוא להתחייבות זו מהווה 

  תחולת ההתחייבות. .3

התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין  .3.1
  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את  .3.2
  שרותי תקשוב ברשות. התאגיד בכל הקשור לביצוע אספקת

  דיני הנספחים. .4

התחייבות זה - התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1
  עדיפות.

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
ם "נספחי - הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים חסוי ביותר ושמור / סודי

  התחייבות זה.-ברישא של כתב

 -(להלן  1977 -ף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז אני מתחייב להביא סעי .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות - "החוק"), לידיעת עובדי וקבלני

הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג 
  להלן). 6הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118במיוחד לסעיפים תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ו .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - 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,  1958

מאסר שנה  - ין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו והוא מסר ללא סמכות כד
  אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.
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  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור - "ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה,  .5.4
בות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, התחיי- כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  "גילוי"
יים, ו/או הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכנ

מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 
אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  כתבות משודרות והרצאות.

ר עליה בסוד, ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמו .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב - הכול בכפוף לכתב

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

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

  מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, .5.6.1
 שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת  .5.6.2
 ההתחייבות  לשמירת 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  .5.6.4
ת  מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו משפטי

 העניק לרשות שהות מספקת להתגונן.  האמור וכן

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.

  נציג הרשות. .6

רכות המידע של הרשות או בא התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מע- נציג הרשות לצורך כתב
משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

התחייבות זה - אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
  לזמן, לפי הצורך.-, והוראות מזמןולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא - ידוע לי, כי כתב
  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי -טחוני ספציפי אחר עליח או מסמך בהתחייבות זה ו/או כל נספ-הפרת הוראה מהוראות כתב
שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי 
לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, 

  לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני. התחייבות זה או-העומדות לרשות לפי כתב
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  אחריות התאגיד. .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 
  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחייבות -בים וכן להיפך. כל האמור בכתבהתחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון ר- כל האמור בכתב
  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 
  ההסכם.

  

  הוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנ

  

  __________________      __________________      _________________    

  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:__

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע,  .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
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  וכן מידע בסיווג שמור / סודי

 הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 ה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיע .2

, 119- ו 118לסעיפים  - ") ובמיוחד החוק" -) (להלן 1977 - תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 -קר המדינה התשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מב  א.
(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

ואולם תהא זו הגנה  בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,  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  -ל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו מאסר שנה אחת. התרש -

  ששה חודשים.

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4
של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל 

  מאת נציג הרשות.

חת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבט - "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 מבנקים, 

  ונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעית

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה  .5
 זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור

 . ובכתב מנציג הרשות מפורש

  . "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: א

 מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת  ) 1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת  ) 2(
  הסודיות. 

  מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.   ) 3(
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 בדובל תן על ידי ערכאה משפטית מוסמכתמידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שני  ) 4(
  להתגונן. מור וכן העניק לרשות שהות מספקת שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו הא

  מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה
  בלבד".  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

 לידיעתי מזמן לזמן.

- לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן לאני מתחייב  .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.

  

  __________________  חתימה: _______________תאריך: __________         שם החותם: 

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  'כא נספח 
  

  הוראות בטיחות באש

  

  
  , T- 1מטבח וחדר אוכל  , T3למטבח וחדר אוכ –נספח בטיחות אש ומניעת דליקות 

   נתב"ג –תמך מזרחי - 1בניין  -, קפיטריה 10בניין  - מטבח וחדר אוכל

  
                    

 כללי .1
המטרות המרכזיות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג הן הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש והגנה על הסביבה   .א

שובים בהשגת יעדים מרכזיים אלו של בהתרחש אירוע חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות הם אמצעים ח

  המחלקה.

הטרמינלים והמשרדים, הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים השונים הנמצאים בשטח 

נמל התעופה, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש 

 בטיחותיים.

ותקנותיו, מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, חייבת להבטיח  2012 –והצלה  על פי חוק הרשות הארצית לכבאות  .ב

 את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול למניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים   .ג

יעת דליקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינוך העובדים, ושותפי הפעילות, על הדרושים למנ

  מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.

