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  רשות שדות התעופה

  

  מספר ______________________ חוזה
  

 -(פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  ותחזוקה של אחריות  ,, הפעלהלתכנון, הקמה 
  וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון

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

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
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  מספר ______________חוזה 
 -(פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  ותחזוקה של  , אחריות, הפעלהלתכנון, הקמה

  וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-חוק רשות שדות התעופה, התשל"זפי - תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  
  ")הספק(להלן: "    

  

לה מכוח סמכויות שהוקנו את שדות ונמלי התעופה בישראל והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,   הואיל
או  "הנמל(להלן: " גוריון-נמל התעופה בןלרבות , 1977-בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

   ;)"נתב"ג"

, , הפעלהלתכנון, הקמהלהתקשרות בחוזה  2016/077/0002מס'  פומבימכרז "פרסמה את הרשות ו  והואיל
" תעופה בן גוריוןוולטאי) בנמל  -(פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  ותחזוקה של  אחריות

   ;כהצעה הזוכה במכרז ה, הוכרזהספק") והצעתו של המכרז(להלן: "

, הרשות מעוניינת להתקשר עם חוזהכמפורט במכרז וב ספקבהסתמך על מצגיו והצהרותיו של הו  והואיל
 כוללת, אחריות ועל עצמ ספקהקבל מעוניין להתקשר עם הרשות בהסכם לפיו י ספקוה ספק,ה

, Fixed-Price Turn-key Projectשל  במתכונתעבודות התכנון וההקמה של המתקן ומלאה לביצוע 
  ;נתנו מעת לעתי, כפי שירשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בהכול באופן וב

  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

   ונספחים מבוא .1

 .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהווונספחיו המבוא לחוזה  .1.1

  המסמכים המפורטים להלן  מהווים את נספחי החוזה: .1.2

   הפרוגרמה -  נספח א'

   המפרט הכללי (מצורף על דרך ההפניה) -  נספח ב'

היתר תשריט השטח הייעודי,  ,הנחיות לתכנון ובינויהמפרט הטכני (לרבות  -  נספח ג'
  ווכל יתר המפרטים הכלולים במסגרת שלו)הבנייה הקיים (וכל עדכון/חידוש 

   נספח איכות הסביבה -  'דנספח 

  נספח בטיחות וגהות -  'הנספח 

  נספח בטיחות באש -  'ונספח 

    , אבטחת מידע ושמירת סודיותנספח ביטחון -  'זנספח 

   הספקאישור עריכת ביטוחי ו נספח נזיקין וביטוח -  'חנספח 
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) As Madeתיעוד ותוכניות עדות (תכניות  , לרבותהסופיים התכנון תוצרי -  'טנספח 
  )פו לאחר עריכתם, בהתאם להוראות החוזה(יצור

  נוסח ערבות חוזה -  'ינספח 

  נספח בדבר העדר ניגוד עניינים/אינטרסים - 'אנספח י

  אישור פרטי בנק הספק -  נספח יב'

למכרז על נספחיו, כפי  הספקטופס הזמנת ההצעות וכן טופס ההצעה של  -  'יגנספח 
      במסגרת הצעתו למכרז הספקשהוגשו על ידי 

  פרשנות .2

 םהכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהתוכן העניינים ו .2.1
הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה  .אחרת מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל 

  לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. 

את החוזה, תהא אותה  רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות שהוגדר ו/או מונח ביטוי לכל  .2.2
 .אחרת יםמחייבוהדבקם הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם ה

בין נספחי ו/או התאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו - של סתירה ו/או אי בכל מקרה .2.3
ו/או נספחיו (להלן,  ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין החוזה החוזה, לבין עצמם

הן, אלא אם תקבע ימבינ הספקמחויב להוראה המחמירה על  הספקיהיה "), אי התאמהיחדיו: "
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.הרשות אחרת, 

ספק בפירושם הנכון של  לספקאו שהיה אי התאמה  הספקגילה מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו 
יד עם גילויה, על לנציג הרשות מבכתב באחריות לפנות  הספקשא יי, הוראה, מסמך או כל חלק מהם

 הספקיעכב עד לקבלת הוראות כאמור, לא בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. מנת לקבל הוראות 
  ם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה אחרת בכתב. את ביצוע

 הקשר הדברים או הדבקםבחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם  .2.4
 :תמחייב אחר

עזר; פקודה; פסיקה משפטית; כל אלה יחדיו: חוק; חוק  -  " הוראות כל דין"
במשרד רקטיבה; הנחייה; אמנה; הוראה וקביעה שמקורה יד

ו/או רשות ממשלתית ו/או ברשויות המוסמכות ישראליות ובינ"ל 
ו/או במסמכים ההנדסיים ו/או במסמכים הסטטוטוריים ו/או 

כל רשות /או של הלכות פסוקות של בתי המשפט בישראל וב
ן וכן שיפוטית אחרת המוסמכת על פי די-או מעין תשיפוטי

); צו; תקני ונהלי משרד הבריאותהכללים וכל תקנה (לרבות 
הנחייה; הוראה ודרישה (לרבות הוראות מוסדות התכנון); תקן; 
אישור; היתר; רישיון; רישוי; הסכמה; מגבלה; הסמכה ותעודה, 

ו/או יוחלפו,  ישראליים ובינ"ל, כפי שכל אלה יעודכנו ו/או ישונו
מעת לעת, במהלך תקופת התקשרות, בין שאוזכרו במפורש 
בחוזה (לרבות על דרך ההפניה) ובין אם לאו, והכול בקשר ישיר 

על פי החוזה,  הספקו/או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות 
  . והתחזוקה האחריותההרצה, , ההקמההתכנון, במהלך תקופת 

 המתקןותחזוקה של  , אחריות, הפעלההקמהלתכנון, חוזה זה  -  " החוזה"
והמפרטים הכלולים במסגרתו (לרבות על דרך כל נספחיו כן ו

  . המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיוההפניה), 

הקיים נכון למועד חתימת החוזה, כפי למתקן היתר הבנייה  -  "  היתר הבניה"
  שיעודכן במסגרת עבודות התכנון כמפורט בחוזה. 
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כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות  -  " הכללים"
  . 1977-שדות התעופה, התשל"ז

 התשתיות"
  "הקיימים והמבנים

נכון למועד  הייעודי שטחבשטחים ומתקנים מבונים הקיימים  -
 כל מערכת, תשתית ומתקן מכל מין וסוגחתימת החוזה וכן 

, (פיסיים, טכנולוגיים, מחשובים, אלקטרוניים וכיו"ב)
, נכון וחוצה לאו מהייעודי  שטחב ו/או המותקנים הממוקמים

למועד חתימת החוזה ו/או שיוקמו ו/או שיסופקו על ידי הרשות 
ו/או בממשק בהתייחס אליהם ואשר לאחר מועד חתימת החוזה, 

במסגרת את עבודות התכנון וההקמה  הספקיבצע  ,מלא עימם
, כמפורט בין המתקןשל  ותחזוקתו , הפעלתוו/או לצורך הקמתו

   .מפרט הטכניבהיתר 

יתכנן  ואותוולטאי)  -(פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  -  "המתקן"
וליתר תוצרי  פרוגרמהלבהתאם  מתחם הייעודיב הספקויקים 

בהתייחס ו/או בממשק מלא  ,להלן)התכנון הסופיים (כהגדרתם 
כל מערכת, תשתית, לרבות הקיימים,  והמבנים עם התשתיות

(פיסי, טכנולוגי, מחשובי, אלקטרוני וכיו"ב), ציוד ומתקן 
   .בחוזההכול כמפורט  הכלולים במסגרתם,

המסמכים "
  "ההנדסיים

, התכניות, התרשימים, השרטוטים, המפרטיםאלה: כל  -
וכל המסמכים הקשורים בהם, בין כתבי הכמויות הנספחים ו

בכתב ובין בכל מדיה אחרת, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה 
(בין שהם מצורפים לחוזה במועד חתימתו ובין שיערכו במהלך 
תקופת ההתקשרות, בהתאם  להוראותיו)  על פיהם יבוצעו 

, לרבות המתקןשל  תחזוקהלתכנון, הקמה ו הספקהתחייבויות 
, נספח איכות הסביבה, המפרט הטכני, הפרוגרמהיין זה: לענ

נספח בטיחות וגהות, נספח בטיחות באש, נספח הוראות 
הביטחון, תוצרי התכנון הסופיים, המפרט הכללי, המפרט 

שאושר שיבוצע במסמכים האמורים, כפי כל שינוי המיוחד וכן 
  הרשות. על ידי בכתב 

המסמכים "
  "הסטטוטוריים

תוכניות, הוראות, הסמכות והנחיות סטטוטוריות על כל אלה:  -
(לרבות עריכת  הספקבסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו התחייבויות 

תוצרי התכנון הסופיים), ובכלל זאת: היתר הבניה ו/או כל 
תוכנית סטטוטורית מחייבת אחרת, כפי שכל אלה יעודכנו ו/או 

, והכול ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך תקופת התקשרות
  בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו. 

ה בהוצאת הועדה הבינמשרדית יהמפרט הכללי לעבודות בני -  "המפרט הכללי"
/אגף הבינוי, משרד הבינוי טחוןיבהשתתפות משרד הב

החברה  - והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ או מעצ
הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, באותם פרקים ומהדורות 

  אליהם מפנה החוזה. 

המהווים חלק תנאים המיוחדים הוראות והמכלול הכל אלה:  -  "המפרט המיוחד"
לסטנדארטים המתייחסים בלתי נפרד מהמסמכים ההנדסיים, 

לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע  הספקהמינימאליים בהן יידרש 
   .במפרט הטכניכפי שהם נקובים , ההתחייבויות

, בנתב"ג באזור התמך Bוסככה  Aשטח על גג מבנה סככה  -  הייעודי" שטח"ה
את  הספקם יתכנן ויקי בתשריט כשטח הייעודי שעליו מסומןה

  . המתקן
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הסטנדרטים "
  "המינימאליים

, כפי שהן תקןמהמתייחסות לפירוט הדרישות המינימאליות,  -
, לרבות מגבלות פיסיות וטכנולוגיות, מפרט הטכנימפורטות ב

דרישות יישום, דרישות טכנולוגיה והתשתית וכן מכלול 
הקריטריונים, האינדיקציות והיעדים הפונקציונאליים 

ולכל הציוד, התשתיות, המתקנים  מתקןהמתייחסים ל
נולוגיים, מחשובים, והמערכות שיכללו במסגרתו (פיסיים, טכ

   .וכן התפוקה השנתית המובטחת אלקטרוניים וכיו"ב)

סכומים סבירים בהם נשא הספק בפועל ובעצמו כתוצאה ישירה  -  "העלויות הישירות"
מהאירוע שבגינו שולמו, וזאת בניכוי כל סכום שנחסך לספק 
כתוצאה מהאירוע האמור וכן בניכוי כל סכום אשר מהוצאתו 
יכול היה הספק להימנע באמצעים סבירים, הכול כפי שיאושר 

י שוק או מראש ובכתב על ידי הרשות, ובהתבסס על אלה: מחיר
הנמוך מביניהם. למען הסר ספק  - עלות בפועל בה נשא הספק 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי הסכומים הבאים 
) פיצויים iלא יחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ישירות: (

מוסכמים או קנסות ששולמו על ידי הספק (לרבות פיצויים או 
) iiלרשות על פי החוזה); ( תשלומים כאמור שהספק נדרש לשלם

 הספקמס ערך מוסף ששולם על ידי הספק (למעט בנסיבות בהן 
אינו רשאי על פי דין להזדכות כלפי רשויות המס בגין הסכומים 

) סכומים בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג שהם, iiiהאמורים); (
לרבות נזקים נלווים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או 

עונשיים, וכן לרבות נזקים כאמור שמקורם בהפסד פיצויים 
עבודה (לרבות הפסד השתתפות בעבודה, מכרזים ופרויקטים 
אלטרנטיביים) ו/או הפסד רווחים, הפסקות ועיכובים בעבודה, 
הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכיו"ב, והכול 

את ) סכום המהווה ivלמעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה; (
(שמונה  8%עלויות התקורה של הספק בשיעור העולה על 

אחוזים) מסך כל הסכומים הנוספים המוכרים ומהווים כעלויות 
  . הישירות

על ידי  נוו/או הותק מושהוק ,ציוד, מתקן, רכיב ו/או מערכתכל  - "הציוד והמתקנים"
, בהיקף הקמת המתקןלצורך במסגרת עבודות ההקמה,  הספק

על ידי הרשות  ואושרואשר ובאופן שנקבע על ידי הרשות, 
  . במסגרת אישור התכנון המפורט

הרשויות "
  " המוסמכות

הרלוונטית בקשר עם כל רשות שלטונית או מעין שלטונית,  -
, רשויות מקומיות ועירוניות, מוסדות התכנוןלרבות החוזה, 

משרד , משטרה, חברת החשמל, פיקוד העורףרשות הכבאות, 
הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, מנהל הדלק, נציבות המים וכן 

וכן כל מי  , טל"ככל רשות נוספת העוסקת במים וביוב, תקשורת
  .    מטעמם

התפוקה השנתית "
  "המובטחת

לתפוקת המתקן המוצעת השנתית התחייבות המ 97%לפחות  -
, בהתאם להדמיה זבה נקב הספק בהצעתו למכר(בקוט"ש) 

   .שהציג לשם כך, במסגרת ההצעה למכרז

התפוקה השנתית "
  "המובטחת בש"ח

 12(המשקף את ההתחייבות השנתית ₪, סך של __________  -
של המציע לתפוקת המתקן (במונחים  )קלנדארייםחודשים 

(חיבור במתח עליון),  כספיים) על פי התפלגות שעות התעו"ז
   שנים. 5ולמשך תקופה של 
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המתפרסם, מפעם (כולל ירקות ופירות), המחירים לצרכן  מדד -  "מדד המחירים"
או כל מדד מחירים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ידילפעם 

   .במקומו שיבואלצרכן 

הוועדות לתכנון ובניה, הגופים, המוסדות וכיו"ב, ללא יוצא מן  -  "מוסדות התכנון"
, אשר (לרבות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז)הכלל 

, 1965- אישורם נדרש על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
התיקונים שחלו ו/או יחולו בו, ועל פי כל דין אחר, לשם ביצוע 

תכנון, הקמה, הפעלה  , לרבותהספקוהשלמת מלוא התחייבויות 
  .  המתקןותחזוקת 

מועד חתימת "
  "החוזה

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

מחיר הייחוס "
  י"הבסיס

תעריפי החשמל בהתפלגות לפי תעו"ז כפי שהם ידועים במועד  -
        האחרון להגשת ההצעות במכרז.

"תקופת 
  "ההתקשרות

ומסתיימת בתום  במועד חתימת החוזההתקופה המתחילה  -
, ההקמההתכנון, תקופת , לרבות תקופת תקופת התחזוקה
התחזוקה, הכול בהתאם ו תקופת האחריותותקופת ההרצה, 
   להוראות החוזה.

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .3

לבין עצמן ובכלל הוראות החוזה בין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/מקרה של סתירה בכל  .3.1
 /הוראהאו מסמךלמפרט או תקן הוראות חוזה זה לבין נספחיו ו/או בין החוזה ונספחיו בין האמור: 
אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הנה מחויב להוראה  הספק, יהיה םכלשה יםסטטוטורי
, והכול על חשבונו של אחרת במפורש ובכתב רשותהקבע ת, אלא אם מביניהן הספק עלהמחמירה 

 . זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם ומבלי שיהיה הספק

 הספקיהיה לבין הוראות כל דין, החוזה בין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/סתירה במקרה של  .3.2
מביניהן, אלא  הספקעל המחמירה אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות הנה מחויב להוראה 

ומבלי שיהיה זכאי בשל כך  הספק, והכול על חשבונו של ובכתב אחרת במפורשהרשות קבע תאם 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף  .לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם

דין שאינן ניתנות להתניה החלות בקשר עם כל זה לעיל, קיומן של הוראות  3.2  האמור בסעיף
לכל דבר ועניין, בין אם היו בידיעתו כבעל מקצוע  הספק, יחייבו את על פי החוזה הספקהתחייבויות 

ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום  הספקוהכול על חשבונו של סביר ובין אם לאו, 
 ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם.

סתירה  הספקגילה לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו  3.1 -3.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .3.3
או שהיה  ,משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת- או דוו/התאמה - או איו/
 בכתבבאחריות לפנות  הספקשא י ,ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם ספקל
 בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. יד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות מנציג הרשות ל

יעכב , לא התקשרותהבמהלך תקופת כאמור משמעות -או דוו/תאמה ה-או איו/סתירה התגלתה 
. הוראה אחרת בכתבמנציג הרשות אלא אם קיבל , הספקאיזה מהתחייבויות ם של את ביצוע הספק

התאמה או -לסתירה או אי הספקימצא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי טענתו של  ונציג הרשותהיה 
, תוארך התקופה הנקובה התחייבויותיוהוראה לעכב את ביצוע  ספקמשמעות מוצדקת, וניתנה ל-דו
 נציג הרשותבהתאם למשך העיכוב כפי שנקבע על ידי  התחייבותלוח הזמנים לביצוע אותה נספח ב

לעיכוב בקשר  ו/או תשלוםאו סעד ו/פיצוי כל זכאי ללא יהא  הספקועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ו
  .כאמור

מחויב לבצע את  יישא באחריות הספקלעיל מובהר, כי זה  3 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .3.4
 חוזהעל ידו במסגרת  נערכומכרז ובהתאם למסמכים אחרים שב תובהתאם להצע התחייבויותיו

, לרבות החוזהגם שהם מחמירים ביחס להוראות ה, רשות (לרבות במסגרת התכנון)ואושרו על ידי ה
ו/או למכרז  הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהצעת חוזהכל מפרט או תקן אליהם מפנה ה
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סטנדרטים ותנאים מחמירים יותר מאלו  יםכוללמסמכים שנערכו על ידו (לרבות במסגרת התכנון), 
מחויב לסטנדרטים ולתנאים המחמירים יותר הכלולים  הספקהכלולים ביתר מסמכי המכרז, יהיה 

על פיו, יחשבו כחלק  הספקזה והתחייבויות  3.4 הוראות סעיף  בהצעתו למכרז כאמור.
  מהסטנדרטים המינימאליים כהגדרתם בחוזה. 

  ייצוג .4

 נציג הרשות .4.1

 :להלן( ו/או מי שימונה מטעמו סמנכ"ל לתכנון והנדסההוא בא כוח הרשות לצרכי החוזה  .4.1.1
   "): נציג הרשות"

  .ורשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים מטעמ נציג הרשות .4.1.2

לעניינים המפורטים בסעיף זה לעיל, או  נציגההרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את  .4.1.3
 הודעה על כך בכתב. ספקלהוסיף עליהם אחרים, ובלבד שנתנה ל

, בכל נציג הרשותמתחייב לשתף פעולה עם  ,דרתם להלן)(כהג הספקבאמצעות נציגי  הספק .4.1.4
את כל המידע, הנתונים במועד שיידרש לשם כך,  ועת ובכל עניין, ולהעמיד לרשות

להלן. בהתאם  23  ף, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיווהנחיותי ווהמסמכים על פי דרישותי
נציג הרשות בעניין הרלוונטי שלשמו יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

 לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור. הוסמך, ובכלל האמור

 נציגי הספק .4.2

 "):נציגי הספקלהלן: "נציגי הספק לצורך חוזה זה הם כדלקמן (

 הנציג הראשי .4.2.1

הספק ימנה, כנציג מטעמו אשר יהיה סמכות עליונה בכל הקשור לחוזה, את  .4.2.1.1
המנהל הכללי או מי שימונה על ידו, הגורם אשר ימלא אצל הספק את תפקיד 

 .בכפוף לאישור הרשות

פרטי ההתקשרות עם הנציג הראשי, לרבות מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת  .4.2.1.2
הדוא"ל, ימסרו לרשות במועד חתימת החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב 
לנציגי הרשות. הנציג הראשי יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור הרשות בימי 
ושעות העבודה המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של 

 דרתו להלן).באמצעות מנהל הפרויקט כהג ,הספק בכל הקשור לחוזה (בין היתר

הספק יהיה רשאי להחליף, מפעם לפעם, את הנציג הראשי ובלבד שיידע בכך את  .4.2.1.3
 הרשות, מראש ובכתב.

 מנהל הפרויקט .4.2.2

שהנו בעל הכשירויות המינימאליות הספק ימנה, כמנהל הפרויקט מטעמו, גורם  .4.2.2.1
, ואשר יהיה בעל הידע, היכולת והניסיון המקצועי, המפורטות בנספח הטכני

שה, לביצוע התחייבויותיו המפורטות בחוזה זה, וזאת בכפוף לאישור ברמה הדרו
שא באחריות לכך י"). הספק ימנהל הפרויקטמראש ובכתב של הרשות (להלן: "

במשך כל תקופת שמנהל הפרויקט האמור ישמש בתפקידו כמנהל הפרויקט 
. מנהל הפרויקט האמור ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, יפקח ההתקשרות

, יתאם בין כל וכן מתן שירותי התחזוקה ביצוע העבודותתכנון, יישום ול ע
ויהיה המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי  הגורמים המעורבים בהקמת המתקן
  .בפועל מטעמם בכל הקשור לביצוע העבודות

שא הספק י, יתקופת ההרצה, לרבות הקמהההתכנון ובמהלך כל תקופת  .4.2.2.2
יהיה נוכח בעצמו באתר ובכל מקום אחר עליו באחריות לכך שמנהל הפרויקט 

תורה הרשות וכן יהיה זמין בעצמו עבור הרשות, בכל ימי ושעות הפעילות 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין הנדרשים לצורך ביצוע התכנון והעבודות

לכך  החוזהבאמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע מהתחייבויות הספק על פי 
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את כל  התקשרותמיד לרשות החברה במהלך כל תקופת השמנהל הפרויקט יע
הזמן, הניסיון, הידע, המיומנות המקצועית והכישורים הנדרשים על מנת לבצע 

   ובזמינות הדרושה. החוזהעל פי הספק  את כל הדרוש בהתאם להתחייבויות

שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל הפרויקט וכן לדרוש, בכל  הרשות .4.2.2.3
יקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, את החלפתו של מנהל הפרויקט, עת, לפי ש

יום. הספק מתחייב להחליף את מנהל הפרויקט מטעמו  30בהודעה מוקדמת של 
תוך פרק זמן  במנהל פרויקט אחר שיאושר על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה,

תביעה  , וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/אוסביר לאחר קבלת הדרישה כאמור
בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת 

 "). מנהל הפרויקט החלופיהעבודות (להלן: "

מנהל הפרויקט החלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בניהול פרויקטים מסוג 
הפרויקט נשוא החוזה וכן יעמוד, בכל הסטנדרטים של מנהל הפרויקט, כפי 

שא באחריות לכך שמנהל הפרויקט, י. הספק יבמענה לציון האיכותשאלה הוגדרו 
כל מנהל הפרויקט יבצע חפיפה מלאה למנהל הפרויקט החלופי, באופן שבו יו

החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות החוזה, מבלי שיהיה 
בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בפרויקט. 
החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע הפרויקט ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך 

  הרשות.     

בלבד, ורק  סביריםיקט אלא מטעמים הספק לא יורשה להחליף את מנהל הפרו .4.2.2.4
נדרשה החלפת  לאחר שנתקבלה לשם כך הסכמתה של הרשות, בכתב ומראש.

מנהל הפרויקט עקב התפטרותו, מחלה או פטירה חו"ח, יהיה הספק רשאי 
להחליף את מנהל הפרויקט ללא אישור הרשות לעצם ההחלפה, ובלבד שמנהל 

  .בכתבהפרויקט החילופי, יאושר על ידי הרשות, 

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט  .4.2.2.5
החלופי, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה 

, לרבות עמידה בלוחות של הספק לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה
ו/או להטיל על רשות אחריות בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי מנהל  זמנים,

  הפרויקט ו/או על ידי מנהל הפרויקט החלופי ו/או על ידי מי מטעמם. 

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מנהל הפרויקט וכל הכרוך  .4.2.2.6
לעיל, תתבצע על  4.2.2.3 בהחלפה כאמור, לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף 

  אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.

  הפרויקט .5

התקנה אספקה, תכנון, ל כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .5.1
לרבות כל הציוד, המתקנים והמערכות הכלולות במסגרתו, ביצוע בדיקות , המתקןוהקמה של 

הדרכה , , הרצה(לרבות עריכת תוכנית/מפרטי בדיקות)הקבלה וליווי הרשות בבדיקות  מסירה
, עדכון ושיתוף פעולה עם נציגי הרשות ו/או הפרויקטתיעוד מלא של  ,הרשות והכשרת משתמשי

, Fixed-Price Turn-key Projectשל במתכונת והכול  שרותההתקתקופת מטעמה בכל  קבלני משנה
לוח ובהתאם לאבני הדרך נתנו מעת לעת, יבהתאם להוראות החוזה ולהנחיות הרשות כפי שי

 ").הפרויקט" או "העבודותיו, בחוזה זה: "זה, יחד 5 (כל האמור בסעיף  הזמנים

מדגמי מתקן כפיילוט בשלב הראשון יתקין הספק הפרויקט יכלול שני שלבים עיקריים, כאשר  .5.2
ללא חיבורי בחלק מהשטח הייעודי, ריים אקילוואט, במסגרתו יונחו פנלים סול 50 -בהספק של כ 
הנחיות הקריטריונים והצבה מכאנית שיכין הספק בהתאם ל תוכניתעל פי  ,נליםפחשמל בין ה
חודשים לפחות, על מנת לוודא, כי לא קיים אפקט סנוור מהפנלים  3למשך  ,מפרט הטכניהקבועים ב

  .  ")הפיילוט(להלן: " הסולאריים הן לכיוון מגדל הפיקוח והן לעיניי הטייסים בדרכם לנחיתה

יותנה באישור בכתב גרת השלב השני של הפרויקט והקמת המתקן במסהמשך ביצוע הפרויקט  .5.3
רשות בדבר הצלחתו של הפיילוט, על פי קריטריונים שיוגדרו באמצעות חטיבת נציג המטעם 
. רק לאחר אישור השלמה מוצלחת של הפיילוט, תנפיק ברשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבצעים

ר הרשות בדבר הצלחת הפיילוט יבצע עם קבלת אישוהרשות לספק אישור לביצוע מלוא הפרויקט. 
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בהתאם לעקרונות ולאילוצים כן להלן ו 8 רט בסעיף וכמפהספק תכנון מפורט של כל המתקן, 
  "). תכנון והקמההעקרונות ואילוצי "להלן: (שיגובשו על ידי הרשות במהלך ביצוע הפיילוט 

ותנחה את נכשל הפיילוט, תרכוש הרשות מהספק את הפנלים שהוצבו במסגרת הפיילוט במידה ו .5.4
מתקן באתר אחר שיבחר על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה. במקרה כאמור את ה הספק להקים
 שהותקנו במסגרת הפיילוט ולהתקין את המתקן בשלמותוהפנלים את פרק לק חובה תוטל על הספ

את קבל לו במתחם החלופי כל שלבי התכנון והגשת בקשה להיתר בניה , לערוך אתבמתחם החלופי
 ישורים המתאימים על ידי הרשויות. כל הא

, יהיה זכאי הספק לתמורה בהתאם להספק שיותקן באתר (פירוק והתקנה מלאים) בגין כל האמור
החלופי, כאשר המחיר לקילוואט יחושב באופן יחסי על פי המחיר בו נקב הספק בהצעתו ביחס 

ע לתוקפה המובטחת בנוגהוראות החוזה . 15%המובטח בנתב"ג, בתוספת של המותקן להספק 
  ולתפוקה המובטחת בשקלים, יחולו גם בנוגע להתחייבויות הספק באתר החילופי, לכל דבר ועניין. 

 תוקנה לרשות כאשר, ההספק המותקן שנקב בהצעתויהיה תוכנן על ידי הספק ישהספק המתקן  .5.5
מגה  5עד להספק כולל של  באתרהאופציה להרחיב את הפרויקט ולהתקין פאנלים על גגות נוספים 

חודשים  18. אופציה זו תעמוד לרשות למשך (במידה והספק התחייב להספק נמוך יותר) וואט
מחיר לקילוואט באופן יחסי על פי המחיר בו כ, בתמורה שתחושב ממועד מתן צו התחלת העבודה

כן גם בנסיבות האמורות, תעוד .המובטח בנתב"גהמותקן נקב הספק בהצעתו ביחס להספק 
מחיר הייחוס ה השנתית המובטחת וכן והתפוקה השנתית המובטחת בשקלים, על פי התפוק

   לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה.הבסיסי, 

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע העבודות, וכחלק בלתי נפרד מהן,  .5.6
פעולה בצע כל היתרים, רישיונות, וכן יכוח אדם, אישורים, מערכת, ספק הספק כל ציוד, מתקן, י

במפורש בהוראות  יםנזכר םאינ האלו/או שירותים פעולות אספקות ו/או , גם אם ויספק כל שירות
החוזה, הכול על מנת להבטיח את השלמת העבודות במלואן ומועדן, ולצורך הגשמת תכליתו של 

בביצוע  יםדבר ועניין, ככלול, לכל ויחשב האלו/או שירותים פעולות אספקות ו/או החוזה. 
 תמורה נוספתכל יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא  םהתחייבויות הספק על פי החוזה וה

  . על זו הנקובה בחוזה

הפר הספק את עיל מובהר בזאת, כי בנסיבות בהן ל 5.2 ף מבלי לגרוע מחובת הספק על פי סעי .5.7
תבחר לספק בעצמה ציוד, רכיב אספקה הרשות  -התחייבויותיו על פי החוזה, ובנסיבות האמורות 

"), אספקות ופעולות עודפותומתקן ו/או לבצע כל פעולה ו/או שירות בקשר עם הפרויקט (להלן: "
על פי דין ומאחריותו המלאה של הספק על פי החוזה,  לרשותאזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת 

יפצה ו/או ישפה הספק את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, 
 מכל מין סוג בהם נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפעולות העודפות.

  כללי - הספקהצהרות והתחייבויות  .6

  כדלקמן:באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, מצהיר ומתחייב בזאת,   הספק

, ולמיטב ידיעתו גם לא וכדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגד פועלרשום וה תאגידהוא  .6.1
, ו, חיסול עסקיו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקועתידה להינקט נגד

   דומה אחרת.או תוצאה  ומחיקת

בידו כל האישורים, ההיתרים וההסמכות להתקשר בחוזה; כי התקשרותו בחוזה, אושרה על ידי כי  .6.2
אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה ; כי ספקכל הגורמים המוסמכים ב

אינו כפוף לכל  הספקאו מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; 
התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על 
חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה 

  דין. -של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

שא באחריות יובכלל האמור: י חוזההא התחייבויותיו על פי ולכי הנו בעל יכולת כלכלית לביצוע מ .6.3
של ותחזוקה  הפעלה, לרבות לעניין זה: תכנון, הקמה, ההתחייבויותהמלאה למימון ביצוען של כל 

  ., באופן ובתנאים הנקובים בחוזההמתקן

ית, הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועכן כי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .6.4
  .הספקהכישורים, המשאבים, הסמכויות והאמצעים הנדרשים לביצוע מלוא התחייבויות 
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כלפי הרשות, הרשויות המוסמכות ושאר  ,המתקןשל  ותחזוקההפעלה כי האחריות לתכנון, הקמה,  .6.5
ומבלי לגרוע מכלליות  – הספקמוטלת במלואה ובאופן בלעדי על צדדים שלישיים, בכל היבט שהוא, 

, םמכל מין וסוג שהתשלום, הוצאה וכיו"ב הרשות לא תשא בכל עלות, . בלבד על חשבונו –האמור 
זאת עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר כל , והספקהתחייבויות בקשר עם הדרושה 

 סיומה. 

כל את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמומוטלת האחריות המלאה והבלעדית  הספקעל כי  .6.6
להלן ומאחריותו המלאה  6.7 כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף קשרות נשוא המכרז; היבטי ההת

 האפשרות ול נהניתבמכרז ולחתימת החוזה,  ועל פיו, עובר להגשת הצעת הספקוהבלעדית של 
בדיקה מדוקדקת וכי ערך והשלים, כבעל מקצוע וכמומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי לבדוק המלאה 

של כל חומר, פרט, מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה, מקיפה ויסודית, 
רותו בכל הקשור להתקשפיסי, משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי  עניין, מידע ו/או נתון

 , לרבות אך מבלי לגרוע, בהתייחס לכל אלה:ולביצוע התחייבויותיו על פיו בחוזה

הוראות כל של  , מכל מין וסוג,והשלכותיהםמשמעותם , תכניהם, הספקמלוא התחייבויות  .6.6.1
תכניהם, משמעותם והשלכותיהם, מכל מין וסוג, של , הספקעל ביצוע התחייבויות דין 

לרבות סעיפי התמורה וכדאיות הצעתו הכספית  והוראותיו,הוראות החוזה על כל נספחיו 
 במכרז. 

כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, התעודות, תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של  .6.6.2
, בין היתר לקבל הספקאותם יידרש לעמוד ו/או ש הספקבהן יידרש ההסמכות והתקנים 

התנאים,  :ובפרט לעניין זה הספקביצוע והשלמת התחייבות ל ,הרשויות המוסמכותמ
  הנפקתם.והעלויות הכרוכים ב , לוח הזמניםהמגבלות

י, התקני, סי, הפיהתכנוני, הרישו םמצב, הקיימים והמבנים התשתיותוהייעודי  שטחה .6.6.3
קיומם  ;םוהשלכותיההייעודי  שטחהשל  סביבתייםההתנאים  ;)As-Is( המסחרי והמשפטי

 ןמעליה, ןגבולעד לו/או  הייעודי שטחבמערכות וציוד, מתקנים, תשתיות ו/או העדרם של 
בפועל והשימוש הנעשה בהן  ןבהתאם לייעוד ן, אפשרויות השימוש בהןייעוד ;ןו/או מתחת

דרכי גישה  ;על פי החוזה הספקובקשר עם ביצוע והשלמת התחייבויות ובפרט לצורך 
וכן כל מידע אחר (מתוכננות ו/או קיימות)  הייעודי שטחמהאל/ואפשרויות שינוע ותחבורה 

 .הייעודי שטחלהקשור 

כל ו ווסביבת הייעודי שטחההתוכניות הסטטוטוריות הקיימות ו/או העתידיות לחול על כל  .6.6.4
הכרוכים  , קיימים ועתידיים מכל מין וסוג,ההיבטים הסטטוטוריים ו/או התכנונייםשאר 

ושאר  הוראות והנחיות מוסדות התכנון, לרבות התחייבויותיו על פי החוזהבביצוע 
הצעתו על תחייבויות והמכלול השפעותיהם האפשריות על ביצוע ה, הרשויות המוסמכות

תוכנית תוכניות בעניין עיר, תכניות מתאר ארציות, לרבות לעניין זה: הכספית למכרז, 
 .ובין אם לאו במפרט הטכני יםנקובהמסמכים הסטטוטריים, בין שהם הבינוי ושאר 

ברשויות המוסמכות, לרבות סדרי האישור והטיפול בכל ההיבטים הסטטוטוריים הנהוגים  .6.6.5
המקומית לתכנון ולבניה  המחוז מרכז, ברמלה, המשמשת גם כוועד –המחוזית  הבוועד

האישורים, ההיתרים, היתר שינויים, פרקי הזמן הדרושים לקבלת  ובכלל האמור:בנמל, 
 הרישיונות וההסכמות הנדרשות על פי החוזה. 

 היבטים, הסיכויים והסיכונים, מכל מין וסוג, ובכללם: בתחום המשפטי, כלכליכל ה .6.6.6
תכנוני, ביצועי, טכני או כל סיכוי, סיכון , מסחרי, (לרבות היבטי ותנאי המימון הנדרשים)

 . ו, בהתאם למטרותיהספק, באמצעות ויקטהפרביצוע להשפיע על  יםהעלולים והיבט אחר

וכן כל חומר, נתון ומידע במסגרת המכרז  הרשותכל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה  .6.6.7
הבלעדי, ואשר עלול להשפיע על  ולנכון לבדוק, על פי שיקול דעת הספקאחר אשר מצא 

המסחרית של ו/או על כדאיותה הכלכלית ו/או גשת הצעתו במכרז קבלת ההחלטה לה
כאמור וכן כל חומר, נתון, מידע, פרט ועניין, מכל מין וסוג שהם, המשפיעים ו/או  הצעהה

 .הספק התחייבויותואופני היישום של עשויים להשפיע על ביצוע 

המפורטות  ווהתחייבויותי ר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיולהתקש הספקשל  החלטתוכי  .6.7
לעיל,  6.6  , בין היתר, כמפורט בסעיףווהערכותי ורק על בדיקותיבמסגרתו, התקבלה והתבססה אך ו

ללא תלות במידע, נתונים, חומר, מצגים, הבטחות, תיאורים, הסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים 
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מידע, תיאורים,  -למען הסר כל ספק  –ו/או מצד מי מטעמה, לרבות  רשות/או התחייבות מצד הו
ו/או על ידי מי  רשותהסברים, מסמכים, הערכות, פרסומים כאמור שנמסרו ו/או הופצו על ידי ה

"); כי הובהר רשותהמידע שנמסר על ידי ה(להלן, יחדיו: " המכרזמטעמה במסגרת ו/או כחלק מ
כמו גם  ולמטרות ידיעה כללית בלבדנועד לצורכי המחשה שהמידע שנמסר על ידי הרשות , ספקל

; כי ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרזשהוא 
 לצורך ספקמלוא המידע הדרוש לאינו משקף בשום צורה ואופן את  רשותמידע שנמסר על ידי הה

כי יכול וממועד מסירת המידע ועד למועד חתימת ; התקשרותו בחוזהלצורך כרז והשתתפותו במ
על פיו, יחולו שינויים במידע שנמסר על ידי  הספקהחוזה ו/או עד למועד ביצוע איזה מהתחייבויות 

על המידע שנמסר או שיימסר על ידי הרשות הינה באחריות  הספקכי כל הסתמכות מטעם הרשות; 
אינו  הרשותזה לעיל, המידע שנמסר על ידי  6.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף כי המציע בלבד; 

לא תהיה  הרשותמהווה בשום מקרה, מצג, הבטחה, אישור או התחייבות כלשהי מטעמה; כי 
והנתונים שנבחנו  , הפרטיםאחראית בשום מקרה לשלמות, נכונות, דיוק ומהימנות החומר, המידע

וכן לא תהיה אחראית בשום מקרה להעדרם  רשותובכלל זאת: למידע שנמסר על ידי ה הספקעל ידי 
ים מכל סיבה שהיא, לרבות אלו אשר היו מצוי ספקונתונים שלא נמסרו ל , פרטשל חומר, מידע
לא כללה אותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במידע שנמסר  רשות ושהרשותברשותה של ה

היה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או ימוותר בזאת, וכן  הספק. בהתאם, העל יד
בחנו דרישה, מכל מין וסוג שהם, שעניינן שגיאה, טעות, הטעיה, אי דיוק בחומר, במידע ובנתונים שנ

ו/או שעניינן במידע, חומר ונתון אשר לא  רשותובכלל זאת: במידע שנמסר על ידי ה ושנבדקו על יד
החליטה, מכל סיבה שהיא, שלא  זוואשר  רשותו/או שהיה מצוי בידי ה רשותהיה מצוי בידי ה

 לשם השתתפותו במכרז הספק, וזאת גם אם הסתבר כי מידע כאמור הנו חיוני עבור ספקלמוסרו ל
  .  והתקשרותו בחוזה

וכן לנכון לערוך,  הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,  6.6  בסעיףאת כל הבדיקות הנזכרות  ךלאחר שערכי  .6.8
 וכי התקשרותמצא לעיל,  6.7 הנקובה בסעיף  רשותלאחר ששקלל גם את מגבלת האחריות של ה

מוותר בזאת באופן סופי,  הספקוכי ו ולמטרותי ולצרכי מותמתאי והתחייבויותי לומילוי כ חוזהב
התאמה אי היה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, מום, חסר ו/או ימלא ובלתי חוזר וכן 

 . והתחייבויותיו וולשאר זכויותיחוזה מכל מין וסוג שהם בקשר ל

להטמיע ולקיים, בעצמו והבלעדית באחריות המלאה  הספקשא יכי במהלך כל תקופת ההתקשרות, י .6.9
הנהוגות ברשות  טעמו את כל הוראות הבטיחות והגהותאו באמצעות מי מטעמו, ביחס לכל מי מ

 (לרבות שימסרו)(ככל וגורמי הביטחון מטעמה כפי שימסרו לו, מעת לעת, בכתב, על ידי הרשות ו/או 
; הוראות הבטיחות והוראות הבטיחות באש, כפי שיתעדכנו על ידי הרשות, מעת לעת, ועל הכללים

ם, בעצמו או באמצעות מי פי שיקול דעתו הבלעדי) וכן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, יטמיע ויקיי
ות ארגון הפקוח על דין, לרבות על פי תקנהוראות כל כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי מטעמו 

, הספקהנחיות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל וכן  העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)
באופן שלא יגרע ו בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדים ורווחתם יתנאלצורך הבטחת והכול 

  . מפרט הטכניבמהוראות הבטיחות והגהות הקבועות 

החומרים , הבלעדית לשמור על כל הציודהמלאה ובאחריות  הספקישא על אף האמור בכל דין, 
הבלעדית המלאה, שא באחריות יוכן י בשטחי הרשותאחסן יותיר ו/או יאותם והמתקנים 

מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי  ווהמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה), שיגרמו ל
 . בשל כך

להוראות כל דין, ובהתאם לכל התקנים הקיימים (לרבות תקנים בהתאם  העבודותיבצע את  כי .6.10
 פעילותהמקובלים לביצוע  )כיו"בו , התפעולייםההנדסיים(שאינם רשמיים), הסטנדרטים והכללים 

  וזאת מבלי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה.לפי העניין, חוזה, ב הנקובסוג המ

ו/או כל מי  הספקכל דין, יקיים הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר כי מבלי לגרוע מ .6.11
הביטחון, אבטחת מידע נספח הוראות , הכלליםהוראות את  ההתקשרותמטעמו במהלך כל תקופת 

הוראות נספח , איכות הסביבהנספח הוראות  ,הבטיחות והגהותנספח הוראות , ושמירת סודיות
  .לפי הענייןת, נספח התקשורהוראות ו בטיחות באש

באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא ימצא במצב של  הפרויקטכי יבצע את  .6.12
ומצהיר  . מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק מתחייבניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות

 כדלקמן: 
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ווצר) ניגוד עניינים יאין בביצוע חוזה זה כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן סביר כי י כי .6.12.1
כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו לבין  ו/או ניגוד אינטרסים

 הרשות.