מפעיל, זכיין, קבלן או כל גורם אחר (להלן: "המפעיל") שקבל הרשאה כלשהי, ממחלקת הצלה וכיבוי אש   .ד

ם על ידו או הפעולות המבוצעות על ידו, בתחומי נמל לפעול בתחומי נתב"ג, יפעל כך שהשירותים הניתני

התעופה ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלים הנוגעים 

 לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 

 מטרה .2
מתכנן), שיועסק מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל המפעיל וכל מי מטעמו (ה

  בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי האחריות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת נתב"ג ומחלקת הצלה וכיבוי אש, 

  למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

  

 כללי  .א
אש לכלל עובדי המטבחים וחדרי האוכל במתחמי נתב"ג, ע"י מדריך מוסמך יש לקיים הדרכת בטיחות  .1.א

 משרד העבודה/נציבות הצלה וכיבוי אש. (אחת לשנה).
רכבי הצלה וכיבוי לצורך פעילות  למטבחים וחדרי האוכל יישארו נקיים ופנוייםגישה הדרכי יש לוודא כי  .2.א

 .אש
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 ים שנתיים נדרשיםאישור  .ב
 
  שנים). 5-(אחת ל 3(אחת לשנה), חשמלאי בודק סוג  חשמלהע' לתקינות ממוסמך חשמלאי  .1.ב

 שלטי ההכוונה., חשמלאי בודק לתקינות תאורת חירוםואישור 
 אישור חב' מוסמכת לתקינות ותחזוקת כריזת חירום בכלל המתחמים. .2.ב
 אישור חשמלאי בודק לתקינות תאורת חירום ושלטי הכוונה. .3.ב
 .6חלק  1001תאם לת"י אישור חב' מוסמכת לניקוי מע' נידוף בה .4.ב
 אישור חב' מוסמכת לתקינות ותחזוקה של מע' כיבוי אש במנדפים. .5.ב
 אישור מבצע לאיטומי אש בחומר מעכב בעירה תיקני. .6.ב
 שנים). 5אישור תקינות מערכת חשמל של מיטגנות, תנורי חימום ואפיה ומכשירי צלייה. (אחת ל  .7.ב
 .158ז המותקנים בכלל המתחמים בהתאם לת"י אישור חב' מוסמכת לתקינות מע' גפ"מ וכלל גלאי הג .8.ב
 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות מע' גילוי אש ועשן. .9.ב
 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות גילוי/כיבוי בלוחות חשמל. .10.ב
 .מתזיםחב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות מע'  .11.ב
 לתחזוקה ותקינות מע' שחרור עשן.מהנדס מיזוג אוויר   .12.ב
 . 536מע' בטיחות אש, בהתאם להוראת נציב  תום אינטגרציייש להגיש אישור מהנדס מורשה לקי .13.ב
 תחזוקאי מסומך לציוד כיבוי אש מיטלטל. (מטפים, זרנוקים, מזנקים, גלגלון מי כיבוי אש). .14.ב
אישור הדרכת בטיחות אש לעובדים במתחמים הנ"ל,  אשר תבוצע ע"י גורם מקצועי, לרבות מי שהוסמך  .15.ב

או מוסד    או בוגר קורס מדריכים מטעם ביה"ס לכבאות והצלה כממונה בטיחות או ממונה בטיחות אש
  מוכר אחר שאושר ע"י נציב, ובתנאי שמכיר את מערכות על מרכיביהן.

אישורים אלו על הספק להביא בהתייחס לטבלת חלוקת האחריות על אחזקת המתקנים כפי שמופיע  .16.ב
 בנספח י"ז.

  
 

  דרישות כלליות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .3
 

 הדרכת עובדים  .א
הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך ממשרד  )1

 נתב"ג. –העבודה או נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 
נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של העובדים  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2

 חם/מפעל אחת לתקופה שתקבע.במבנה/מת
 

 תדריך  .ב
המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, ויחתום על טופס 
תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות מחלקת שירותי הצלה וכיבוי אש, בנושאים 

 הבאים:
 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1
 יבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה.הכרת נת )2
 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3
 הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטים למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או חומ"ס. )4
  נתב"ג). –לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש (מחלקת הצלה וכיבוי אש  )5

 
 ממונה בטיחות אש  .ג

).ממונה ממונה בטיחות אש"המפעיל ימנה מטעמו נאמן בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה (להלן : "
בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע עבודות 
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 –ת מחלקת הצלה וכיבוי אש (לרבות עבודות בנייה, תיקון ושיפוץ), ובכל מידע שימסר לו, כולל הנחיו
  נתב"ג. 

  נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין מחלקת הצלה וכיבוי אש. 
  

 ממונה בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:
כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום נמל  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם   .א

 יהי כפוף לאישורים מתאימים של המינהל ובתיאום עם מחלקת הצלה וכיבוי אש. התעופה,
המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות, לידם או  –חומרים מסוכנים במקומות השירות   .ב

בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת 
 ומראש. מדור מניעת דליקות, בכתב 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו נקיות 
 מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים   .ג
 זה בכפוף לקבלת אישור סופי של מחלקת הצלה וכיבוי אש.ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין 

חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני או פונקציונלי במבנה /מתחם, אלא אם ניתן  –שינוי יעוד למבנה   .ד
לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, לרבות אישור מחלקת הצלה 

מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (אגפי וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד 
 אש והפרדות אש, מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש גלויה,  –ביצוע עבודה באש גלויה   .ה
ת המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודו

הנוגעים בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מחלקת הצלה 
וכיבוי אש. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי 

  בקשתו) לביצוע העבודה.

 
אש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהיה נוכח כבאי מטעם רש"ת ובגין בכל מקרה של עבודה ב  .ד

 נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין.
: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך חשמלי, להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

  עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה וחום.עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל 
  

ק"ג תקינים  6מטפי אבקה  2תחילת עבודה,   כלקבלן המבצע עבודה באש גלויה מחויב להציג לפני 
ותקניים וברי תוקף ( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמך למטפים וקבלו אישור תקינות), ויריעות הגנה 

 בהתאם להיקף העבודה.
בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאום ובאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג , הדלקת אש בצד האוירי )1

 . אסורה בהחלט
מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין היתר גם לאבק. כל – ביצוע עבודה המייצרת עשן /אבק )2

עבודת חיתוך המייצרת עשן או אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב 
בלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו מחייבת ק

כיסוי/נטרול הגלאים באמצעים מתאימים על מנת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי 
במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר ובכפוף לאישור מחלקת 

 תב"ג.נ –הצלה וכיבוי אש 
ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על ידי גורם   –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )3

שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג חטיבת אחזקה ברשות, והסכמה 
 בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

ה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבוד
אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא 

 שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.
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 כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג, ויבוצע רק לאחר קבלת אישור )4
  מחלקת הצלה וכיבוי אש ( יאושר על ידי קצין בטיחות אש ומנ"ד או נציג מטעמו).

 ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.
 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )5
כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הרשות 

). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, יחויב 2012 - הארצית לכבאות והצלה 
 בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהלך היממה,  –שים ולמשרדים מפתחות למתחמים רגי )6
לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של 
צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, 

 ות בעת הצורך.שישמש לפתיחת דלת/תות מקום הפעיל
על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  קצין 

 בטיחות אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת דליקות.
מעברי חירום ודלתות מילוט מהמבנה / מתחם, למקום בטוח יהיו  –מעברי חירום ודלתות מילוט  )7

עלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול ה
  חיי אדם.
אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. 

 אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים ו/או כל אמצעי אחר.
לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית שלא לצורך כיבוי שריפה או שימוש בציוד כיבוי אש  )8

 האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.
 נתב"ג. –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )9

 
 הפרת הוראות .4

ת אש ו/או למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי בטיחו
פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים כנגד המפעיל, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות 

  ההסכם.
  נתב"ג –קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  
     03-9750799    –משרד רמ"ח 

  050-9750980  נייד  03-9750980   -קצין מניעת דליקות 
  050-9750992   -יד ני  03-9750992  -מפקח מניעת דליקות 
    03-9750786   -פקס מדור מ. דליקות 

    03-9750776/7            -חדר מבצעים 
   03-9731510               - פקס מחלקה

  

 
  דוד אלעזר כהן

  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 
  

  
  
  



 
  

225  

  

  באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 

  

  שם המבקש:

  שם הפרוייקט:

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

                                                                                      אחר

  שם מבצע העבודה:

  תאריך ביצוע:

  שעת ביצוע:

  חלופות לביצוע:

  מספר טלפון לבירורים:

  הערות:

  ודת שבר.יש לציין באם מדובר בעב*

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

  :חתימת הקבלן המבצע

  
                 : תאריך                                                                                                        

  ספח האישור
  

                                                      :אל
  

          :שם הפרוייקט
  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:
  

נוכחות כבאי
אמצעי כיבוי

ניקיון השטח מסביב
הגנה ע"י פרגוד

הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת
הערות:

  
  

                                                                               :מאשר העבודה שם וחתימה 
   

                                                             אישור מדור מניעת דליקות  :



 
  

226  

  

  'כב נספח 
  

  שירותי טלפוניה
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  'כג נספח 
  

  נוסח ערבות
  לכבוד

  תאריך: ___________                  רשות שדות התעופה

  ערבות מס' _______________הנדון: 

בזה כלפיכם, לסילוק כל "), אנו הח"מ, ערבים החייב(להלן: " 1לבקשת _______________________ .1
"), בתוספת הפרשי הקרן סכוםשקלים חדשים) (להלן: "(שני מיליון ₪  2,000,000סכום עד לסך כולל של 

למתן שירותי  ___________מס' חוזה הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 
 ").החוזה(להלן: " עבור עובדי רשות שדות התעופה הסעדה שונים בנתב"ג

 לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: ", 2שתימסר ב _________________

וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
רוש מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לד

תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת 
  .הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

חוזרות, ולא נהיה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 להלן.

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

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

  ".הערבות

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

ות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירק -" המדד"
 ולמחקר כלכלי.

  _______.המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

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

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

 בעניינים אלה.

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

 .לאחרלהסבה להעברה או ניתנת ואינה  ,ןות זו ניתנת למימוש לשיעוריערב .8

  בכבוד רב,

   חתימה   תאריך   כתובת   שם בנק/חברת ביטוח

                                            

  של הספק. שמו המלאיש להשלים את  1

  חברת ביטוח.כתובת ק/יש להשלים את כתובת סניף הבנ 2
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  'כד ספח נ
  

  מפעילפרטי חשבון הבנק של ה
  

  
  שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  
  ____מספר החשבון: ______________________

  
  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:

  
  מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 

  
  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  
____________________________________  

  
  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד) ___________________________________ ___

  
  תאריך ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  
  

  :שור המפעיליא
  

 )(יש למלא את שמו המלא של המפעיל_________________________  מפעילאנו הח"מ מורשי החתימה מטעם ה

  בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו. מאשרים

  

  ________ תאריך: _____________________________ חתימה: __ שם מלא:   על החתום:
  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:
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  'כה ספח נ
  

  נוסח הוראה לחיוב חשבון
  

 
            רשות שדות התעופה בישראל

  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:  

  מיקוד    עיר                           רחוב                            מס'                                                                           

החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה  נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין
רשות שדות התעופה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י ות האגרות בישראל ו/או ע"פ תקנ

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.בישראל 
  ידוע לי/לנו כי: .2

שתכנס לתוקף, יום עסקים  רשות שדות התעופה בישראללהוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו  .א
  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין ה בבנק וכן,אחד לאחר מתן ההודע

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים  –אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על   .ב
  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 בגין חיובים אלה. .4
כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת  הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5

 לביצוען.
סדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת בנק רשאי להוציאני/ו מן הה .6

 תוך ציון הסיבה. חלטתוה
  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

  

החוזה בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי  עפ"י ישראלרשות שדות התעופה בי סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת ע": פרטי ההרשאה
  העניין.

  

  

                        ____________________________  
  חתימת בעלי/י החשבון                         

  מסלקה קוד  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  בנק  סניף

                          

  אסמכתא/מס/מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

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 מדי פעם בפעם,  ,                                     -קיבלנו הוראות מ
  ב ההרשאה.מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכת ואשר

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

  כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם

  

  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      
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  'כו נספח 
  
  מפעילהצעת ה


		2017-03-21T14:33:22+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