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם כלשהו  .6.12.2
מטעמו  ימשהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או 

 ").גורם בעל אינטרס(להלן: " בקשר עם ביצוע העבודות

כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה עבור צד שלישי  .6.12.3
כלשהו שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו המתנהלת בערכאה שיפוטית 

 ").צד בסכסוך" ובין אם לאו (להלן:

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב ללא דיחוי לרשותכי יודיע  .6.12.4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, במקרה זה יפעל הספק  מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או  העניינים האמור להסרת ניגודוככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
 .ד בסכסוךו/או הקשר עם צ להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר  ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, לו ש ידוע .6.12.5
וזאת מבלי לגרוע מכל  ,התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה

 .סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין

לגרוע מכלליות האמור, הספק יחתום על כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד אינטרסים  מבלי
 נספחכ"ב המצהתחייבות  כתבמי מטעמו על  כליחתים את  וכןלחוזה,  יא' נספחכ ורףהמצ
(לרבות תקופות  . התחייבות זו תעמוד בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרותלחוזה 1יא' 

ר ספק תחול גם ביחס לנותן שירות / בעל תפקיד שיחלו ולמען הס ההארכה, ככל שתחולנה)
  .במתן שירותים לרשות לאחר חתימת החוזה

ו/או  , הבטיחותיים, לרבות המאפיינים התפעולייםהאתרכי הוא מודע למאפיינים הייחודיים של  .6.13
, יבצע את הפרויקט בצורה זהירה ההתקשרות, וכי לאור האמור במהלך כל תקופת הביטחוניים

, וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו באתרוסבירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות 
ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או 

הי לתפעול ו/או לפעילות מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות ו/או הגבלה כלש
, שאינם נובעים כתוצאה סבירה מביצועו של הפרויקט באופן שאושר בכתב על ידי באתרהסדירה 

  . הרשות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי שהוא

שא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל תקופת יהספק י
מתקני הרשות. הספק שטחי ובב או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, מגרימת נזק ו/קשרותההת

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה, 
פיסי לציוד על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק ובתיאום עם הרשות, יתקן בהקדם האפשרי 

ו קלקול ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי מטעמו ו/אולרכוש 
מתקני הרשות, באופן סדיר, ככל משטחי ובמתקני הרשות, וכן ינקה כל פסולת ו/או לכלוך שטחי וב

שאלה נובעים מביצוע הפרויקט ו/או בקשר עמו. הרשות תהא רשאית לקבוע לספק מועד סביר 
  קלקול ו/או לביצוע כל ניקיון כאמור והספק יבצעם בתוך אותו מועד. לתיקון כל נזק ו/או 

נציג הרשות או כל הפיקוח המופעל על ידי מסכים בזאת באופן בלתי חוזר, ש הספקו ספקידוע לכי  .6.14
על פי החוזה ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור  הספקבקשר עם ביצוע התחייבויות  מי מטעמו

ביצוע לרבות בקשר עם על פי החוזה,  ו/או לכל מי מטעמו ספקלל מי מטעמו נציג הרשות וכשיעניק 
או הצהרה ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת םאינ, הספקאיזה מהתחייבויות 

כלפי ו/או מאחריותו מהתחייבויותיו  הספקשחרר את על מנת לגרוע ו/או ל אין בהםו, רשותמטעם ה
להטיל על כמו גם שאין בהם על מנת כלפי צדדים שלישיים ו/או  למילוי כל תנאי החוזה רשותה
 שטחבנציג הרשות וכל מי מטעם הרשות של  ושהי. עוד מובהר בזאת, כי נוכחותכלחריות א רשותה

לא תטיל על התחזוקה, ו ההרצהו/או בתקופת  ההקמההתכנון ו במועד ביצוע עבודות הייעודי
על  הספקכל אחריות שהיא ו/או תגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של  רשותה

 פי החוזה.

 הספקהתחייבויות בנוסף, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית אך לא חייבת לפקח, על ביצוע 
 הספקביצוע התחייבויות והתחזוקה ובכלל האמור:  ההקמהעבודות , התכנוןלרבות (כולן או חלקן), 

קשר עם קבלת כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וכיו"ב על פי הוראות החוזה, טיב הציוד ב
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, ביטחון ובטיחות בעבודה וכיו"ב. עם זאת, צוות הספקהחומרים והמתקנים, שמירה על זכויות 
וכן לא יגרע בשום  רשותח כאמור לא יטיל בשום מקרה אחריות מכל מין וסוג שהיא על הוהעדר פיק
 חובותיו והתחייבויותיו בחוזהלביצוע ולהשלמת  הספקאחריותו המלאה והבלעדית של מקרה מ

 הוראות כל דין.      יתר ו כותהמוסמ הרשויותהוראות  יו, ובכללם:בהתאם להוראות

להיעזר בצדדים שלישיים לביצוע  הספק מחייבת אתהאו  ספקל מאפשרתה בחוזהכל הוראה  כי .6.15
 הספקו, החוזהעל פי  הרשותמהתחייבויותיו ואחריותו כלפי  הספק, לא תשחרר את התחייבויותיו

למעשיהם ומחדליהם של צדדים שלישיים כאמור, ולביצוען  הרשותיישא במלוא האחריות כלפי 
 . החוזההמלא של כל הוראות 

ובכלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, הפרטים והמידע  ווהתחייבויותי ו, הצהרותיכי כל מצגיו .6.16
 ווהתחייבויותי ו, מהווים חלק בלתי נפרד ממצגימכרזל והצעתו המכרזבמסגרת  וכפי שנתנו על יד

וכמו כן, הם שרירים, קיימים, עדכניים ומדויקים ולא חל  חוזה (ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו)ב
 בהם כל שינוי. 

ללא כל  מסכים להםהוא נאי החוזה, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינם ותכל קרא את  כי .6.17
 .סייג

או בכל מסמך אחר שהוגש כפי שניתנו על ידו במסגרת המכרז  הספקכל ההצהרות והמצגים של כי  .6.18
 ספקידוע לנכון למועד חתימת החוזה.  , שרירים נכונים ועומדים בתוקפםאו מי מטעמהרשות ל

ודיע ימתחייב, כי  הספק, מהוות תנאי להתקשרות עימו. חוזהוב מכרזב ווהתחייבויותי ושהצהרותי
כאמור או על כל נסיבה אשר עלולה  ו, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותילרשותידית מי

 . החוזהעל פי  והתחייבויותיחובותיו ולגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מ

חשמל, במטרה להסדיר את -יח עם הרשות לשירותים ציבורייםמצויה בש כי ידוע לספק שהרשות .6.19
וכי הספק יערך לאספקת השירותים על פי חוזה זה על פי מתכונת ייצור החשמל באמצעות המתקן. 

. בכל מקרה, ושתיבחר ובהתאם להוראות כל דין, על אחריות תמתכונת אחרכל הסדרת מונה נטו או 
לא תעמוד כל טענה, דרישה ותביעה כמו גם שלא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או שיפוי בגין  ספקל

 .איזה מהחלופות שתאושרנה ושעל פיהן יידרש לספק את השירותים

   העבודה ואבני הדרך לביצוע העבודות מסמכי  ,לוח הזמנים .7

סירה וקבלה וכן אחריות התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות תכנון, הקמה, תיעוד, הרצה, מ .7.1
 .במפרט הטכניותחזוקת הפרויקט, תתבצע במסגרת ועל פי טבלת אבני הדרך המפורטת 

תוך התקופה הנקובה לשם כך בטבלת אבני הדרך המצורפת  וימציא לאישור הרשות יערוךהספק  .7.2
לוח זמנים מפורט,  , בין היתר,, יכלולםבמסגרתעבודה  מסמכי/תוכניות ,המפרט הטכניכחלק מ

ברשות ה העדכנית ביותר גרסבאו  2010בגרסת  ,MS-Projectתוכנת  בשיטת "גאנט" ובאמצעות
צוות תוצריו, ו וכן את הצגתם של כל שלבי ומועדי ביצוע העבודות, יצוע הפרויקטבמועד תחילת ב

ימוש כל פרט ו/או פעולה הדרושים על מנת להביא להשלמת ולמוכן הדרוש בכל שלב  הספק
בהתאם לטבלת אבני בכפוף ווכל זאת, בין היתר,  על פי הוראות החוזההפרויקט במלואו ובמועדו 

", לוח הזמנים, בהתאמה: "בחוזהמפרט הטכני (ולשאר ההוראות הנקובות לשם כך בהדרך 
   .")אבני הדרך" - " ו העבודה מסמכי"

העבודה ולוח  מסמכימובהר בזאת, כי שלבי ומועדי ביצוע העבודות אותן יפרט הספק במסגרת  .7.3
 .  מפרט הטכניאבני הדרך שב בטבלתהנקובות לשם כך הזמנים לא יעלו בכל מקרה על התקופות 

על ידי הספק לאישור הרשות. הרשות תודיע לספק, בכתב, אם ברצונה לדחות  ווגשיהעבודה,  מסמכי .7.4
  או בסייגים.  ם, במלואםעל ידי הספק או לאשר יםהמוצע ממסמכי העבודה איזהאת 

בסייגים, יבצע הספק (על חשבונו),  איזה מהםהעבודה או אשרה  איזה ממסמכידחתה הרשות את  .7.5
עבודה  מסמכילאחר מועד קבלת ההודעה כאמור,  ) ימים5(שה יויגיש לרשות, לא יאוחר מחמ

, ובלבד שסייגים ו/או הערות ערות אותם ציינה הרשות בהודעתה, בהתאם לסייגים ו/או להיםמתוקנ
העבודה כאמור  איזה ממסמכי. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי אלו הינם בהתאם לדרישות המערכת

בסעיף זה, לא יהווה עילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה ובכלל 
  הקבוע בחוזה. קבלהה האמור לעיכוב ו/או דחיית מועד
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העבודה  מסמכי. םהעבודה, יבוצעו העבודות בהתאם להוראותיה מסמכיאישרה הרשות את  .7.6
 מתוצרי התכנון הסופייםכחלק בלתי נפרד  פוצורי, (כשהם כוללים לוח זמנים מאושר) יםהמאושר

"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהנחיות ו/או יםהעבודה המאושר מסמכי(להלן: "
על מנת להטיל על  םהעבודה ו/או באישור מסמכיהדרישות אותן תציב הרשות לספק בקשר עם 

 מסמכישל  םולתקפות םהרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו של הספק לטיב
 .יםהעבודה המאושר

שלבים , בהתאם ל, על כל שלביהןוההרצה ההקמה, התכנוןות עבודשל  ןישלים את ביצועיחל ו הספק .7.7
ינקוט לשם כך, לוח הזמנים. מסמכי העבודה המאושרים, לרבות מועדים הנקובים לשם כך בלו

 השלמתאשר יבטיחו באופן מרבי את  צוות הספקבציוד ובבכל אותן שיטות עבודה וישתמש  הספק
במסמכי בי הביצוע ובמועדים שנקבעו עבורם באיכות הדרושה, בהתאם לשל, מלוא ההתחייבויות
 .העבודה המאושרים

, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או כמושלמותתחשבנה ושלבי הביצוע בפרויקט כל אחת מאבני הדרך  .7.8
מי מטעמה את ביצועה של אבן הדרך הרלוונטית ואת התאמתה להוראות החוזה והתקבל אישור, 

אחת מאבני הדרך הרלוונטיות, במועד, בצירוף אישורה בכתב, של הרשות המעיד על השלמתן של כל 
של הרשות להמשך ביצועה של אבן הדרך העוקבת, והיקפה. הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי, לשתף בפרויקט צד שלישי אחד או יותר, כנציג מטעמה, אשר יבחן את התקדמות העבודות 

כאמור צדדים שלישיים באמצעות  למעט, צועהבשלביה השונים, ו/או יאשר את המשך ו/או גמר בי
 בתחום הביצוע של הפרויקט.  של הספק ישיריםמתחרים המהווים 

אבן מי מטעמה את השלמת באישור ו/או האמור באישור הרשות לא יהיה מובהר בזאת, כי 
 ביצועו של שלב הביצוע ו/או על לטיב הספקלגרוע מאחריותו המלאה של שלב ביצוע, על מנת הדרך/

מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן  הספקלהטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי ומנת 
  .יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך

  לעיכובים בלוחות זמנים הספקאחריות  .7.9

על פי חוזה זה, לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו באחריות המלאה והבלעדית  יישא הספק .7.9.1
למעט בנסיבות המפורטות להלן, וזאת  נספח לוח הזמנים,ביחס למועדים שנקבעו לשם כך ב

  ובנסיבות אלה בלבד: 

 15  ףבהתאם להוראות מפורטות בסעי פעילותועל השהיית  ספקהרשות הורתה ל .7.9.1.1
  .   ובכפוף לתנאים הנקובים במסגרתו להלן

 להלן 16   התקיימותן של נסיבות כוח עליון, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף .7.9.1.2
ובכפוף לאישור הרשות את אירוע כוח עליון ואת פרק הזמן שבו נמשך האירוע 

 .(מראש או בדיעבד)

להאריך איזה מהמועדים הנקובים בלוח הזמנים או  הספקהרשות נענתה לבקשת  .7.9.1.3
עיכובים שנגרמו בשל נסיבות וזאת אך ורק בגין מיתר המועדים הנקובים בחוזה, 

ו וכן שהספק לא צפה ולא היה יכול לצפות שאינן תלויות בספק ושאינם בשליטת
בתנאים שיקבעו על ידה (לרבות תנאים המסירים  ,ו/או למנוע, באמצעים סבירים

על פי  ,על פי החוזה (באופן מלא או חלקי) וכל זאתלעיכוב אחריות  הספקמ
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה מחויבת לעשות כן. 

של הרשות מסמך המתאר את תקופת העיכוב  המוקדםימציא לאישורה  הספק
בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכוב כפי שנגרמה 

  בפועל.

ימי עבודה ובהתאם  14, בכתב, תוך ספקבידי הרשות שמורה הזכות להודיע ל
או  פנייתו להארכת מועדיםלשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את 

את הסתייגויותיה  ספקבסייגים. הרשות תפרט בהודעתה ל לאשרה, במלואה או
-8.13 סעיפים הוראות  , ויחולו בעניין זה, ככל שיהיופנייתוו/או את הערותיה ל

   ., בשינויים המחויביםלהלן 8.10 

דעתה הבלעדי  הרשות תהיה רשאית אך בשום מקרה לא חייבת, על פי שיקול
והמוחלט, לקבוע כי בגין הארכת איזה מהמועדים הנקובים בנספח לוח הזמנים 
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או ביתר המועדים הנקובים בחוזה (כולן או חלקן), יהיה הספק זכאי גם להחזר 
  עלויות ישירות שנגרמו במישרין בגין הארכת לוח הזמנים.   

לעיל, לא יהוו  7.9.1 ות בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עיכובים בנסיבות המתואר .7.9.2
בשום מקרה הפרת התחייבות כלשהי של הרשות והן מסדירות באופן סופי, מלא ובלעדי את 

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע  הספקו ,זכאי להארכת מועדים הספקהנסיבות בעטיין יהיה 
 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר לכך. 

 תקןפיצוי מוסכם לעיכוב בהשלמת אבני דרך ובמסירת המ .7.10

השלמת הרצה והנפקת תעודת האחרונה (הדרך  ןאבביצוען של התעכב הספק בהשלמת  .7.10.1
הדרך  ןאבלהלן: "( , בשל נסיבות המצויות באחריות הספק)ידי הרשותקבלה סופית על 

והספק הספק הרשות רשאית לדרוש מ תהיהימים,  30העולה על הכול לתקופה "), לפיצוי
 מערך 0.3%לרשות, מיד עם דרישתה הראשונה כאמור, פיצוי מוסכם בשיעור של  ישלם

, בנפרד ובמצטבר, בגין כל שבוע (כהגדרתה להלן) בתוספת מע"מ כדין הקמההתמורה בגין ה
ועד  ההדרך לפיצוי, וזאת עבור התקופה שמהמועד הקבוע להשלמת ןעיכוב בהשלמת אב

   .")פיצוי מוסכםבפועל (בסעיף זה: " הלמועד השלמת

ההקמה, מסך התמורה בגין  5%סך הפיצוי המוסכם על פי הוראת סעיף זה, לא יעלה על  .7.10.2
  וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף  להלן.

בזאת, כי הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו הצדדים מצהירים  .7.10.3
לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע 

  ולהשלים את כל אחת מאבני הדרך במלואה ובמועדה. 

 ובמלוא הקמת המתקן, מובהר בזאת, כי בנסיבות בהן ישלים הספק את על אף האמור לעיל .7.10.4
(כהגדרתו להלן), ללא כל עיכובים  קבלהכאמור במועד ה מתקןוכן ימסור לרשות את ה

ביחס ללוח הזמנים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, 
פיצויים המוסכמים אותם גבתה הרשות יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות החזר בגין ה

  בפועל, בערכם כפי שנגבו בפועל ללא כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על מנת לגרוע  .7.10.5
מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל 
זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים 

  שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. 

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי  .7.10.6
עד למועד הקבוע לתשלום הספק על פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי המוסכם שהצטבר 

  התמורה.

 12לתקופה העולה על  המתקןמבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מובהר בזאת, כי עיכוב במסירת  .7.11
יחשב כהפרה יסודית של  ,לעיל 7.9 ף בשל נסיבות המצויות באחריות הספק על פי סעישבועות, 

 החוזה. 

   תכנוןה .8

, התקופה הנקובה לשם כך בלוח הזמניםבמהלך ובמסגרת להלן,  8.2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .8.1
על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, עבור הרשות  ספקיערוך, יבצע, יפיק, ישלים ויגיש ה

ולאישורה וכן לאישורו של כל מוסד תכנון ורשות מוסמכת נוספת רלוונטית, לפי העניין, את כל 
וכן של הקמת המתקן התוכניות, המסמכים, התוצרים ויתר האלמנטים התכנוניים הדרושים לצורך 

שטח רבות מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות), בכל אלמנט הנדרש בהתאם להוראות כל דין (ל
הכנת תכנון מפורט הרשות, ובכלל האמור:  תשתיות, ובממשק מלא עם וובסביבת הייעודי

קבלת/עדכון היתרי בנייה וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לשם כך וכל זאת ו
, ובשאר הוראות במפרט הטכניוזה, בהתאם להנחיות הרשות, באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בח

כל דין וכן בהתאם ובכפוף לאבני הדרך ולמועדים הנקובים בנספח לוח הזמנים (בחוזה זה, 
 "). עבודות התכנון" או "התכנוןבהתאמה: "

. בוצע על ידי הרשות והיתר הבנייה התקבל על פיוכבר תכנון ראשוני בסיסי של המתקן מובהר, כי  .8.2
, ככל ")חח"י(להלן: " חברת חשמל לישראל השלמת סקר היתכנות מולכמו כן תדאג הרשות ל
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תכנון , כחלק מעבודות התכנון, ספקבנסיבות אלה, יערוך הבטרם תחילת ביצוע הפרויקט.  שידרש,
את התכנון  םבמלוא יםותואמ יםמבוסס םכשה להיתר הבנייה (ככל שידרשו)השלמות מפורט ו

בהר, כי במסגרת עבודות התכנון, ולאחר השלמת הפיילוט, כן מווהתוכניות שערכה הרשות עבורו. 
עקרונות ואילוצי ההקמה שתגדיר ליידרש הספק לבצע התאמות והשלמות תכנון בכפוף ייתכן ו
  .לעיל 5.3 , בהתאם לסעיף הרשות

לקבל כל אישור, היתר, רישיון והסכמה כחלק מהתחייבויותיו יישא הספק באחריות המלאה לפעול ו .8.3
אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי יתר הוראות כל דין לצורך ביצוע עבודות 

היתר הפעלה מטעם משרד , ובכלל זאת (ככל שידרש) וחיבורו לרשת החשמל ההקמה של המתקן
  ., והכל כמפורט במפרט הטכניהתשתיות ואישור בודק חשמל מוסמך לתקינות המתקן

באחריות  הספקשא ילמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי במסגרת התכנון וכחלק בלתי נפרד ממנו, י .8.4
הכרוכים בתכנון,  והתפעוליים ,רייםוההיבטים הסטטוטלכל על חשבונו, , הבלעדיתוהמלאה 

ות, התאמתם להוראות כל דין ולדרישות הרשויות המוסמכ –ובכלל זאת  המתקןבהקמת ובתפעול 
  .והרשות מוסדות התכנון

, הכרוכים בהגשת הבקשות וקבלת ההיתרים האגרות, ההיטלים, המסים ותשלומי החובהתשלום  .8.5
 בלבד.  הרשותעל ידי ישולמו , למתקן  האישוריםו

הרשות, ואישורים של הנחיות הוראות החוזה, ובכללן: להתכנון, על כל שלביו, יבוצע בהתאם  .8.6
תואם באופן ה -מכלליות האמור  לגרועומבלי הוראות כל דין, יתר ו רשויות המוסמכותהוראות ה

מעת לעת, בין אם  ו, כפי שיהיוהמסמכים הסטטוטורייםהמסמכים ההנדסיים הוראות  אתבמלואו 
 ובין אם לאו.  מפרט הטכניבמפורשות  ואוזכר

-או דוו/התאמה -או איו/סתירה  הספקגילה כי בכל מקרה שבו  , למען הסר כל ספק,בזאת מובהר
הרשות, הוראות הרשויות המוסמכות, הוראות בהוראות החוזה, לרבות הוראות משמעות 

ספק  ספקלאו שהיה ריים ויתר הוראות כל דין, והמסמכים ההנדסיים, הוראות המסמכים הסטטוט
  .לעיל, בשינויים המחויבים 3 יחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף , בפירושם הנכון

לאה והבלעדית, לבצע את עבודות התכנון וההקמה בממשק ובאינטגרציה באחריות המיישא  הספק .8.7
לתכנן את כל הממשקים הרלוונטיים למבנים ולתשתיות  ,מלאים עם הרשות ובכלל האמור

הקיימים, בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הרשות, כשהתכנון האמור מתייחס לכל היבטי הממשק 
לתשתיות ולמבנים לבצע חיבור יעיל  ,, הטכני והתפעוליהתכנוני, המנהלתי, המבני, הפיסי, ההנדסי

הממשקים וכן להפעיל ולתחזק את  שטח הייעודיבלתוואי התשתיות אותן תקים הרשות הקיימים ו
 במהלך כל תקופת התחזוקה, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. האמורים

 שטחגבלות הסטטוטוריות הקיימות במון, בהתאם ובכפוף לכל היבצע את עבודות התכנ הספק .8.8
  . ובין אם לאו מפרט הטכני, בין שהן מפורטות בחוזה ובהייעודי

יפרט במסגרת עבודות התכנון את כל הציוד, המתקנים, המכשור, האמצעים, והמערכות  ספקה .8.9
 המתקניםו. מובהר במפורש, כי הציוד המתקןהדרושים להקמה ותפעול של  יםוכיו"ב הרלוונטי

 על ידי הרשות, במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים.  יאושרו שיעשה בהם שימוש

הרשות, מוקדם של לאישור  הספקימציא חלק בלתי נפרד מהתכנון, כו הספקבמסגרת התחייבויות  .8.10
את מלוא המסמכים והתוצרים הנדרשים לוח הזמנים, נספח מועד הנקוב לשם כך בלא יאוחר מה

לאישור הרשות,  הספקעל ידי  ויוגש המסמכים והתוצרים כאמור,. עבודות התכנוןבמסגרת 
 . מפרט הטכניאופן המתואר לשם כך בהעתקים ובב

, בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה לדחות את התכנון המוצע ספקלהרשות תודיע  .8.11
הרשות התייחסות לא ניתנה על ידי או לאשרו, במלואו או בסייגים.  (כולו או חלקו) הספקעל ידי 
דחתה הרשות את מסמכי ותוצרי בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, יחשב הדבר כאילו  ספקכלשהי ל

  .התכנון הרלוונטיים, אלא אם כן הודיעה הרשות אחרת, בכתב

(על  הספקאו אשרה אותו בסייגים, יבצע איזה ממסמכי ו/או מתוצרי של התכנון דחתה הרשות את  .8.12
המועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים מסמכים ותוצרים לא יאוחר מ חשבונו), ויגיש לרשות,

, בהתאם לסייגים ו/או להערות אותם ציינה הרשות בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר מעודכנים
 מסמכי ו/או תוצרי התכנוןלעיל. דחיית ו/או תיקון ו/או שינוי  8.11 ההוראות מפורטות בסעיף 

על  הספקעילה לעיכוב ו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות בשום מקרה כאמור בסעיף זה, לא יהוו 
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איזה מהשלבים ומאבני הדרך הקבועים בנספח לוח פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב ו/או דחיית 
  . והכול למעט אם אישרה הרשות אחרת, מראש ובכתב הזמנים,

לאחר סיום כל שלבי התכנון ואישורם על ידי הרשות, וכן היתר הבנייה  ,מסמכי ותוצרי התכנון .8.13
על כל  המתקןהעדכני וכל יתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות (מכל מין וסוג) להקמת 

גרתו, כפי שהונפקו על ידי המוסדות המוסמכים, חלקיו, מערכותיו מתקניו והציוד שיותקן במס
 "). תוצרי התכנון הסופיים" ויחדיו: "התכנון המאושר(בחוזה זה: " לחוזה כנספח פויצור

הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי התאמה, אי המלאה ושא באחריות יי הספקמובהר בזאת, כי  .8.14
אי , לרבות שמקורן בתכנון המאושרב, ככל שימצא םאו כל פגם אחר, מכל מין וסוג שהבהירות ו/

(להלן, יחדיו:  ו/או באי עמידה באיזה מהוראות החוזה האחרות זה 7 סעיף עמידה באיזה מהוראות 
כנון המאושר בתאשר ידרשו ו/או שינוי ונו, כל התאמה ו/או תיקון על חשב, ") וכן יבצעתכנוןפגם ב"

בשל פגם בתכנון, לרבות , , הפינוי והמסירה, התפעול והתחזוקהההקמה עבודותו/או בכל חלק מ
  . הוראות כל דיןיתר והרשויות המוסמכות , דרישות להתאימם לדרישות הרשותבשל הצורך 

ו/או בהנחיות ו/או  ף זה לעילבביצוע ההליכים המפורטים בסעילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  .8.15
(לרבות ו/או באישורו התכנון, מסמכיו ותוצריו בקשר עם  ספקהדרישות אותן תציב הרשות ל

על מנת להטיל על הרשות ), המפרט הטכניההוראות וההנחיות אליהם הפנתה הרשות במסגרת 
התכנון, של  ולתוקפולטיבו  הספקוחלטת של אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המ

  .שיבוצעו על פיוההקמה ו/או לעבודות  מסמכיו ותוצריו

התכנון, במהלך תקופת בהתאם לצורך, לעדכן על חשבונו, ישא באחריות המלאה והבלעדית,  הספק .8.16
וכן  יתר המסמכים ההנדסייםואת כל את כל תוצרי התכנון הסופיים וההרצה ההקמה תקופת 
יתר ותוצרי התכנון הסופיים את כל המהדורות של  להחזיק באתר ביצוע עבודות ההקמהבנוסף, 

כפי שיעודכנו מעת לעת תוך ציון השינויים ו/או ההתאמות שבוצעו כאמור מסמכים ההנדסיים ה
 . במסגרת כל מהדורה

את מטעמו ישא באחריות במלאה והבלעדית להפיק ולמסור לקבלן אשר יבצע  הספקכמו כן,  .8.17
, על חשבונו, את םולכל מי מטעמ התחזוקהמטעמו שירותי אשר יבצע  ןולקבלעבודות ההקמה 

במהדורתם , ויתר המסמכים ההנדסיים , לרבות כל תוצרי התכנון הסופייםונספחיו החוזה
לביצוע וכן  במספר העתקים ובפורמט, ככל הדרוש לביצוע עבודות ההקמההמעודכנת ביותר, 

 .לפי הענייןבהתאמה ו, קהשירותי התחזו

אישור, היתר,  בכלל האמור: כלאת התכנון וכן הנפיק עבור הרשות את היתר הבנייה ו הספקהשלים  .8.18
וראות כל דין על מנת רישיון והסכמה אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי יתר ה

צו התחלת עבודה, כתנאי לביצוע עבודות  הספקהקמה, תנפיק הרשות עבור העבודות לבצע את כל 
   להלן. 9.1 ההקמה כהגדרתן בסעיף 

  ההקמה עבודות .9

בה לשם כך בלוח ותוך התקופה הקצו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, יבצע הספק .9.1
המתקן כל פעולה ו/או עבודה וכן יספק כל חומר ו/או ציוד הדרושים לצורך הקמת , הזמנים

והקונסטרוקציות  הקמת המתקן) i(כל אלה: לרבות בהתאם לתוצרי התכנון, , הפרויקטוהשלמת 
ביצוע והקמת כל הממשקים הפיסיים, ) ii( ;וכל התשתיות הדרושות לתפעול לרבותהנלוות 

 ,) רכישהiii( ;הקיימיםוהמבנים התשתיות לבין , המתקןההנדסיים, הטכניים והתפעוליים שבין 
לצורך  יםהדרוש םייהרלוונטוהמתקנים שינוע, הקמה והתקנה מלאה של כל הציוד אספקה,  ,ייצור

במסגרת התכנון המאושר ובכל  , כפי אלה אושרו מראש ובכתב על ידי הרשותהמתקןהקמה ותפעול 
; מפרט הטכנימקרה באופן שלא יפחת מהסטנדרטים והמפרטים המינימאליים הנקובים לשם כך ב

)ivתפעולהקמהכל עבודה, פעולה ואספקה הנדרשת לשם וכן  ) חיבור המתקן לרשת החשמל , 
עבודות ה: "(בחוזה ז בהתאם לתוצרי התכנון הסופיים ולשאר הוראות החוזה המתקןואחזקה של 

 "). העבודות" או "ההקמה

למבנים ולתשתיות  יידרש הספק לבצע אינטגרציה וממשק מלאים המתקןהקמת ובמסגרת תכנון  .9.2
, הקיימות ברשות, תוך תאום מלא עם נציגי פיסיות וטכנולוגיותותשתיות מערכות  הקיימים, לרבות

כמו כן, יבוצעו תכנון . הדרושות לשם כך הרשות, ובכלל זאת להשתתף בישיבות תיאום תכנון וביצוע
, כמפורט בין השטח הייעודי , תוך שימת לב למגבלות התפעוליות הקיימות בסביבתהמתקן הקמתו

 . מפרט הטכניהיתר ב
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 יםהעומד הספקמטעם  בעלי מקצוע ו/או קבלני משנהעבודות ההקמה, יבוצעו במלואן באמצעות  .9.3
. מובהר במפורש, כי ביצוע עבודות ההקמה מפרט הטכניב בכל דרישות הניסיון אשר נקבעו לשם כך

, לא יטיל על הרשות אחריות מכל מין וסוג וכן לא יגרע בשום צורה הספקבאמצעות קבלן מטעם 
  .הספקלביצוע מלוא התחייבויות  הספקואופן מאחריותו המלאה של 

דרכי גישה  , ספקלעיל, במהלך תקופת ההקמה, תספק הרשות ל 9.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .9.4
, והכול באופן, במיקום, הייעודיהשטח המשבצת של עד לראש  מים,ו, תשתיות חשמל הייעודי שטחל

המלאה, לבצע את כל הדרוש, על חשבונו על מוטלת האחריות  הספק על ובתנאים שיקבעו על ידה.
 הספקהיה ותעמיד הרשות לשימוש . מנת להתחבר לתשתיות, אותן תעמיד הרשות לרשותו כאמור

, וכיו"ב) שירותים כלשהם (כדוגמת חשמל, מים התחזוקההאחריות וובתקופת בתקופת ההקמה 
  .על פי צריכה בפועל לרשות דמי שירותים הספקישלם 

בהם יקים בנתב"ג שטחי התארגנות  שימוש,הרשות תקצה לספק ללא תמורה וללא תשלום דמי  .9.5
כאמור אך ורק את  י ההתארגנותבשטחיבצע הספק הספק, על אחריותו ועל חשבונו, שטחי אחסון. 

לשטחי  תוכנית הנפהותוכנית התארגנות  הספק יגישלאחר חתימת החוזה הפעילות שלשמה הוקצה. 
ת ועל בסיס התוכניו יקום עליו תורה הרשות. תוכניות אלה יוגשו לאישור הרשותההתארגנות במ

  .תקצה הרשות לספק שטחי התארגנות, ללא תשלום תוהמאושר

באחריות המלאה  הספקשא י, יההקמה תקופת במהלךלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .9.6
תעודת ) ו4האכלוס (טופס אישור את  התכנוןמוסדות מקבל פנות בעצמו, לבקש וללגם הבלעדית 

הרשויות המוסמכות את כל האישורים, ההיתרים,  וכן לקבל מיתר בגין העבודות )5(טופס  הגמר
, במסגרת המועדים המתקןהפעלה ותחזוקה של לוהמהווים תנאי הנחוצים הרישיונות וההסכמות 

האגרות, רבות הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים. כל ההוצאות והתשלומים מכל מין וסוג (ל
), הכרוכים בהגשת הבקשות וקבלת ההיתרים, ההיטלים, המסים ותשלומי החובה מכל מין וסוג

וניהול ההליכים והמגעים עם הרשויות , (לרבות תעודת גמר) האישורים, הרישיונות וההסכמות בגינן
  .הספקאך ורק על ידי במלואם ישולמו המוסמכות ומוסדות התכנון, 

 ואספקהרכש, ייצור  .9.7

כחלק בלתי נפרד מעבודות ההקמה, לייצר ו/או , המלאה והבלעדית שא באחריותיהספק י .9.7.1
לבטח, ולספק, את כל החומרים ו/או הציוד הדרושים לביצוע לשנע, לרכוש, לייבא, 

ולהשלמת העבודות במועדן (אשר אספקתם אינה מוטלת על הרשות במפורש על פי הוראות 
 תקופת האחריותלצורך ביצוע התחייבויות הספק במהלך ו/או הדרושים  )המפרט הטכני

לרבות לעניין זה אריזתם, סימונם, העמסתם ושינועם מאתר הייצור ו/או , והתחזוקה
הייעודי וכן פריקתם ואחסונם במקום הייעודי עליו יורה  שטחהמשלוח (בארץ או בחו"ל), ל

חלוטין לדרישות חדשים, מקוריים, תקינים, תואמים לכשהם  נציג הרשות, הכול
באיכות הדרושה לצורך כן בכמות וו במפרט הטכני, והספציפיקציות שנקבעו על ידי הרשות

עם הרשות ובהתאם מלא ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, הכול בתיאום 
  להנחיותיה.

ף תבצע בכפוכאמור תלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי התקנת ציוד, מתקנים ומערכות  .9.7.2
לאישור מוקדם של הרשות ובכל מקרה, הספק יישא באחריות להתקין אך ורק את הציוד 

מבלי שיהיה רשאי להחליף  ו/או אושר במסגרת התכנון,שהוצע על ידו במסגרת המכרז 
 .ציוד, מתקן ומערכת כאמור (לרבות דגם או יצרן), ללא אישור מוקדם ובכתב של הרשות

מתאימות לציוד, המתקנים , יערוך הספק בדיקות הייעודי שטחלבטרם אספקתם  .9.7.3
מכרז. הספק בלדרישות הרשות ולהצעתו של הספק  התאמהה חןתיב והמערכות במהלכן

והרשות תהיה רשאית, אך לא כאמור בדיקות היודיע לרשות לפני המועד המתוכנן לביצוע 
או אי נוכחות חייבת, להיות נוכחת בביצוע הבדיקות. למען הסר ספק מובהר, כי נוכחות 

   .על פי החוזהלא תיגרע מאחריותו של הספק בבדיקה האמורה נציגי הרשות 

, מהווה הז 9.7 ף בסעילמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי ביצוע ההתחייבויות הנקובות  .9.7.4
חלק בלתי נפרד מהעבודות. כל תשלום ו/או עלות הכרוכים בביצוע התחייבויות אלה, 

הוצאות הובלה ודמי אחסון , מס נמל, מכסתשלומים בגין ביטוח,  -לרבות למען הסר ספק 
יחולו  - לרשות הנמלים ו/או לרשויות המכס או אגף המכס והמע"מוכל תשלום נוסף  בנמל

 על ידו בלבד.  על הספק ויושלמו
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 ניקוי ופינוי פסולת .9.8

, להלן 25.2.3  לעיל וסעיף 6.13  ףעבודות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיהבמהלך ביצוע  .9.8.1
שאינם דרושים שא הספק באחריות לשמור על אתר הרשות נקי מכל חפץ או מתקן יי

לביצוע העבודות, בין היתר, בהתאם לכל כללי הבטיחות והגהות להם מחויב הספק על פי 
החוזה ועל פי הוראות כל דין. היה ותקצה הרשות לספק, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, כל שטח ו/או מבנה בקשר ו/או לצורך ביצוע העבודות (כולן או חלקן), יבצע 

מטעמו בשטח ו/או במבנה האמור אך ורק את הפעילות שלשמה הוקצו.  הספק ו/או כל מי
ו/או  , המתקנים, המערכות, הכליםשא באחריות הבלעדית לשמור על כל הציודיהספק י

החומרים אותם תאפשר הרשות לספק (ככל שתאפשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
במבנה ככל שיוקצו לו  והמוחלט), להותיר ו/או לאחסן באתר הרשות (לרבות בשטח ו/או

שא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה), יכאמור לעיל) וכן י
  שיגרמו להם מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל כך. 

 מפרט הטכנימבלי לגרוע משאר הוראות החוזה ובכלל האמור: ההוראות המפורטות ב .9.8.2
במועד באחריות המלאה והבלעדית למסור לרשות  פקהסובנספח איכות הסביבה, ישא 

 פסולת. כל נקי ראוי לשימוש וללא  ואכשה, במתקןאת החזקה הקבלה 

השלמת העבודות וכן קודם למועד תקופת קודם למועד  הספקבמסגרת ולצורך האמור, יחל  .9.8.3
את כל הציוד, המתקנים,  הייעודי ומיתר שטחי הרשות שטחמהלנקות ולסלק  ההרצה

 הל לשביעות רצונוהכ ,לכלוךהפסולת, האשפה, המכשירים, הכלים, החומרים, השיירים, ה
, על מנת לאפשר הספקהרשות, בהתאם להוראותיה ולהוראות כל דין ועל חשבונו של של 

, כשהם נקיים ופנויים בשטחים האמוריםלרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה 
  לת.  מכל פסו

אך ורק וחומרים, יבוצע סילוק כאמור פסולת לסלק  הספקמובהר בזאת, כי במידה ונדרש  .9.8.4
 ").אתר הסילוק(להלן: " למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות השאושר למטמנה מאושרת

הפסולת אל  שינוע, הסילוק לאתרלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי סילוק הפסולת כאמור 
באחריותו  תבצעו, ירת כניסה לאתר הסילוק במידה ויידרשותשלום אג אתר הסילוק

ימציא לרשות את כל תעודות המשלוח לאתר  הספקועל חשבונו.  הספקהבלעדית של 
   הסילוק, וזאת בסמוך לאחר ביצוע המשלוח. 

בלתי מוגבלת , תהא זכות כניסה הרשותולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי  הכוח י, לבאלרשות .9.9
ציוד  ,מרים, מכונותו, או מובאים ממנו חמתבצעות העבודותולכל מקום אחר שבו  הייעודי שטחל

ולשתף  זושכלהבטיח להם זכות גישה מתחייב  הספקהעבודות, וביצוע צורך כלשהם לופריטים 
   .פעולה איתם בכל הנדרש

 שמירה ואבטחה .9.10

עט שמירה , למהייעודי שטחמובהר במפורש, כי הרשות לא תעניק שירותי שמירה ואבטחה ב
בהתאם, הרשות לא תישא בשום מקרה באחריות לכל נזק, ואובדן (לרבות . היקפית הקיימת בנתב"ג

 מחמת גניבה ופריצה) לציוד, מתקנים, חומרים ומערכות של הספק. 

  טכני ותפעולי תיעוד .9.11

ישלים הספק על  ,לרשות המתקןלמסירת עבודות התכנון וכתנאי להשלמתן וכחלק בלתי נפרד מ
, לרבות כל מפרט הטכניבמסמכי התיעוד הנדרשים אחריותו הבלעדית ועל חשבונו עריכתו של כל 

  אלה:

 .המתקןשל והרצה מסירה מפרט מסודר לבדיקות קבלה,  .9.11.1

באמצעות מודד הייעודי  שטחב), של כל העבודות שבוצעו As-Made( תיעוד באמצעות מדידה .9.11.2
 מוסמך.

והמתקנים  הכולל, בין היתר, את תיעוד כל המערכות קןלמתתיעוד מלא המתייחס  .9.11.3
תעודות ספקים וקבלנים חוברות הפעלה ותחזוקה, ספרי יצרן,  את, וכן סגרתוהכלולים במ

ר במישרין בקשר עם המערכות (לרבות תעודות אחריות) וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף הקשו
 .המתקן וציוד מערכותשל  התחזוקאחריות ו, ה, הפעלו/או בעקיפין עם ביצוע
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בהתאם לתכני  ,בשפה העבריתעבור משתמשי הרשות השונים, , ביחס למתקןתכנית הדרכה  .9.11.4
 .במפרט הטכניההדרכה הנקובים לשם כך 

 הדרכה  .9.12

, על ספקהיבצע , וכתנאי לביצוען של בדיקות הקבלה הסופיות במהלך תקופת ההרצה .9.12.1
להכשיר את כל משתמשי להדריך ואחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל הדרוש על מנת 

יאפשר למשתמשי באופן ש מפרט הטכניבהרלוונטיים, בהיקף ובאופן המפורט  הרשות
ר תקלות ותיאו יהויזרבות לותחזוקה של המתקן תפעול שימוש, ניהול תצורה,  הרשות

   .במתקןוכן הדרכה המתייחסת לאופן בחינת התפוקות  בתפעול המתקן

מכוח  רשותה, כי לא יהיה בכל פעולה אותה יבצעו משתמשי למען הסר ספק מובהר בזאת .9.12.2
ומשאר  ספקה, על מנת לגרוע מאחריותו הכוללת המלאה והבלעדית של כאמורההדרכה 

 רשות, באופן שבו תחשב כל פעולה שבוצעה על ידי משתמשי ההתחייבויותיו על פי החוזה
  .בקשר עם אחריותו על פי החוזהבעצמו לכל דבר ועניין  ספקכאמור, כאילו בוצעה על ידי ה

 , מסירת המתקן וחיבור המתקן לרשת החשמלהשלמת העבודות .9.13

, לא יאוחר מהמועד הנקוב לשם בפועל להשלים את ביצוען של עבודות ההקמה הספקעל  .9.13.1
בכפוף לכל הוראה אחרת "). המועד האחרון להשלמת העבודותכך בלוח הזמנים (להלן: "

 ןעוביצאת  הספקהשלים תחשב כמועד שבו ההקמה,  עבודותבחוזה, השלמת  הנקובה
 : ")השלמת העבודות(בחוזה זה: " , על אחריותו ועל חשבונוכל אלהשל  הספק

דרושות לצורך ו/או פעולות העבודות ויתר השל כל ה ביצוען המלאאת השלים  .9.13.1.1
ו/או לצורך ובקשר עם ביצוען של פעולות  הייעודי שטחב המתקןבקשר עם הקמת 

בין היתר, בקשר עם הקמה וממשק של תשתיות , מכל מין וסוג, נוספות בינוי
בתוצרי התכנון הסופיים כמפורט חוזה, לרבות בכמפורט  , הכולהייעודי שטחב

ויתר המסמכים ההנדסיים והמסמכים הסטטוטוריים ובכפוף לשאר הוראות כל 
וכל  המתקןה לא יאוחר מהמועד האחרון להשלמת העבודות, יהי, באופן שבו דין

מלא שימוש תפעול וללכשירים  המערכות, התשתיות והציוד המותקנים במסגרתו
בתוצרי התכנון הסופיים (לרבות מפרטי התחזוקה) בהתאם  בהתאם לייעודם

 . המפרט הטכניו

השלים בעצמו על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, את עריכתן של הספק  .9.13.1.2
רשת החשמל, על מנת לוודא כי הושלמה טרם חיבורו ל, מתקןל מסירהבדיקות 

התקנת המתקן בהתאם לדרישות המפרט הטכני וכי ניתן לחבר את המתקן 
באופן בתנאים  ")OFF-GRID" או "בדיקות טרם חיבורלרשת החשמל (להלן: "

(להלן:  ובהתאם להוראות כל דין מפרט הטכניובהיקפים המפורטים לשם כך ב
הנפיק עבור הרשות מאת הגורמים המוסמכים את ש ולאחר") מסירהבדיקות "

, הספקכל האישורים המעידים על סיומן המוצלח של בדיקות הקבלה של 
  .המפרט הטכניבהתאם להוראות 

הנפקת טופס הגיש לרשויות המוסמכות את כל המסמכים הנדרשים לצורך  .9.13.1.3
ים הנחוצאכלוס, תעודת גמר ויתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות 

  .המתקןשל  הפעלהתנאי לניהול ו והמהווים

 .לעיל 9.11 את כל התיעוד והמסמכים הנקובים בסעיף מסר לרשות  .9.13.1.4

, מהשטח הייעודילכלוך ו/או כל אשפה ו/או חפץ השלים את פינויים וסילוקם של  .9.13.1.5
, ככל הדרוש להפעלתם התקינה בהתאם להוראות הרשות ולהוראות כל דין

 , בשינויים המחויבים. לעיל 9.8 ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

בהתאם למתכונת הייצור שתיבחר (הסדרת מונה נטו ידרש ית הרשות וככל שטעל פי החל .9.13.2
באמצעות בודק חשמל טרם החיבור יפעל הספק בדיקות העם השלמת  - או מתכונת אחרת) 

על מנת לחבר את או מול מפקח חשמל מטעם הרשות (לפי העניין) מול חח"י מוסמך מטעמו 
ככל הדרושים לשם כך. המתקן לרשת החשמל, ויגיש את כל המסמכים והאישורים 

עבודות באשר ידרשו  ו/או השלמה על חשבונו, כל התאמה ו/או תיקוןשיידרש, יבצע הספק, 
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כתוצאה מהבדיקות טרם החיבור, לרבות בשל הצורך , הםכל חלק מבמתקן ו/או בו/או 
 ., דרישות חח"י והרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דיןלהתאימם לדרישות הרשות

 בדיקות הקבלה של הרשות .9.14

לא יאוחר מהמועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים, יודיע הספק לרשות בכתב על השלמת  .9.14.1
באמצעות נציגים ומומחים תבצע הרשות . מסירה וחיבור המתקן לרשת החשמלבדיקות ה

בדיקת קבלה , אשר את נוכחותם תידרש על ידי הרשות הספקנציגי  מטעמה, ובהשתתפות
 9.13  בסעיף ותהנקוב הספקהתחייבויות התקיימותן של , בהתייחס בין היתר גם לןקלמת
 במפרט הטכניובהתאם ליתר התנאים המפורטים לשם כך  הספקת קבלת הודעלאחר , לעיל

 .")בדיקות הקבלה(להלן: "

לאחר חיבורו לרשת החשמל תיבדק פעולת המתקן ותפקודו במסגרת בדיקות הקבלה  .9.14.2
מפרט הנקובות ב בהתאם לדרישות ,")ON-GRID" " אולאחר החיבור בדיקותהלהלן: "(

  .ולדרישת הרשויות המוסמכות הטכני

לא השלים את  הספקתהיה הרשות רשאית לקבוע כי עם סיום ביצוען של בדיקות הקבלה,  .9.14.3
אי התאמה, ליקוי, פגם, טעות, השמטה, מועדים לתיקון כל  ספקהעבודות וכן לקצוב ל

(לרבות בביצוע איזה מהתחייבויות  בעבודות שהתגלו םין וסוג שהמכל מקלקול, שבר 
שא באחריות יי הספק. ")פגם בעבודות(להלן, יחדיו: " )לעיל 9.13  בסעיףהנקובות  הספק

, תוך התקופה אותה קצבה הרשות כאמורפגם בעבודות של כל התיקון  להשלים את ביצוע
התיקונים כאמור, לאחר ביצוע  על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. להכולשם כך, 

  תהיה הרשות רשאית לערוך בדיקת/ות קבלה חוזרת/ות, באופן ובתנאים שיקבעו על ידה. 

בהצלחה בבדיקות הקבלה (לרבות בדיקות קבלה חוזרות, ככל שתתבצענה),  הספקעמד  .9.14.4
  .  בכתב להתחיל את תקופת ההרצה כהגדרתה להלן ספקהרשות ל תאשר

ע בדיקות הקבלה (לרבות בדיקת/ות קבלה חוזרת/ות) ביצו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .9.14.5
עילה לדחיית המועד  הוולא יעל פי דרישת הרשות, , תיקונים בעקבותיהןהו/או ביצוע 

שא באחריות מלאה ובלעדית לכל עיכוב שיגרם בשל יי הספקוהאחרון להשלמת העבודות 
        .כך

ועל אף  לעיל 9.13.2  על פי סעיף הספקמבלי לגרוע מאחריות כי למען הסר כל ספק, מובהר בזאת,  .9.15
המלאה שא באחריות יי הספק, השלמת בדיקות הקבלהאישור הרשות את השלמת העבודות ו

על חשבונו, , יבצע, להלן 10  סעיףלפיכך, מבלי לגרוע מאחריותו על פי . בודותפגם בעהבלעדית לכל ו
, עבודותבשל פגם ב, םהכל חלק מו/או ב במתקןו/או  עבודותבכל התאמה ו/או תיקון אשר ידרשו 

  . , דרישות הרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דיןלהתאימם לדרישות הרשותלרבות בשל הצורך 

   ההרצהתקופת  .10

הספק לפרק זמן  יבצעהקבלה, המסירה ובדיקות כל סיומן המוצלח של להשלמת העבודות ול בכפוף .10.1
הציוד, כן לכל ו תקןלמהרצות מבצעיות , אישור בכתב לאמורמועד בו הנפיקה הרשות המ יום 90של 

לשם כך, שיוגדרו קריטריונים תפעוליים  יבחנו ןבאמצעות הכלולים במסגרתו, המערכותוהמתקנים 
 . ")תקופת ההרצה: "בחוזה( המאושר התכנון במסגרתבאמצעות הספק ובאישור הרשות 

י לגרוע מהתחייבויות הספק המפורטות בסעיף זה לעיל ו/או במהלך כל תקופת ההרצה, ומבל .10.2
במועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים, יבצע הספק, ללא תמורה  המתקןמהתחייבויותיו למסור את 

לעיל, וכן  9.12  ףהרשות כמפורט בסעי הדרכה למשתמשי, קבלהנוספת, וכתנאי לקבלת תעודת 
לעיל, וכל זאת כפועל יוצא מכל עדכון, שינוי,  9.10 בסעיף  כמפורט, תיעודה של מסמכיעריכה ועדכון 

תהווה תנאי  ההרצההשלמה מוצלחת של במסגרת תקופת ההרצה.  במתקןהתאמה או תיקון שבוצע 
 . המערכת על ידי הרשותשל  ה סופיתלקבל

, על חשבונו, לכל פגם ו/או ליקוי, מכל על פי החוזהחריות שא הספק באייבמהלך תקופת ההרצה,  .10.3
ותחזוקה  אחריותמין וסוג שהם שיתגלו במערכת ו/או באיזה מרכיביה, וכן יעניק לרשות שירותי 

ובהתאם לרמות  להלן 12  א השירותים המפורטים בסעיףו, לרבות ומבלי לגרוע, את מלמלאים
לי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום השירות וזמני התגובה הנקובים במסגרתו, הכול מב

  . ו/או פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג



 

23  

 03 - 9711296: פקס 9750581-03, 03 - 9750584:  טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address :P.O.Box7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750584, Fax:972 3 9711296  

  

  המתקןסופית של  קבלה .11

לאחר  כך בלוח הזמנים ורקשם לרשות, לא יאוחר מהמועד הקבוע ל המתקןאת ימסור הספק  .11.1
    .")הקבלהמועד (בחוזה זה: "וההרצה  שאישרה הרשות את סיומן המוצלח של כל בדיקות הקבלה

תעודת הרשות (להלן: " על ידי המתקןקבלת , יחתמו הצדדים על מסמך המעיד על הקבלהבמועד  .11.2
פגם ו/או  במתקןת הצהרה של הספק, לפיה לא קיים תכלול אהסופית תעודת הקבלה "). קבלה

. למען בחוזה בהתאם לדרישות הרשות במתקןליקוי אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל את שימוש 
כאמור, על מנת לגרוע  הקבלההסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בחתימת הרשות על תעודת 

 להלן. 12  ףלהוראות סעיבהתאם על פי החוזה, לרבות מאחריותו של הספק 

  ותחזוקת המתקן אחריות .12

 שירותי התחזוקה .12.1

כל לו מתקןלהעניק לכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי החוזה, ישא הספק באחריות הבלעדית 
באופן ובתנאים ובהתאם לרמות השירות וזמני התגובה , שירותי תחזוקה ד והמתקניםהציו

 "): שירותי התחזוקה, ואשר יכללו בין היתר את כל אלה (בחוזה, יחדיו: "במפרט הטכני הנקובים

 שירותי תיקון תקלות .12.1.1

, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה, מכל ישא באחריות המלאה, לתקןיהספק 
 ורכיבים ו/או החלקים ו/או המערכות הכלולים ב/או בו במתקןשהתגלו  מין וסוג שהם,

ו/או לפעול, לבחירת הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסרת הנזק ו/או הפגם ו/או 
 שירותיוכל זאת באופן שבו לאחר ת, אחר הליקוי ו/או אי ההתאמה האמורים בכל דרך

, במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם והמתקניםו הציוד יהיהתחזוקה האמורים 
   .")שירותי תיקון תקלות(להלן: " להוראות החוזה

שא באופן מלא ובלעדי בכל ההוצאות אשר ידרשו יי הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
בדיקת ו/או חקירת הנזקים ו/או הפגמים וכן לצורך  תיקון התקלותשירותי ביצוע לצורך 

או הקלקולים כאמור. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ו/או הליקויים ו/
ו/או לעבודות תוך  מתקןתחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק, פגיעה ואובדן, שנגרמו ל

מובהר,  .ו/או על ידי מי מטעמו ספקכאמור על ידי הו/או תחזוקה כדי ביצוע עבודות תיקון 
  .ספקותשתיות הרשות כאמור, יהיו באחריות ה תקןמנקודות הממשק שבין תשתיות הכי 

 לנציג הספקבאמצעות פנייה ישירה שלח לספק, יתלביצוע שירותי תיקון תקלות דרישה 
 ").קריאת שירות(להלן: "התקלה פרטי  ופורטיבמסגרתה 

 שירותי תחזוקה מונעת  .12.1.2

 מונעתויישא הספק באחריות לספק שירותי תחזוקה שוטפת לשירות תיקון התקלות  בנוסף
נדרשות על פי הוראות יצרן הציוד כאשר כל טיפול יכלול את כל הפעולות ה ,למתקן

הכול על  מפרט הטכניבביחס  ותהנקובההוראות  באופן התואם אתו הרלוונטיוהמתקנים 
   ").תחזוקה מונעת(להלן: " ןמתקההתקינה של  וחשבון הספק וככל הדרוש להפעלת

החל ממועד הקבלה של המתקן ולמשך תקופה שירותי התחזוקה יוענקו על ידי הספק למתקן כולו,  .12.2
להאריך את תקופת הרשות תהיה רשאית . ")התחזוקההאחריות ותקופת (בחוזה זה: "שנים  5של 

באמצעות שנים נוספות, בכל תמהיל שתבחר לנכון, וזאת  5לפרק זמן של עד התחזוקה האחריות ו
 .תחזוקההאחריות והימים לפני תום תקופת  30הודעה בכתב של 

ידאג הספק להנפקת הטכני,  המפורטים במפרט מתקניםהציוד ועבור ההאמור לעיל, מ מבלי לגרוע .12.3
תקופת לבהתאם  ,תעודות אחריות יצרני ויבואני הציוד והמתקנים כאמור מראש על שם הרשות

, ובכל מקרה לא פחות הרלוונטיים םרכיביהכל אחד מ ו/או יבואן האחריות הנהוגה אצל יצרן
 . ובהתאם לתנאי האחריות הנקובים בחוזה במפרט הטכנילשם כך מהתקופות הנקובות 

על ידי הספק, לא יפגע  התחזוקה ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שמתן איזה משירותייהספק  .12.4
 . הציוד והמתקניםרן של ו/או לא יגרע, בשום צורה ואופן מאחריות היצ
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הספק מתחייב לעמוד במהלך כל תקופת האחריות והתחזוקה בתפוקה השנתית המובטחת ולבצע  .12.5
, וזאת, למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן עומד הספק לשם כך יםהדרושהפעולות והטיפולים את כל 

  .בתפוקה השנתית המובטחת בשקלים

ומוסדרת לקבלן  ע חפיפה מלאהוציבאחריות לב שאיהספק יהתחזוקה האחריות ותום תקופת  עם .12.6
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם  הקבלן, באופן שבו יוכל התחזוקה החדש מטעם הרשות

להוראות החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי 
 .לשם כך הרשותתקצוב  םאות בהתאם ללוחות הזמנים. החפיפה תבוצע מתקןב

   בגין אי עמידה בתפוקה השנתית המובטחת פיצוי מוסכם .13

של התפוקה השנתית תיבחן , תקופת האחריות וכן בתום כל שנה משנות תקופת התחזוקה בתום .13.1
הייתה  .")התפוקה השנתית הנמדדת(בכל שנה: " , בשקליםבפועל במהלך אותה שנההמתקן 

מכל סיבה שהיא שאינה , בשקליםהמובטחת  יתמהתפוקה השנתתפוקת המתקן שנמדדה  נמוכה 
שתי התפוקות הפרש שבין סכום השווה לאת  רשותלהספק אזי ישלם להלן,  13.2מוסדרת בסעיף 

  (בשקלים). 

בין התפוקה השנתית שלילי התגלה פער אך ורק בנסיבות בהן לעיל,  13.1על אף האמור בסעיף  .13.2
תנודות בתעריפי חשמל/שינוי  בשל בשקליםהמובטחת בשקלים לבין התפוקה השנתית הנמדדת 

"), יחולו פער התפוקות(להלן: " למחיר הייחוס הבסיסיביחס במחיר מש"ב (התפלגות בתוך תעו"ז) 
ישלם הספק לרשות פיצוי מוסכם  15% –שווה או נמוך ל  ההוראות הבאות: היה פער התפוקות

, ישלם הספק לרשות פיצוי 15% –לעיל. היה פער התפוקות גבוה מ  13.1בהתאם להוראות סעיף 
 בלבד. 15%מוסכם בגין פער התפוקות שעד לשיעור של 

מהתפוקה השנתית  גדולה תהיההתפוקה השנתית בפועל למען הסר ספק מובהר, כי במידה ו .13.3
ב (התפלגות בתוך דות בתעריפי חשמל/שינוי במחיר מש"תנו, מכל סיבה שהיא, לרבות המובטחת

 לא יהיה זכאי הספק לתוספת תמורה או פיצוי כלשהו. ,תעו"ז)

הצדדים מצהירים בזאת, כי סך הפיצוי המוסכם ואופן חישובו מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים  .13.4
אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות הספק 

  עדם. במלואם ובמו שירותי התחזוקהלבצע ולהשלים את 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על מנת לגרוע מכל  .13.5
זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית 

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

  שינויים .14

, ההתקשרותליזום, במהלך כל תקופת תהא רשאית רשות מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, ה .14.1
בביצוע העבודות או בכל חלק מהן, לרבות תוספות ו/או הפחתות בכל ו/או שיפורים עריכת שינויים 

והספק יהיה חייב לבצע את  ,")השינויים: "היקף שהוא במסגרת ו/או בקשר עם העבודות (להלן
  השינויים בהתאם לדרישת הרשות.

, יישא הספק בפרויקטבמידה ולדעת הספק, השינויים אותם מתעתדת הרשות לבצע, עלולים לפגוע  .14.2
באחריות להודיע על כך לרשות בכתב, בצירוף מכתב מנומק המבהיר את הסתייגויותיו מביצוע 

בחרה הרשות לבצע את השינויים חרף הסתייגויות הספק, לא יישא  השינויים ואת השלכותיהם.
הספק באחריות לליקויים שנגרמו כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. מובהר כי אין בהוראת 
סעיף זה לעיל, על מנת לגרוע מאחריותו של הספק לטיב הביצוע של השינויים אותם התבקש לערוך 

   גויותיו.במסגרת הוראת השינויים, חרף הסתיי

לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע הפעולות הבאות לא יחשבו  14.1 על אף האמור בסעיף  .14.3
  זה, והם יבוצעו על ידי הספק ללא תמורה נוספת:  12.3 כשינויים לעניין סעיף 

שיחולו במהלך שלב כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא,  .14.3.1
כהוראות שינויים והם יחולו על , לא יחשבו ההקמההתכנון, טרם תחילת ביצוע עבודות 

 הספק וישולמו על ידו.
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כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו כתוצאה  .14.3.2
ממעשה, מחדל ו/או הפרה של הספק ו/או שידרשו לצורך קיום מלא התחייבויותיו של 

  הספק ו/או לצורך השלמת העבודות. 

מקרה שנוצרה מניעה מעשית, חוקית או אחרת לבצע שימוש שינויים כפויים, לרבות ב .14.3.3
, ובלבד שהעילה לביצוע השינויים הכפויים, הייתה קיימת המתקןבאילו ממערכות כלשהו 

 .לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

  : המפורטות להלןשל השינויים, יחולו ההוראות  םדרשה הרשות את ביצוע .14.4

ל ידי הרשות, בכתב, טרם המועד המתוכנן לביצוע השינוי דרישה לשינויים תשלח לספק, ע .14.4.1
  "). הזמנה לשינויים(להלן: "

לאחר קבלת ההזמנה לשינויים, יגיש הספק לרשות תוכנית שינויים  ימי עסקים 5 תוך .14.4.2
המגדירה את ביצוע השינויים, את העבודות אותן יש לבצע במסגרתם, ואת האופן בו היא 

"). תוכנית השינויים תכלול את שלבי תוכנית השינויים" (להלן: דרישות הרשות עונה על
(כולל  והשפעת ביצוע השינויים על לוח הזמנים הכללי לביצוע הפרויקט העבודה, לוח זמנים

, בגין ביצוע השינויים (ככל שתהיה) מועדי תחילת וסיום ביצוע), לרבות ציון גובה התמורה
  ת על העבודות. לוח הזמנים, בדיקות הקבלה ו/או כל השפעה אחר

את תחשיב התמורה הצפוי בגין ביצוע השינויים, יערוך הספק במסגרת תוכנית השינויים  .14.4.3
סך התמורה בגין "(התמורה בגין ביצוע השינויים, תכונה להלן:  בהתאם למפורט להלן

השירותים/הרכיבים כפי שהם נקובים ) מחירי i: (, ועל פי הנמוך מבין אלה")השינויים
הרכיבים האמורים השירותים/) מחירי ii( ו/או; במפרט הטכניאוזכרים במחירונים המ

) iii( ו/אושאושרו מראש על ידי הרשות בכפוף להצגת הצעות מחיר ואסמכתאות תשלום 
שיהיו במועד הזמנת השירותים על פי תעריפי שעות עבודה של בעלי מקצוע רלוונטיים, כפי 

 הנחה.  15%בניכוי  , כפי שיתעדכנו מעת לעת,מנה"ר

, יחיד, כולל מחיר ת, משקפהשינויים בגין התמורה סך כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .14.4.4
 לרבות, השינויים והשלמת בביצוע הגלומות והפעילויות העבודות כל ביצוע בגין וסופי מלא
. עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי "בוכיו עבודה שעות, נסיעות: ספק הסר למען

במסגרת ביצוע העבודות (לרבות שינויים), הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספות בגין עריכת 
מסמכי עבודה, לוח זמנים, אפיון מפורט, תיעוד, הדרכה, מבדקי קבלה וכל יתר הפעולות 

  .המתקןאותן נדרש הספק לבצע בקשר עם 

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם ברצונה  הודיע לספק, בכתבבידי הרשות שמורה הזכות ל .14.5
לדחות את תוכנית השינויים המוצעת על ידי הספק או לאשרה, במלואה או בסייגים. הרשות תפרט 
בהודעתה לספק את הסתייגויותיה ו/או את הערותיה לתוכנית השינויים, ככל שיהיו. דחתה הרשות 

 3 - סייגים, יבצע הספק על חשבונו ויגיש לרשות, לא יאוחר מאת תוכנית השינויים או אשרה אותה ב
ימי עבודה לאחר מועד קבלת ההודעה כאמור, תוכנית שינויים מתוקנת, בהתאם לסייגים ו/או 

  לעיל. 14.4 להערות אותם ציינה הרשות בהודעתה, ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות בסעיף 

"), יבוצעו השינויים תוכנית השינויים המאושרתאישרה הרשות את תוכנית השינויים (להלן: " .14.6
בהתאם להוראות תוכנית השינויים המאושרת. הספק יעדכן את כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה 

מסמכי העבודה ש לעדכנו בהתאם לתוכנית השינויים המאושרת, לרבות וכל תיעוד אחר שי
, באופן שבו יחשבו השינויים לצורך החוזה ובקשר עם התחייבויות ואחריות הספק על המאושרים

 תקופת האחריות לשינויים תחל ממועד קבלתם על ידי הרשות. פיו, כחלק בלתי נפרד מהפרויקט. 

על פי תכנית הרשות לביצוע השינויים בכתב של הספק לא יחל בביצוע השינויים טרם קבלת אישור  .14.7
  השינויים המאושרת.

ימים לאחר הוצאת חשבונית שאושרה על ידי  30התמורה בגין השינויים תשולם בתנאי שוטף +  .14.8
ל למעט אם בכפוף לכך שעד למועד האמור, אישרה הרשות את קבלתם של השינויים, והכוהרשות, 

  .נקבע אחרת במסגרת תוכנית השינויים המאושרת

חוזה, למעט אם נקבע הכל הוראות על השינויים וכל הנובע מהם, במישרין ו/או בעקיפין, יחולו  .14.9
  .או בתוכנית השינויים המאושרת זה 12.3 אחרת ובמפורש בסעיף 
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  זה. 12.3 לא יבוצעו שינויים על ידי הספק אלא בהתאם להוראות סעיף  .14.10

  ההתחייבויותביצוע ת יהשהי .15

 יה וביטולההשהה .15.1

תהיה רשאית על פי החוזה ו/או על פי דין, רשות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל .15.1.1
איזה השהיית ביצוען של על , בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ספקלהורות ל

(כולן או חלקן), מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב,  על פי החוזה הספקמהתחייבויות 
ימים לפני המועד בו מתעתדת הרשות להתחיל ולהשהות את ביצוע  14 ספקשתימסר ל

 ").הודעת השהיה" -" ו ההשהיה": , בהתאמה(להלן ההתחייבויות

 הספקרשאית לדרוש מבכל זמן לאחר המועד שנקבע לתחילת ההשהיה, תהיה הרשות  .15.1.2
 ימים 14 –שלא תפחת מ , וזאת באמצעות הודעה פעילותו על פי החוזהלחדש את ביצוע 

הודעה לחידוש (להלן: " הפעילות כאמורלפני מועד חידוש  ,, בכתבספקשתימסר לו
, לא יאוחר ובתיאום עם הרשות ימשיך בביצוע ההתחייבויות, ללא דיחוי הספק"). פעילותה
 . תקצוב הרשות לשם כך בהודעה לחידוש הפעילותהתקופה אותה מ

או ההודעה  יד לאחר קבלת הודעת ההשהיה, משא באחריות המלאה והבלעדיתיי הספק .15.1.3
 ולרבות קבלני המשנה ולכל הפועלים מטעמ צוות הספקכל ללהודיע , לחידוש הפעילות

ויתר  אודות ההשהיה ו/או חידוש הפעילות, לרבות ההשפעה הצפויה על לוחות הזמנים
 .הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה

, על מנת לבטל או לבצע את כל הדרושבאחריות המלאה והבלעדית  הספקשא יכמו כן, י .15.1.4
את השלכותיה של ההשהיה על ביצוע התחייבויותיו (לרבות לעניין עמידה במועדים לצמצם 

התחייבות  כל הוצאה ו/אולצמצם או לבטל  –ובכלל זאת  ,הקבועים בנספח לוח הזמנים)
 . למען הסר ספק מובהר בזאת, כיהניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב ההשהיה

יכול הוצאות שאת כל אותן  דמי ההשהיהלנכות מתשלום המלאה לרשות שמורה הזכות 
 לבטל או לצמצם כאמור. הספקהיה 

בלבד למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השהיית ההתחייבויות הנה זכות המוקנית לרשות  .15.1.5
  על פיו.  יהעל פי החוזה והיא לא תחשב בשום מקרה כהפרת התחייבויות

 סעדים בגין השהיה .15.2

פרקי תאריך את , להלן 15.3  דרשה הרשות את השהיית העבודות שלא מן הטעמים המנויים בסעיף
תקופה וזאת לתקופת התכנון ו/או תקופת ההקמה, לפי העניין הזמן שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת 

דכנו את הנספחים הרלוונטיים והצדדים יעבהתאם, תקופת ההשהיה בפועל. לא יפחת משאורכה 
 לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו לרבות התאמת לוח הזמנים.

 מגבלת הסעדים בגין השהיה .15.3

זה  15.3 שמקורה באיזה מהנסיבות המתוארות בסעיף כל השהיה מובהר בזאת במפורש, כי  .15.3.1
שא באחריות המלאה בגין כל עיכוב יי הספקלצורך סעיף זה ו השהיהלא תחשב כלהלן, 

אף אם ההשהיה בוצעה בהתאם לדרישת הרשות, וזאת מבלי לגרוע מכל ביצועם, שנגרם ב
ובהתאם להוראות  דיןהוראות כל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי 

 :המפורטות להלן

    .עבודה רצופים ימי 30, לתקופה שאינה עולה על שהיההכל  .15.3.1.1

ו/או של כל מי מטעמו, לרבות  הספקשל  מקורה של השהייה במעשה ו/או מחדל .15.3.1.2
  .מחמת הפרה של איזה מהתחייבויותיו

   .להלן 16  ההשהיה נגרמה בשל כוח עליון, שאז יחולו הוראות סעיף .15.3.1.3

 הוראות החוזה.על פי מקורה של ההשהיה בזכות המוקנית לרשות  .15.3.1.4
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הוראות החוזה,  אוו/ זכאי לסעד אחר בגין ההשהיה על פי הוראות כל דין הספק .15.3.1.5
הווה כפל סעדים עבור , תזה 15.3 בין היתר באופן שבו הענקת הסעד על פי סעיף 

 . הספק

 בגין השהיה  הסעדיםסופיות  .15.3.2

על  ספקהסעדים המוקנים ללמען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי 
מלא וגמור יחיד, יהוו סעד סופי, לעיל, בהתאם לתנאים הנקובים במסגרתם,  15.2  פי סעיף

להטיל על הרשות כל השהיה על מנת , לא יהיה בהסעדים האמוריםומלבד  השהייהבגין 
 . חוזההא התחייבויותיו על פי לביצוע מל הספקאחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות 

 כוח עליון .16

 כוח עליון התקיימות נסיבות של .16.1

בשל התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה לקיים שיהיה מנוע או מעוכב מלחוזה צד  .16.1.1
, ")הצד הנפגע(להלן: " , יודיע על כך לצד שכנגד")הצד המנוע(להלן: " נסיבות של כוח עליון

של  מועד שנודע לאותו צד על התקיימותוימים מה 7 -  מ ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר
מובהר, כי במידה ולא נמסרה הודעה תוך  .")תקופת ההודעה(להלן: "ועל סיומו  כוח עליון

  ככוח עליון על פי הוראות החוזה. ו הנסיבות האמורותלא ייחשבתקופת ההודעה, 

על פי הוראות  ןכהגדרתנסיבות של כוח עליון : "אירוע כוח עליוןאו " "כוח עליון" –בחוזה  .16.1.2
כל אלה: קרות הנסיבות המהוות כוח עליון אינן  מןמתקיימים בקשר ע ואשר בנוסףכל דין 

קרות המנוע לא יכול היה לצפות באמצעים סבירים את צד המנוע; הצד הבשליטתו של 
לכותיהם של הצד המנוע אינו יכול למנוע באמצעים סבירים את השהנסיבות האמורות; 

לא את למאינו יכול  המנועהצד הנסיבות האמורות; כתוצאה ישירה מהנסיבות האמורות 
  . או חלק מהותי מהן התחייבויותיו על פי החוזהמלוא 

, לא יכללו הנסיבות "כוח עליוןלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי בהגדרת המונח "
        הבאות:

 ו/או שינויים במדיניות מיסוי; םו/או פיסקאליי םשינויים מוניטאריי .16.1.2.1

  לחמה שאינה מוכרזת; גיוס מילואים;מ .16.1.2.2

 אירוע המבוטח על פי החוזה;  .16.1.2.3

 םושאר אירועים ביטחונייהפרות סדר  , סגר,אירועי פח"ע, טרור, אינתיפאדה .16.1.2.4
 (לרבות בשטחי יש"ע);

  או עובדים; , ציודמחסור בחומרים .16.1.2.5

  לצפותן מראש; מזג אוויר קשה והפרעות אקלימיות אחרות אשר ניתן .16.1.2.6

  ;שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים .16.1.2.7

, הן על פני הקרקע מתחם הייעודיבאו מכשולים  מתחם הייעודיבתנאים פיזיים  .16.1.2.8
 יםנחשב היוזה  16.1.2.8 תוצאת אירוע אשר אלמלא סעיף נם שהה והן בעומק
 ;לכוח עליון)

 עדכונים, הנחיות והוראות שמקורם בהיבטים ביטחוניים; .16.1.2.9

או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל  השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן .16.1.2.10
 ; הספקהיתר, רישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות 

, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב חוזהב כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרים .16.1.2.11
 . זה 16.1 , כהגדרתו בסעיף עליון חכאירוע כו

על קיומן של נסיבות העולות, להבנתו, כדי כוח עליון, תכריע הרשות, האם  הספקהודיע  .16.1.3
אכן מהוות אירוע של כוח עליון, אם לאו. הכריע הרשות כי  הספקהנסיבות שתוארו על ידי 
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אירוע כוח ות אירוע של כוח עליון, תיקבע הרשות האם אכן מהו הספקהנסיבות אותן תאר 
התייחס לחלק ב החוזהלמלא את התחייבויותיו על פי  הספקעל יכולתו של  משפיעעליון 

וכן  להלן 16.1.7 כמפורט בסעיף , חלק מהתחייבויותיו ו/או בקשר עם הייעודי השטחמ
 .  תקבע את פרק הזמן שבו נמשך אירוע כוח עליון (מראש או בדיעבד)

על אף קיומו של כוח עליון, יפעלו הצדדים במטרה להביא לקיום התחייבויותיהם על פי  .16.1.4
   החוזה, ללא עיכובים.

רשאי שלא לקיים את  המנועכל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד  .16.1.5
יהיה  הנפגעצד השקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ו חוזההתחייבויותיו על פי ה
כנגד ההתחייבויות מהן שוחרר  שלובותהחוזה התחייבויותיו על פי ה רשאי שלא לקיים את

מבלי שתהיה למי מהצדדים כל טענה או תביעה בקשר בהתאם לאמור לעיל,  מנועהצד ה
 .לכך

, על מנת לבטל או לצמצם, לבצע את כל הדרושבאחריות המלאה והבלעדית שא יי ספקה .16.1.6
את השלכותיו של כוח עליון על ביצוע התחייבויותיו (לרבות לעניין עמידה במועדים 

כל הוצאה ו/או התחייבות לצמצם או לבטל  –הקבועים בנספח לוח הזמנים) ובכלל זאת 
קיומו של כוח עליון. למען הסר ספק מובהר עקב  הניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו

החזר ההשקעה לו יהיה זכאי לנכות מתשלום המלאה לרשות שמורה הזכות  בזאת, כי
 . לבטל או לצמצם כאמור הספקיכול היה ש הוצאותאת כל אותן על פי החוזה,  הספק

מלבצע  הספקשל  מחבותוכוח עליון לא יגרע  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי קיומו של .16.1.7
עליון או מביצוע התחייבויות  חכושל אשר קדמו להתרחשות אירוע את מלוא התחייבויותיו 

אירוע  מובהר במפורש, כי בנסיבות בהןבעניין זה  העליון. חכושל שאינן מושפעות מאירוע 
התייחס ב החוזהלמלא את התחייבויותיו על פי  הספקעל יכולתו של  משפיעכוח עליון של 

, יראו את אירוע הכוח העליון חלק מהתחייבויותיו ו/או בקשר עם הייעודי שטחהלחלק מ
הניזוקים בלבד, ולא  הספקו/או יתר התחייבויות  הייעודי שטחהעל קטעי שחל  כזהכ

 הייעודי שטחההזכויות המפורטות במקרה של אירוע כוח עליון לגבי קטעי  ספקלתקומנה 
 .ם שלא הושפעו מאירוע כוח עליוןאחריו/או חלקי התחייבויותיו ה

פי  לעם סיום אירוע של כוח עליון, ימשיך הצד המנוע, ללא דיחוי, בביצוע התחייבויותיו ע .16.1.8
 . תוך תיאום עם הצד הנפגע ותוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כךהחוזה, 

או  שנודע לו על אירוע של כוח עליוןיד לאחר , משא באחריות המלאה והבלעדיתיי הספק .16.1.9
 צוות הספקכל ללהודיע  על האפשרות להמשיך את ביצוע התחייבויותיולאחר שנודע לו 

, לרבות סיומוו/או  אירוע כוח עליוןאודות  ולרבות קבלני המשנה ולכל הפועלים מטעמ
 .ההשפעה הצפויה על לוחות הזמנים ויתר הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה

  עליון חכושל  השלכותיו .16.2

בביצוע עבודות , נגרם עיכוב מהןכתוצאה ישירה אשר ות של כוח עליון התקיימו נסיב .16.2.1
אזי כסעד יחיד, מלא ובלעדי להלן,  16.3 והחוזה לא בוטל בהתאם להוראות סעיף , ההקמה

, וזאת ההקמה עבודותהרשות תאריך את פרקי הזמן שנקבעו בנספח לוח הזמנים להשלמת 
 . חוזהכתוצאה מאירוע הכוח העליון, בהפרת ה ,הספק לא ימצא שמסגרתהלתקופה 

לעיל, הארכת לוח הזמנים, תתחשב בין  16.2.1 ף כי מעבר לאמור בסעיורש, פמובהר במ .16.2.2
 היתר, בפרקי הזמן הנדרשים למזעור השלכות אירוע כוח עליון.  

את הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש  תעדכן הרשותאירע כוח עליון,  .16.2.3
 . לוח הזמניםנספח לרבות התאמת  ,לעדכנו

  ביטול החוזה בשל אירוע של כוח עליון  .16.3

; ת התכנוןיום רצופים בתקופ 180) 1(פרקי זמן הבאים: כוח עליון לנמשכה תקופת אירוע  .16.3.1
) מאה ושמונים 3ההקמה; או ( תקופת) ימים מצטברים במהלך 270) מאתיים ושבעים (2( או

(ובנסיבות בהן אירע , יהיה כל אחד מהצדדים ההקמהתקופת ) ימים רצופים במהלך 180(
 45רשאי לבטל את החוזה באמצעות הודעה מוקדמת בכתב של הרשות בלבד),  –נזק פיסי 
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לכך שהאירוע לא הסתיים תוך תקופת ההודעה ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד (בכפוף 
 ר). כאמו

 .לפי העניין, לעיל 16.2 בסעיף ין זה שאר ההוראות המפורטות לא בוטל החוזה, יחולו בעני .16.3.2

 הספקסופי ומלא יהיה זכאי  ות סעיף זה לעיל, אזי כסעד יחיד,בוטל החוזה בהתאם להורא .16.3.3
 . תמורה בגין החלק היחסי של עבודות ההקמה שביצע יד למועד הביטולל

 עליון  הסעדים בגין כוחמגבלות  .16.4

מובהר בזאת, במפורש, כי אירוע כוח עליון במסגרתו מתקיימות אילו מהנסיבות  .16.4.1
או כתקופה במהלכה אירוע כוח  ככוח עליוןחשב ילא זה להלן,  16.4 המתוארות בסעיף 
לא יהיה זכאי לכל סעד בהתקיים איזה מהנסיבות  הספקבאופן שבו , עליון על פי החוזה

וזה זה ו/או על פי וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי חהאמורות, 
 ובהתאם להוראות המפורטות להלן: דיןהוראות כל 

 ימי עבודה רצופים.    30לתקופה שאינה עולה על  נסיבות של כוח עליון שנמשכו .16.4.1.1

על פי הוראות כל דין ו/או ו/או  אירוע כול עליוןזכאי לסעד אחר בגין  הספק .16.4.1.2
יף זה, תהווה כפל הוראות החוזה, בין היתר באופן שבו הענקת הסעד על פי סע

 . הספקסעדים עבור 

עליון, לרבות, אך  חאף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות כומובהר, כי  .16.4.2
 . זה 16 אלא כמפורט בסעיף , חוזהעליון שגרם לביטול ה חלא רק, עקב אירוע כו

 סופיות הסעדים בגין כוח עליון  .16.5

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בהתקיים אירוע של כוח עליון, ולמעט הסעדים המוקנים  .16.5.1
 במפורש בחוזה, יישא כל צד בעליות ו/או בנזקים שנגרמו לו בשל אירוע כוח עליון ולמען

לא יהיה צד לחוזה זכאי לקבל ממשנהו, בנסיבות האמורות, כל פיצוי ו/או  -הסר כל ספק 
 . , לרבות החזר עלויות ישירות וכיו"בשיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג

על  ספקלמען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי הסעדים המוקנים ל .16.5.2
מלא וגמור בגין יחיד, יהוו סעד סופי, , זה, בהתאם לתנאים הנקובים במסגרתם 16 סעיף פי 

להטיל על על מנת  באירוע כוח עליון, לא יהיה הסעדים האמוריםומלבד  אירוע כוח עליון
לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  הספקהרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות 

 . חוזהה

ר בזאת במפורש, כי על אף האמור לעיל, מובהזה  16.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .16.5.3
לא כוח עליון  זה לעיל, אירוע 16 ולמעט בנסיבות הספציפיות המתוארות בסעיף בכל דין, 

 כל זכות לעשות כן.  ספקעניק לולא י הספקידי לביטול החוזה על הווה בשום אופן עילה י

  התמורה .17

תמורת ביצוע התחייבויותיו במלואן ובמועדן, יהיה זכאי הספק לתשלומים כדלקמן (בחוזה זה, יחדיו: 
  "): התמורה"

  ההקמהתמורה בגין  .17.1

במלואן ובמועדן, בהתאם להוראות הקמה תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק בתקופת ה .17.1.1
בהתאם  )"Lump Sum"(החוזה, תשלם הרשות לספק כסכום כולל, סופי, שלם ומוחלט 

 [*יושלם במועד חתימת החוזה] ______________________________, בסך של להצעת הספק
 "), בתוספת מע"מ. ההקמהתמורה בגין ה: "בחוזה זה, יחדיו(

 ותהשלמת אבני הדרך לתשלום המפורט אחרלותשולם בהתאם  ההקמההתמורה בגין  .17.1.2
 לתשלוםלאבן הדרך  ותהשלמת כל אבני הדרך שקודמ –למען הסר ספק  –, לרבות להלן

 : , על פי השיעורים המפורטים להלןהרלוונטית
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  בגין התמורה בגין ההקמה % אבן דרך 

  10%  מקדמה  .1

השלמת אספקת הפאנלים לאתר ואישור הרשות על  .2
  סיום עיגון הפאנלים לגג המבנה 

40% 

 OFF GRIDעל סיום הקמת המתקן ועריכת מבחן אישור  .3
  (השלמת בדיקת מסירה) 

20% 

אישור חברת חשמל על חיבור המתקן ותקינותו, הגשת תיק  .4
 ONמסירה עם כלל המסמכים הנדרשים ואישור מבחן 

GRID  (השלמת בדיקת קבלה)  

20%  

על ידי סופית והנפקת תעודת קבלה השלמת הרצה  .5
  הרשות

10%  

  100%  סה"כ

 , יחידסופימלא, , הנו בגין ההקמהלמען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי סכום התמורה  .17.1.3
כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג ולכל בשום מקרה, שא יומוחלט והוא לא י

זה לעיל, מובהר  17.1 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  תקופה שהיא.
עוד בזאת, כי כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים 

, יחולו על הספק וישולמו במהלך תקופת ההקמה יצוע העבודותבבמישרין ו/או בעקיפין ב
  על ידו. 

שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לעשות כן לאשר הרשות תהיה ר .17.1.4
לעיל, וזאת בכפוף להשלמת  17.1.2 תשלום המשקף חלק מאבן דרך לתשלום הנקובה בסעיף 

מטלות שונות הכלולות באבן הדרך האמורה ובכפוף לתנאים נוספים אותם תהיה הרשות 
 רשאית לקבוע לשם כך. 

והמע"מ בגינה יבוצעו כנגד קבלת חשבונית מס כדין, ובתנאי בגין ההקמה תשלום התמורה  .17.1.5
  לוונטית. כל אבן דרך ראישור הרשות את השלמתה של ימים ממועד  30שוטף + 

 תמורה בגין תחזוקה .17.2

האחריות בתקופת שירותי התחזוקה המונעת בקשר עם התחייבויות הספק ביצוע כל בגין  .17.2.1
שנתית יהיה הספק זכאי לתמורה אן ובמועדן, בהתאם להוראות החוזה, התחזוקה, במלוו

 "). התמורה בגין התחזוקה(להלן: " מסכום התמורה בגין ההקמה 2% –בסך השווה ל 

 ,כנגד קבלת חשבונית מס כדיןתחזוקה תשולם במהלך תקופת התחזוקה, ההתמורה בגין  .17.2.2
חודשים ממועד תחילת תקופת  6חודשים קלנדאריים ולראשונה לאחר תום  6מידי 

במועדי התשלום הנהוגים אצל התחזוקה. כל חלק של התמורה בגין התחזוקה, ישולם 
  . במועד כל תשלום כאמור חודשי התחזוקה שהסתיימו 6, וזאת עבור הרשות

 שינוייםתמורה בגין  .17.3

לעיל (להלן:  14.4.3 בגין שינויים, תשלם הרשות לספק תמורה אשר תחושב באופן המתואר בסעיף 
"). תשלום התמורה בגין שינויים יתבצע באופן ובתנאים המתוארים בסעיף תמורה בגין שינויים"

 , הכול בתוספת מע"מ וכנגד חשבוניתאו בתנאים שיקבעו במסגרת כל הזמנת שירותים לעיל 12.3 
  מס כדין. 

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל  .17.4
 . והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין תשלום

 מערכת ניהול חשבוניות .17.5

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך תקופת  .17.5.1
שתמומשנה), לדרוש מהספק כי יתחבר למערכת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל 

 "). המערכתממוחשבת לניהול חשבוניות ספקים של הרשות (בסעיף זה בלבד: "

מרגע החיבור למערכת תתנהל מערכת ניהול החשבוניות של הספק עם הרשות נשוא חוזה  .17.5.2
  זה באמצעות המערכת. 
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ת הודעה בכתב מאת ימים מיום קבל 60הספק מתחייב כי החיבור למערכת יתבצע בתוך  .17.5.3
המנהל בדבר דרישת הרשות כאמור, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה פיצוי ו/או 
שיפוי ו/או החזר תשלום מכל מין וסוג שהם, לרבות ככל שיידרש הספק לממן את 

הרשות,  על ידיההתחברות על חשבונו ו/או את פעילותו השוטפת במערכת, ככל שכך יידרש 
אות ישירות ו/או עקיפות הכרוכות בכל דבר ועניין הקשור למערכת וזאת בקשר להוצ

  ולחיבור הספק למערכת ולשימושו בה. 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית תקשורת/כשל  .17.5.4
מחשובי או כשל אחר אשר ימנע את קיומה התקין של הפעילות באמצעות המערכת שומרת 

כות לדרוש מהספק חזרה לבצע העברת החשבוניות באופן אחר, הכל לעצמה הרשות את הז
כפי שתנחה הרשות. במקרה כזה לא יהיו לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר 

  לכך.

  ת יוערבו .18

 הספק ימציא לרשות ערבויות אוטונומיות, צמודות למדד, בלתי הדירות ובלתי מותנות, בנוסח .18.1
  לחוזה, וזאת במועדים ולתקופות המפורטות להלן: המצורף כנספח 

ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה  תשלום המקדמהבמועד  .מקדמהערבות  .18.1.1
(בחוזה מהתמורה, בתוספת מע"מ  10% –בסך השווה ל למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית, 

אבן דרך מס' מועד השלמת תעמוד בתוקפה עד ל מקדמההערבות  ").מקדמהערבות הזה: "
2.  

במועד חתימת החוזה ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה  .הביצועערבות  .18.1.2
(בחוזה  מהתמורה, בתוספת מע"מ 10% –בסך השווה ל למדד, בלתי הדירה ובלתי מותנית, 

של הפעלה  חודשים 3תעמוד בתוקפה עד לתום  הביצועערבות  ").ערבות הביצועזה: "
  . תחזוקהבכפוף להמצאתה של ערבות ה, מסחרית של המתקן

וכתנאי לתשלום כל חלק מהתמורה בגין  יצועכתנאי להשבת ערבות הב. ערבות התחזוקה .18.1.3
ימציא הספק לרשות ערבות אוטונומית, צמודה למדד, בלתי הדירה ובלתי  התחזוקה,

תעמוד בתוקפה עד  הביצועערבות . ")ערבות התחזוקה(להלן: " ₪ 30,000של מותנית בסך 
השלמת כל התחייבויות הספק ל , בכפוףתום תקופת התחזוקהימים שלאחר  45לתום 

  . במהלך תקופת התחזוקה

או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי  .18.2
נקבע להגשת התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון ש

כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי , ההצעות למכרז
 .1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985- ביטוח), תשמ"ה

הרשות תהא זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לרשות על פי חוזה זה ו/או  .18.3
פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כל אחת מהערבויות כאמור (כולן או  על

סכום הערבות שיחולט יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת  חלקן)
 מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע

ימים לפני חילוט הערבויות, תשלח  2לפחות  ,בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה
הרשות הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה של הרשות לחלט את הערבות הרלוונטית ואת 

מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע באוטונומיות  –למען הסר ספק  –ההנמקה לכך, וזאת 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל אחת מהערבויות של איזה מהערבויות ובאפשרויות החילוט

הנקובות לעיל, תהוונה בטוחה לכל התחייבויות הספק על פי החוזה, וזאת ללא כל קשר לתקופה 
  שבגינה נתנה הערבות האמורה. 

לים חילטה הרשות ערבות כאמור (כולה או חלקה), יפקיד הספק בידי הרשות ערבות חדשה ו/או יש .18.4
ם מיי 7ובסכום זהה, וזאת בתוך  , לתקופהאת סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים

  מהמועד שבו חולטה הערבות כאמור. 

(מכל סיבה שהיא), רשאית הרשות  הוגדל היקף ההתקשרותהוארך לוח הזמנים בחוזה זה ו/או  .18.5
על מנת לעדכן את גובה הערבות הרלוונטית ו/או להאריך לפעול לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק 

את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לא עדכן הספק את גובה הערבות 
הרלוונטית ו/או לא האריך את תוקפה תהיה הרשות רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 
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ערבות הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או לה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לחלט את ה
  תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין. 

הרשות את הערבות  השל כל ערבות כמפורט לעיל ובמידה ולא חילט הנקובעם סיום תוקפה  .18.6
הרלוונטית עד למועד כאמור, תשיב הרשות לספק את הערבות הרלוונטית, בכפוף לכך שבמועד 

התקבלה אצל הרשות מילא הספק את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה וכן, לפי העניין, ור האמ
במידה ועובר למועד סיום תוקפה הנקוב של כל ערבות לא מילא הערבות העוקבת (ככל שתהיה). 

הספק איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה או במידה והספק לא הנפיק עבור הרשות את הערבות 
תהיה), תהיה הרשות רשאית לדרוש מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד העוקבת (ככל ש

  המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של הערבות הרלוונטית, אף ללא אישור הספק. 

לעיל, תהיה הרשות רשאית מבלי  18.4 - 18.6 צע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים ילא ב .18.7
תשלום כל חלק לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין להפחית מ

מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות חוזה זה את גובה התשלום אשר היה דרוש לחידוש, שינוי 
  ו/או הארכת תוקפה של ערבות כאמור. 

עשה ישינויה ו/או הארכתה, תכינונה, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית,  .18.8
  על ידי הספק ועל חשבונו. 

  בנזיקיןאחריות הספק  .19

   לחוזה.נספח האחריות והביטוח  אחריות הספק על פי החוזה תהיה בהתאם להוראות

  ביטוח .20

לחוזה, וכן ימציא לרשות את בנספח האחריות והביטוח המצורף הספק יחוב בחבויות הביטוח כמפורט 
  חוזה זה. במועד חתימתו עללחוזה, וזאת כנספחים  המצורפים אישורי הביטוח

  ביטול החוזה .21

 הספקבגין הפרת החוזה על ידי  ול החוזה על ידי הרשותביט .21.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, תהיה  .21.1.1
הוראה מהוראותיו, באמצעות  הספקבנסיבות בהן הפר  חוזהרשאית לבטל את ההרשות 

(או חלק ממנו) בנסיבות  חוזהרשאית לבטל את הימים וכן תהיה  30הודעה מוקדמת של 
ימים  14, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה מוקדמת של הספקבהן הפר 

 (הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור).

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, תהיה  .21.1.2
  : גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלן חוזהאת הידית מרשאית לבטל הרשות 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה -הודה באי הספק .21.1.2.1
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או  הספקנגד  .21.1.2.2
נס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס או כונס נכסים זמני או מפרק או כו

ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת הליכים 
, או כל בקשה או צו או רעוןילחדל פהפך  הספקשאו או ניתן צו להקפאת הליכים 

לא הגיש בקשה לביטול  הספקמינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 
או הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק  הבקשה

ימים או בקשת הביטול שהגיש  60בתוך  - אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
 נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.   הספק

, או על חלק מהותי ממנו, או הספקהוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של  .21.1.2.3
או חלק מהותי ממנו, והתקיים  הספקלפועל לגבי רכוש שנעשתה פעולת הוצאה 

לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך  הספקאחד מאלה: 
הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה 

נדחתה בפסק דין או החלטה  הספקימים או בקשת הביטול שהגיש  60בתוך  - כזו 
 ים.  חלוט
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- , למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןהספקנפתחו הליכים לפירוק מרצון של  .21.1.2.4
 מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. 

, בעבירה על פי איזה מסעיפים ספקב מנהלכל מנהלו הכללי ו ,הספקהרשעת  .21.1.2.5
[עדות  237 ,[ריגול] 112, [בגידה] 100: 1977 –הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

[ניסיון לחבול בחומר  330, [ניסיון לרצח] 305, [רצח] 300, [שוחד] 290-291, שקר]
[מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,  422-425, [תקיפת עובד ציבור] 383, נפיץ]

עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה 
 .  1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח בכיר] 

 ביטול החוזה על ידי הרשות מטעמי נוחות .21.2

הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, בכל עת במהלך 
תקופת ההתקשרות, מכל סיבה ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה, בהודעה מוקדמת בכתב, 

 טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום החוזה. מיםי 60לפחות  ספקתימסר לש

 הספקביטול החוזה על ידי  .21.3

לא יהיה זכאי לבטל את החוזה בשום מקרה, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה  הספק .21.3.1
 ובהתאם לתנאיו.

את החוזה שלא בהתאם לנסיבות הנקובות בחוזה והמקנות לו את זכות  הספקביטל  .21.3.2
ויחולו בעניין זה  הספקפורשות, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על ידי הביטול מ

 לעיל, בשינויים המחויבים.  21.1 הוראות סעיף 

 החוזה ביטוללאחר  הספקהתחייבויות  .21.4

יחולו ההוראות , הספקאם על ידי  ה שהיא, בין אם על ידי הרשות וביןבוטל החוזה, מכל סיב
 המפורטות להלן:

לבצע כל פעולה מכל מין וסוג שהן בקשר עם  באחריות המלאה והבלעדית שלאשא יי הספק .21.4.1
קיימת עליו חובה לבצעה בהתאם להוראות החוזה), אלא אם כן קיבל (למעט אם  המתקן

 הספקכל פעולה אותה יבצע אישורה המפורש של הרשות, מראש ובכתב.  לשם כך את
בניגוד להוראות סעיף זה לעיל, תהיה בטלה ומבוטלת ולא יהיה לה שום תוקף כלפי הרשות 

ישא באחריות המלאה והבלעדית וכן יפצה וישפה את הרשות,  הספקוכלפי מי מטעמה, ו
, תשלום, עלות והוצאה, שנגרמו לרשות מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, אובדן

   ו/או שבהן נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו האמורות.    

שא באחריות המלאה והבלעדית, לבצע על חשבונו את כל התחייבויותיו הנקובות יי הספק .21.4.2
לעיל, במועדים הנקובים במסגרת הסעיף האמור, או במועדים אחרים אותם  17 בסעיף 

 תקצוב הרשות לשם כך, בהתחשב בנסיבות ביטול החוזה.  

על  הספקישלם לרשות ו/או לצדדים שלישיים כל סכום שחובת תשלומו מוטלת על  הספק .21.4.3
החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת עד למועד תום תקופת ההתקשרות שתיקבע על פי 

בוטל החוזה בנסיבות ידי הרשות או עד מועד אחר אותו תקצוב הרשות לשם כך. 
יד עם דרישתה את הרשות, מ הספקלעיל, יפצה ו/או ישפה  21.1.1 המתוארות בסעיף 

הראשונה, בגין כל נזק, אובדן, הוצאה, עלות שנגרמו לרשות ו/או שבהן נדרשה הרשות 
 .הספקלשאת בקשר עם הפרת התחייבויותיו האמורות של 

אך ורק את הרשות, יהיה זכאי לקבל מלאחר ובכפוף לביצוע והשלמת מלוא התחייבויותיו,  .21.4.4
התמורה המשקפת את החל היחסי של העבודות/השירותים שסיפק עובר לביטול החוזה 

  .בניקוי כל פיצוי, שיפוי וסעד אחרים להם זכאים הרשות

   כללי –כוח אדם  .22

מנהל הפרויקט, מהנדס ) iבאמצעות כל אלה: ( שא באחריות לבצע את הפרויקטיהספק י .22.1.1
ממונה בטיחות ומתכנן מערכות סולאריות בעלי כשירויות קונסטרוקציה, מהנדס חשמל, 

מינימאליות המפורטות בנספח הטכני עבור בעלי תפקידים אלה ואשר יאושרו מראש ובכתב 
, רק לאחר שאושרו בכתב על ידי הרשות, ובמסגרת ) קבלני המשנהii; (על ידי הרשות
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עלי כשירויות שהנם ב עבורם בהצעתו למכרז סמכויות הביצוע אותם הקצה הספק
ו/או כפי שיוגדר על ידי הרשות במהלך תקופת  הטכנימינימאליות המפורטות בנספח 

ובכפוף לתנאי אישור מראש ובכתב של הרשות כפוף לב) אך ורק iii(וכן ; ההתקשרות
, קבלני משנה ועובדים ככל הדרוש לביצוע נוספים בעלי תפקידיםכל  –האישור האמור 

  ").צוות הספק: ", יחדיו(להלןת הספק על פי החוזה ולהשלמת מלוא התחייבויו

עבור כל אחד  ובמסמכי המכרז הטכניבנספח מבלי לגרוע מתנאי הכשירות אשר נקבעו  .22.1.2
באחריות לכך שצוות הספק לרבות קבלני המשנה וכל  שאיהספק מהגורמים בצוות הספק, 

מי מטעמם יהיו אנשי מקצוע, בעלי ידע, יכולת וניסיון מקצועי בביצוע פרויקטים מסוגו של 
על פי  התחייבויות הספקולהשלמת מלוא הפרויקט נשוא החוזה, ברמה הדרושה לביצוע 

קבלני המשנה וכל הפועלים הספק באחריות לכך, שצוות הספק לרבות כמו כן, ישא . החוזה
בכל עת במהלך כל תקופת מטעמם וכן כל ישות אחרת המועסקת על ידי הספק, יהיו 

לביצוע הרישיונות הדרושים , ההסמכות וההיתרים, האישוריםבעלי כל  ההתקשרות
  על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. תפקידם בפרויקט 

ם לרבות קבלני המשנה, אשר זהות הספקהספק מתחייב, כי יכלול בכל ההסכמים עם צוות  .22.1.3
את מחויבותו של הספק על פי החוזה,  אושרה על ידי הרשות, הוראות התואמות במלואן

לרבות ומבלי לגרוע, הוראות הנוגעות לחובת הסודיות, מקצועיות, כוח אדם ולוח זמנים, 
לכל  באופן שבו יכפיפו עצמם, צוות הספק לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם,

הוראות החוזה וכן יתחייבו בכתב לפעול ככל הדרוש לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה 
שא הספק באחריות שכל צוות הספק יוהשלמתן, במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מהאמור, י

 . הוראות החוזהאת כל  ההתקשרותלרבות קבלני המשנה, יקיימו במהלך כל תקופת 

י אין באישור צוות הספק, לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי למען הסר ספר מובהר בזאת, כ .22.1.4
מטעמם, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק 

רשות אחריות בקשר עם מתן הלביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על 
/או מקצתן, על ידי צוות הספק לרבות האישור כאמור. כמו כן, אין בביצוע העבודות, כולן ו

קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם ו/או כל צד אחר מטעמו של הספק, כדי להסיר מהספק 
אחריות לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה והספק יהיה האחראי הבלעדי האת מלוא 

ות חוזה לקיומן ולביצוען המלא של כל הוראות חוזה זה. אין באמור בהוראה זו על מנת להו
  לטובת צד ג'. 

  הספק צוותהחלפת  .22.2

בהצעתו הספק ישא באחריות לכך שצוות הספק לרבות קבלני המשנה אותם נקב הספק  .22.2.1
עד לאחר סיום תקופת למכרז ישמשו בתפקידם ממועד תחילת ביצוע הפרויקט ולכל הפחות 

מצוות גורמים איזה מהלהחליף  ען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק לא יורשה. למההרצה
הספק לרבות קבלני המשנה, אותם נקב בהצעתו למכרז, אלא מטעמים חריגים בלבד, ורק 

נדרשה החלפת מי מצוות  לאחר שנתקבלה לשם כך הסכמתה של הרשות, בכתב ומראש.
הספק כאמור עקב התפטרותו, מחלה או פטירה חו"ח, יהיה הספק ראשי להחליפם ללא 

י מצוות הספק החילופי, יאושר על ידי הרשות, אישור הרשות לעצם ההחלפה, ובלבד שמ
  .בכתב

הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר איזה מהגורמים בצוות הספק לרבות איזה  .22.2.2
מקבלני המשנה וכן לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, את 

יצוינו גרתה במסימים לפחות,  14בהודעה מראש ובכתב לספק של וזאת , החלפת מי מהם
  הנימוקים לבקשת ההחלפה כאמור

הספק מתחייב להחליף את הגורמים הרלוונטיים בצוות הספק בגורמים אחרים שיאושרו  .22.2.3
, ימים שלאחר קבלתה 15- ולא יאוחר מעל ידי הרשות בכתב, בסמוך לאחר קבלת הדרישה 

וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום 
 לדחיית לוח הזמנים להשלמת העבודות. 

כל גורם חלופי בצוות הספק יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בביצוע פרויקטים מסוג  .22.2.4
 22.1.2 עיף הנקובים בסהפרויקט נשוא החוזה וכן יעמוד לכל הפחות, בכל הסטנדרטים 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא תשא בכל אחריות כלפי הספק ו/או כלפי לעיל
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לוח הזמנים לביצוע אנשי צוות הספק בקשר עם השינוי האמור לרבות, בגין עיכובים ב
  העבודות.

מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת מי מצוות הספק וכל הכרוך בהחלפה  .22.2.5
  כאמור, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.  

 ספקי שירות וגורמים נוספים הפועלים בנמל .22.1

באופן סופי,  ומתחייב בזאתמצהיר  הספקלעיל, כמפורט  הספקמבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של 
  כדלקמן: מלא ובלתי חוזר, 

יפעלו ו/או יעברו בנמל ובסביבתו, לרבות בסמוך  ההתקשרותשבמהלך תקופת כי ידוע לו  .22.1.1
ספקים, בעלי הרשאה, קרואים וגורמים נוספים שונים מטעם הרשות ו/או  הייעודי לשטח

יפעל ככל הדרוש האמור, "). נוכח המורשים הנוספיםמטעם מי מטעמה (להלן, יחדיו: "
המורשים הנוספים וכן העבודות לא יפריעו לפעילות על מנת ש, הפרויקטביצוע  במסגרת

יטווה ויגבש הסדרים ונהלים וכן  יתאם עמם את פעילותו, באופן מלא -שנדרש ל כוכלהיפך 
חזקה  וכן לא יתפוס םבכל נקודת ממשק שביניהשיאושרו מראש ובכתב על ידי הרשות 

 . ביצוע העבודותייחודית באיזה מהמתקנים ו/או תשתיות הרשות המשמשים לצורך 

שא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות לא ת .22.1.2
הנוספים ו/או מי  המורשיםמפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של 

שא באחריות יי הספק. הספקעם הנוספים  המורשיםמטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של 
אדמיניסטרטיביים שבינו לבין ההמלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקשרים 

שא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג שהיא, בביצוע יהנוספים ובכלל האמור י המורשים
ו/או מהעדר שיתוף הנוספים  המורשיםהשירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם 

לה עימם, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע ו/או מושתק פעו
  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך. 

ישא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או י הספק .22.1.3
ת ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלו

ו/או לכל מי מטעמם, הנוספים  למורשיםשהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או 
פוטר  הספקהנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו על פי סעיף זה לעיל. 

ותר בזאת וכן יהיה את הרשות באופן מלא, סופי ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, והוא מו
 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

, כי תיאום פעילויותיו וכל נקודות הממשק שבין פעילותו לבין פעילות ספקידוע לכמו כן,  .22.1.4
אינם באחריות הרשות. הרשות לא תשא בכל אחריות מכל מין וסוג הנוספים  המורשים

מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כלפי  הספקמשתמעת, ושהיא, מפורשת או 
הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא, בגין כל נזק ו/או אובדן 

 הספק. הנוספים המורשיםשיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל מעשה ו/או מחדל של 
מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו נגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן 

, הנוספים המורשיםכל טענה ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד  הספקכאמור, יפנה 
 וכנגדם בלבד. 

  ו/או מי מטעמו  הספקמעמד  .22.2

ן הצדדים או מי יהינו "קבלן עצמאי", וכי לא קיים ב הספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  .22.2.1
, וכי אין ו/או יחסי שותפות ל מרשה ומורשהו/או יחס ש של עובד ומעביד יםיחס מטעמם

. האו של מי מטעמ הרשותשל  הבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמלק הספקבכוחו של 
כלפי  הרשות לא תישא בכל אחריותעוד מובהר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי 

ו/או בהשגחתו ו/או  הספקכל אחר הפועל מטעם כלפי לני המשנה ו/או וקב צוות הספק
בפיקוחו, בין בהיבטים הקשורים למימוש זכויות חוזיות ו/או מסחריות ובין בהיבטים 

 הקשורים למימוש זכויות נזיקיות, ללא יוצא מין הכלל.  

לרבות ומבלי לגרוע  הספקכל המועסקים על ידי מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי  .22.2.2
 הספקיהיו עובדי  בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים למיניהם

מכל מין לא תהא כלפיהם אחריות  רשותלכי ו ו/או מי מטעמם משנהעובדי קבלני האו ו/
ם בזה, כי בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד . עוד מוסכוסוג שהיא
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, בין במישרין ובין חשבתלא  רשותוה בלבד, הספקיפעלו עבור ובשם  הם,למיני והמתקנים
לכל תשלומים,  ,רשותמהיהיו זכאים  הם לא, בעקיפין, כשולח ו/או כצד להתקשרות עימם

ביטול או ; הוראה שניתנה על פיו; או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע החוזהו/פיצויים 
וטל על תוכי לא מכל סיבה שהיא,  וביצועת או הפסק עיכוב או השהיית וכן חוזההסיום 

ו/או בקשר לעובדים ו/או ביחס  םמין ו/או סוג שהמכל כל אחריות ו/או חיוב  רשותה
לעיל  22.2.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות סעיף  .לקבלני המשנה האמורים

ה ו/או קבלני המשנ הספקזה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו  22.2.2 והוראות סעיף 
 רשותובישיבות תיאום ודיווח מטעם ה הו/או כל מי מטעמם כאמור, בישיבות מנהל

שנה להלן ו/או בנסיבות בהן קיבלו העובדים האמורים ו/או קבלני המ 23 כמפורט בסעיף 
  .  מהרשותו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או הנחיות במישרין 

ישא בכל התשלומים וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו, לרבות לבדו  הספק .22.2.3
, כמעביד, הספקוכל תשלום או הוצאה אחרת המוטלת על  לאומיהתשלומים לביטוח 

שנה מטעמו יחילו באחריות שקבלני המ הספקכמו כן, ישא  .בהתאם להוראות כל דין
, גם כלפי עובדים וקבלני משנה הפועלים זה 22.1  ףויישמו את כל ההוראות הנקובות בסעי

שא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא לבחון ו/או תלא  רשותמטעמם. מובהר בזאת, כי ה
ו כלפי מי מטעמו, בהיבטים חוזיים ו/או אזרחיים ו/א הספקלבדוק את מילוי התחייבויות 

ישא  הספקוהמסחריים ו/או בהיבטים הביטחוניים ו/או הבטיחותיים ו/או נזיקיים, 
  באחריות המלאה והבלעדית בקשר לכך.   

על פי שאר הוראות החוזה,  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומהאחריות  .22.2.4
מנויים ישא באחריות המלאה והבלעדית כלפי כל ה הספקלרבות אחריותו כלפי הרשות, 

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, בין שמקורם  צוות הספקב
מכל  צוות הספקבנזקי ממון, בנזקי רכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו ל

, במישרין ו/או בעקיפין, וכן יפצה ו/או הובין מחוצה ל מתחם הייעודיסיבה שהיא, בין ב
בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  , מייד עם דרישת הרשות,צוות הספק ישפה את

תקלה, והוא מוותר בזאת כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה על כל טענה ו/או תביעה ו/או 
 דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן  ה, מייד עם דרישתרשותיפצה ו/או ישפה את ה הספק
לשאת, והמצויים  רשותה הו/או שבהם נדרש רשותו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו ל

 .     זה לעיל 22.2.4 על פי סעיף  הספקבאחריותו של 

על אף האמור לעיל, אם תקבע רשות מוסמכת, כי התקיימו יחסי עובד מעביד ו/או יחסי  .22.2.5
ו/או בכל , קבלני המשנה שלו, סוכניו ו/או יועציו הספקלבין מי מעובדי  הרשותשליחות בין 

ב לשאת בחיוב כלשהו בקשר לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר חות הרשותמקרה בו 
בלני משנה, בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד ק ,הספקעם עובדי 
ו/או עובדים ו/או מועסקים אחרים ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או  למיניהם והמתקנים

 ,הראשונה הדרישתם מיד ע ,רשותהאת  הספקישפה ו/או כלפיהם,  מאלהמחדליהם של מי 
או שבהם נדרשה הרשות לשאת, לפי  כאמור רשותעבור כל הוצאה, הפסד או נזק שנגרמו ל

  .העניין

 תבטיחות וגהו .23

המפרט בשום צורה ואופן מהוראות נספח הבטיחות והגהות, נספח הבטיחות באש, מבלי לגרוע  .23.1
להבטיח קיומם של יישא באחריות, על חשבונו,  הספקויתר הוראות החוזה והוראות כל דין,  הטכני

ל שלומם של העובדים וכל אדם אחר במהלך ביצוע תנאי בטיחות וגהות מתאימים לשם שמירה ע
, ויהא אחראי למניעת מפגעים הרשותוהלקוחות בשטחי ומתקני עבודות, לרבות המשתמשים ה

 הקשורים לבריאות הציבור. 

מאשר, כי הוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .23.2
והתקנות והצווים שפורסמו על  1970- ת בעבודה [נוסח חדש], התש"לופקודת הבטיחו 1954-התשי"ד

פיהם, וכן כל דין רלוונטי אחר, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם, וכי יישא באחריות לכל 
 או מי מטעמה עקב הפרתם.  הרשותתביעה שתוגש נגדו או נגד 

הוא לבדו ייחשב כ"מבצע זה במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי החו, כי צהיר ומאשרמ הספק .23.3
הבנייה" וכ"מנהל העבודה", לרבות ביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה ומנהל העבודה לפי 
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וכן ביצוע התחייבויותיו למינוי ממונה בטיחות מוסמך לצורך  יישא באחריות הספקדין. הוראות כל 
 כל דין. בהתאם להוראות החוזה וליתר הוראות צוות בטיחות, 

 , במקרה שבמהלך ביצוע עבודותבחוזהמבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מכל הוראה אחרת  .23.4
נוצרים תנאים אשר סביר להניח כי הם מהווים מפגע סביבתי או בטיחותי או יוצרים סכנה  ההקמה

מתחם , לתנועה בכבישים או דרכים הסמוכות לוסביבותיה מתחם הייעודיאחרת לציבור, לתנועה ב
באופן מיידי באמצעי הגנה אחרים  הספק, ינקוט מתחם הייעודיאו לרכוש בסמיכות ל, הייעודי

הדרושים למניעת כל פגיעה או נזק כאמור, לרבות התקנת גדרות, מעקות זמניים, מתרסים, פנסים, 
 שלטים וכל אמצעי אחר כנדרש.

 עדכון, דיווח ושיתוף פעולה .24

בתדירות שתיקבע על תייצב לישיבת עדכון, באחריות לה הספקבמהלך כל תקופת ההתקשרות, ישא  .24.1
  ונציגי מי מטעמו אותם תזמן הרשות לשם כך. הספקרשות, במסגרתה ישתתפו נציגי ידי ה

המשקפים  םהרלבנטיידוח אשר יכיל את כל הפרטים לרשות  הספקגיש במסגרת ישיבות העדכון י .24.2
 ותתקלפירוט  צפויות,חריגות  , לרבותההתקדמות ו/או הסטאטוס בביצוע התחייבויותיו את
ו/או כל דיווח אחר הנדרש על ידי הרשות במסגרת כל  תיקונהיישובן ולוהדרכים המוצעות ל ותגלהש

 .ישיבה

) הספק(באמצעות נציג  הספקזה לעיל, ישא  23 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .24.3
באחריות המלאה לדווח במישרין לנציג הרשות, באופן מיידי על כל אירוע חריג בקשר עם ביצוע 

קוי ו/או כשל ו/או אי ו/או כנובע מהם, לרבות אודות כל בעיה ו/או תקלה ו/או לי הספקהתחייבויות 
התאמה ו/או התראה (לרבות מטעם רשויות מוסמכות וצדדים שלישיים נוספים), קיימים ו/או 
צפויים, אשר בין היתר, אשר עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הרשות ו/או על ביצוע איזה 

 . הספקמהתחייבויות 

, תוך תיאום התחייבויותיולבצע את  באחריות המלאה הספק, ישא ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .24.4
. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל גוף אחר הפועל מטעמה ובכלל עםושיתוף פעולה מלא עם הרשות 

אחריות, להשתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה ב הספקישא לעיל, זה  24.4  בסעיף
, ובמסגרת האמור אף המתקןאותה תקיים הרשות במסגרת ולצורך תכנון, הקמה, ניהול והפעלת 

לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה 
 נוספת. 

כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, שנגרמו עקב ישא באחריות המלאה והבלעדית, ל הספק .24.5
 ואי שיתוף פעולה עם הרשות ו/או עם מי מטעמה ו/או עקב הפרה אחרת של איזה מהתחייבויותי

מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק  הספקזה לעיל ו 23  , כמפורט בסעיףהספקהנוספות של 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור לרבות בגין עיכובים שנגרמו בביצוע התחייבויותיו 

 על פי החוזה.

זה לעיל, מהווים חלק  23  על פי הוראות סעיף הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות  .24.6
לא יהיה זכאי בגינן לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין  הספקנפרד מההתחייבויות, ו יבלת

 וסוג.   

  פעילות בנמל תעופהניהול  .25

על פי שאר הוראות  הספקמבלי לגרוע בשום צורה ואופן משאר הצהרותיו והתחייבויותיו של  .25.1
מבין, תמחר ושקלל במסגרת התקשרותו בחוזה את אופייה ומאפייניה הייחודיים של  הספקהחוזה, 

במרחב  , הן במרחב הקרקעי והןוסביבתבוכן את הפעילות המתבצעת  הייעודי שטחההרשות ושל 
, לרבות כל ההשלכות והמגבלות הנובעות ו/או העלולות לנבוע בשל כך על יישום האווירי

ההתחייבויות במלואן ובמועדן בכל שלבי ההתקשרות ובכללן: מגבלות הבטיחות ו/או הביטחון ו/או 
כל מגבלה תפעולית, פיזית, מנהלתית, מבצעית ו/או אחרת, מכל מין וסוג, בנמל ובמתקניו ו/או 

 ).הייעודי שטחהלשירותים המוענקים בו ו/או במסגרתו לציבור הרחב (לרבות בסביבת 

 ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל אלה:  הספקלאור כל האמור,  .25.2
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לשקלל במסגרת ביצוע ההתחייבויות, את כל ההיבטים וההשלכות על לוחות הזמנים  .25.2.1
ם והיישומים הייחודיים והמועדים שנקצבו לביצוע ההתחייבויות, ובפרט נוכח ההיבטי

 לעיל.  25.1 האמור בסעיף מהנובעים במישרין ו/או בעקיפין 

להביא לידי ביטוי מלא במסגרת עבודות התכנון ועבודות ההקמה את כל ההיבטים  .25.2.2
לעיל, לרבות  25.1 והיישומים הייחודיים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין האמור בסעיף 

וכן לתפעול  הצורך בהשגת אישורים ו/או היתרים ו/או רישיונות ייחודיים לביצוע העבודות
 . המתקןת תחזוקלו

לבצע את עבודות ההקמה וכן ליתן את שירותי התחזוקה, תוך שימת לב מרבית לאמור  .25.2.3
י הרשאה נוספים ושונים מטעם הרשות לקיומם של בעל –לעיל, ובכלל האמור  25.1 בסעיף 

 הספקהפועלים בנמל ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של הנמל. במסגרת האמור, ישא 
, ותקופת האחריות והתחזוקה באחריות המלאה והבלעדית, כי במהלך כל תקופת ההקמה

יפעל בזהירות, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או עם 
השירותים המוענקים בו ובמסגרתו על ידי הרשות ו/או על ידי כל מי מטעמה, ובכל מקרה 

הפרעה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, 
ו/או לפגוע  גרום נזק או אי נוחותשיש בה על מנת לאו ו/או מטרד ו/מפגע הגבלה ו/או 

בתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה, השוטפת והרציפה של הנמל (לרבות הפרעה לזכויות 
ציבור המשתמשים ו/או כלפי  שימוש ו/או חזקה ו/או מעבר כלשהן), וזאת הן כלפי הרשות

ישא באחריות  הספקא, ושהוכל צד שלישי אתר ו/או בקשר עמו ו/או כלפי בו/או הפועלים 
זו, על ידו ו/או על ידי כל מי ת יוהפרת התחייבושל  יהלכל תוצאותהמלאה והבלעדית 

 מטעמו.

מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  הספק .25.3
לעיל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  23  תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור בסעיף

שעניינן העדר ידיעה בדבר מאפייניו הייחודיים של הנמל, הפעילות המתבצעת במסגרתו והשלכותיה 
יבויות ו/או שעניינן תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או שעניינן עיכובים ו/או הפסקות בביצוע ההתחי

 לשאת בקשר עם כל האמור.   הספקו/או שבהן נדרש  ספקבגין נזקים ו/או הוצאות שנגרמו ל

 ובמתקנים ציודב, מתקןהבעלות ב .26

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

 במתקןהבעלות  .26.1

לא  ספקול בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשותבכל עת , יהיו בוהתשתיות ו קןהמת .26.1.1
מהלך תקופת ההתקשרות ובין בין בכל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת, בהם תהיה 

מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  הספקלאחר סיומה ו
תביעות ו/או דרישות כנגד מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות 
 התכנון ו/או עבודות ההקמה הרשות שעניינן השקעות ו/או הוצאות שהיו לו בביצוע עבודות

 . ו/או בקשר עמן

וכל זאת אך ורק , הייעודי שטחרשות בלבד ב-בר הספקיהיה בד בל ההקמהבמהלך תקופת  .26.1.2
העניק לבצע את עבודות ההקמה במהלך תקופת ההקמה וכן על מנת ל ספקלעל מנת לאפשר 

 –ובהתאם להוראות החוזה  האחריות והתחזוקהבמהלך תקופת את שירותי התחזוקה 
) ואו חלק ו(כול יעודיהי שטחשלא יבוצע ב ךישא באחריות לכ הספקו ולמטרות אלה בלבד

 שטחלהשתמש ב ספקהרשאת הרשות לאפשר ל. כל שימוש, לכל צורך ו/או מטרה אחרים
מוגבלת בזמן, ניתנת לביטול על ידי הרשות, לא ייחודית, , כבר רשות, הנה הדירה, הייעודי

עם תום תקופת  תתבטל מעיקרה, באופן מיידי,ובכל מקרה  ,ניתנת להסבהושאינה 
 ההתקשרות מכל סיבה שהיא. 

 במתקנים הבעלות בציוד .26.2

לרבות , ו/או כל מי מטעמו הספקשיבצע  הקמהההתכנון ועבודות הציוד ובכלל האמור כל תוצרי כל 
יהיו בבעלותה המלאה תיקון ואחזקה ו/או תוספת שבוצעו בהם, רכיביהם ו/או כל חליפיהם ו/או 

ו/או ממועד  הקמתםו/או ממועד  נםממועד תכנו - למען הסר ספק  – , וכל זאתוהבלעדית של הרשות
לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג, קניינית או אחרת,  ספק. למוקדם, לפי ההגעתם לאתר הרשות

מהלך תקופת ההתקשרות ובין בין ב , בתשתיות, במתקנים, במערכות (ניידות או קבועות)בציוד
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מצהיר ומתחייב בזאת כי שקלל בהצעתו הכספית את האמור בסעיף זה לעיל  הספקו, לאחר סיומה
והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

תביעות ו/או דרישות כנגד הרשות שעניינן השקעות ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות 
  ו/או בקשר עמן. התכנון ו/או עבודות ההקמה עבודות הוצאות שהיו לו בביצוע

 סודיות .27

 מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

שא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, ללא יבעצמו וכן ישמור כי י .27.1
כל שימוש, במישרין ו/או בעקיפין,  יעשו /אווו/או יעבירו לכל צד שלישי  יגלולא וכן , הגבלה בזמן

 28  כמפורט בסעיףרעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה ומסמכים לרבות כל  בפרטים ,בידיעות
או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר  , בכתב או בעל פהלהלן

תקופת ההתקשרות או תוך  יהםאו הגיעו ליד הם, שנמסרו לו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא
בקשר ישיר ו/או עקיף אליה, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של הרשות בכתב ומראש 

מידע שהפך לנחלת כלל ימובהר, כי בהגדרת המונח מידע סודי לא י. ")המידע הסודי(להלן, יחדיו: "
  . הכלל, שלא בשל הפרת ההסכם ומהמועד שהפך לכזה

רשאי, להשתמש במידע הסודי  הספקזה, יהיה  27  מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף .27.2
  אך ורק לשם ביצוע ההתחייבויות.  

כי היה ותתיר הרשות את מסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהיה  .27.3
, ביחד ולחוד, על כתב סודיות הספקת בכך שאותו צד שלישי יחתום מול הרשות ומול יהעברתו מותנ

בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  הספקלפי הרשות ולפיו יהיה מחויב כ
ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  הספקזה.  27 הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף 

זה. אין  27 מחדל של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 
  בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 

 צוות הספקל, ישא באחריות המלאה לכך שכל לעי 27.3  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .27.4
, ביחד ולחוד, על כתב סודיות הספקמטעמו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה, יחתום מול הרשות ומול 

והרשות בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  הספקלפיו יהיה מחויב כלפי 
ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  הספקזה.  27  הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף

 27 מטעמו אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף  צוות הספקמחדל של 
  זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו, ומבלי  .27.5
, וכן מבלי לגרוע מהאמור, הספקצעי הזהירות המקובלים אצל לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמ

יודיע לרשות, בכתב ומיידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי ו/או כל 
  חלק ממנו. 

דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל רשות  הספקכי בכל מקרה שבו הופנתה אל  .27.6
לרשות על  הספקמוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע 

לרשות, שהות מספקת להתגונן  הספקכך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר 
ירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למס

  לרשות הרלוונטיים. 

כי ישא באחריות להשיב לרשות את המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי מי מטעמו, לרבות לעובדיו  .27.7
ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת הרשות, כל 

 ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף הספקברשות  מידע סודי שנמצא

  להלן. 28.6 

הסודי ו/או בכל חלק ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע  ספקכי ידוע לו שאין ולא תהיה ל .27.8
להלן), שייווצר על בסיס  28  ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל מסמך וקניין רוחני (כהגדרתו בסעיף

  להלן. 28.1  עיףהמידע הסודי, ויחולו בעניין זה הוראות ס

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום לרשות נזקים - שהפרת אילו מהתחייבויותיו על ספקכי הובהר ל .27.9
ם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד מתחייב לשפות ולפצות את הרשות, מייד ע הספקכבדים, ו

, הספקו/או אובדן כלשהו שייגרם לה ו/או לכל מי מטעמה מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים 
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כי בכל מקרה של הפרה כאמור תהא הרשות זכאית לכל סעד כלפי, כספי ו/או אחר (לרבות קבלת 
 פי דין.-צווים למיניהם) הקיימים על

ל מנת לגרוע אלא כדי להוסיף על נספח הוראות הביטחון, אבטחת מידע אין באמור בסעיף זה ע .27.10
 ושמירת הסודיות המצורף לחוזה. 

  תכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני .28

כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר הרשות תהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי ב .28.1
הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או , לרבות במסמכים ההנדסיים ובכל עם ביצוע החוזה

בעקיפין, מהמסמכים ההנדסיים ו/או בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך 
ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרת עריכתם, לרבות לעניין זה: פטנטים,  בהם

ולרבות זכויות רות, רשומות ו/או שאינן רשומות, חמדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני א
הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע יתר ההתחייבות ו/או מתוצריהם, ובכלל 

רשומות ו/או  -האמור: פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, זכויות מוסריות וזכויות יוצרים, כולן 
ת, השיטות, האפליקציות, המודולים, התרשימים, שאינן רשומות, וכן כל הפיתוחים, ההתאמו

המסמכים, החישובים, המפרטים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, 
בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות , ")מסמכים וקניין רוחניצילומים וחשבונות (להלן, יחדיו: "

, ו/או מי מטעמו, וכל זאת ממועד עריכתם הספקל ידי ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו ע
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן  הספקו

 בקשר לכך. 

ישמור בסודיות מוחלטת את המסמכים והקניין הרוחני ובכל מקרה לא יגלה אותם ו/או  הספק .28.2
, בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו, בין במישרין ובין יעבירם ו/או יעתיקם (בכל צורה ואופן)

בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לא ישתמש בהם לצורך שאינו קשור במישרין לביצוע 
ההתחייבויות על פי החוזה, אלא בהתאם להנחיות הרשות אם קבל לשם כך אישור מפורש ובכתב 

 לעיל.  27  המפורטות בסעיף של הרשות, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות

ו/או מי  הספקת, מבלי שתידרש לכך הסכמת הא רשאית הרשותלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .28.3
העביר ו/או למכור ל ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, הספקמטעמו ו/או מבלי ש

כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר מסמכים ובקניין הרוחני לרבות השתמש בו/או ל
בין אם הוכנו  הבלעדי, הפי שיקול דעת-בכל עת ועל שינויים,וכן לעבדם ו/או לערוך בהם , אליהם

 . ו/או מי מטעמו הספקו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי ו/או נערכו על ידי רשות 

במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר את הזכויות המוסריות לרשות, מעניק  .28.4
ו/או ישא באחריות שכל מי מטעמו יעניק לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית,  הספקבזאת 

כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע 
  נשוא המסמכים והקניין הרוחני (כולן או חלקן) ו/או במערכות נשואן.  

מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע הרשות לצרכיה במסמכים  .28.5
ו/או בזכויות נשואו (כולן או חלקן), לרבות באמצעות בעלי מקצוע  זה 28  והקניין הרוחני נשוא סעיף

ו/או מי מטעמו, לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות  הספקומומחים אחרים שאינם 
ו/או מי מטעמו זכות כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם,  ספקמת להמוסריות (ככל שקיי

ו/או מי  הספקסילוף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם ב/של הזכויות המוסריות ו/או ב/של 
  מטעמו. 

ימים ממועד ביטול החוזה, כחלק  7תוך  רשותל הספקמסור בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, י .28.6
 28.1 לעיל, את כל המסמכים והקניין הרוחני כמפורט בסעיף  17  הנקובות בסעיףמהתחייבויותיו 

 . הספקלעיל, לרבות העתקים שנערכו על חשבון 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות הרשות כפי שהן מפורטות בסעיף זה היו ידועות  .28.7
ומקובלות על הספק, ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזה; כי הספק שיקלל ותמחר קודם 

זכויות הרשות האמורות; כי סך התמורה, היקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט להתקשרותו בחוזה את 
, מהווים תשלום הגון ומלא בגין התחייבויותיו הנקובות בסעיף זה וכן מסדירים באופן מלא חוזהב

ומפורט את שכר הטרחה וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג, להם יהיה זכאי בגין הקניית הזכויות 
כי מעבר לתמורה הספק וכל מי מטעמו, מוותרים בזאת, מפורשות, ולא יהיו  לרשות על פי החוזה;
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 134זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם, לרבות מכוח הוראת סעיף 
  לחוק הפטנטים. 

 , מהווים לכל דבר ועניין, הסכם בכתב במסגרתו הוסדרוף זה לעילעוד מובהר בזאת, כי הוראות סעי .28.8
כל אלה: תשלום התמורה לספק, הזכות להשתמש בקניין הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו וכן היקף 

(ג) לתקנות האדריכלים, ולפיכך הוא 12אחריותו המקצועית של הספק בהתאם להוראות סעיף 
מהווה החוזה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת המקנה לרשות את הזכות המלאה, 

יחידה לבצע כל שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (ככל שעל פי דין, אינם הבלעדית וה
) לתקנות 2(ג)(12 –(ב) ו 12בבעלות הרשות), ללא הגבלה, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק זכויות יוצרים.   46האדריכלים ו/או סעיף 

(לרבות  צוות הספקיות שבינו לבין שא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע בכל ההתקשרויי הספק .28.9
זה, באופן שבו  28 קבלני המשנה), הוראות המעגנות ומשמרות את מלוא זכויות הרשות על פי סעיף 

(לרבות קבלני המשנה), מחויבים כלפי הרשות, לכל הפחות, בכל ההתחייבויות  צוות הספקיהיו כל 
א יש הספקזה.  28 כלפי הרשות ובאופן המגן על מלוא זכויות הרשות בהתאם סעיף  הספקשל 

(לרבות קבלני המשנה) אשר יפר,  צוות הספקבאחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של 
הוראת סעיף זה על מנת להוות זה. אין ב 28 במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 

 חוזה לטובת צד שלישי.

  איסור הכנסת שינויים בתאגיד .29

, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא יחולו שינויים באחזקות בעלי מתחייבמצהיר ו הספק .29.1
במישרין ו/או בעקיפין, , )1968-(כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח ספקהשליטה ב

  .ל לשם כך אישור הרשות מראש ובכתב ובהתאם לתנאי האישורוזאת למעט אם התקב

היא בידי  ספקהשליטה ב בנסיבות בהןגם  ויחוללעיל,  29.1 מובהר, כי המגבלות הנקובות בסעיף  .29.2
  תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

  הספק חלףביצוע  .30

לבצע , לרבות חיוב הספקעל ידי  הושלמה במלואהשלא  , מכל מין וסוג,הספקהתחייבות של כל  .30.1
ובין באמצעות  הבין בעצמ בצעה,ל רשותה תכספים, רשאי עבודה, לרבות חובה לתשלוםפעולה או 

יד עם דרישתה מאת הרשות שפה פצה ו/או יי הספק, וועל חשבונו הספקחלף , מטעמהאחרים 
ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שנגרמו לרשות ו/או הוצאה נזק ו/או אובדן ו/או כל הראשונה, בגין 

, בצירוף הוצאות התחייבות האותו/או ביצוע קיום  שבהם נדרשה הרשות לשאת, לפי העניין, לשם
, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 12%של מוסכם עור יבשומוסכמות שאינן טעונות הוכחה מנהליות 

הוצאות הביצוע חלף אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין (להלן, יחדיו: "
    .")פקהס

בגין הולם  שיעורן המוסכם של ההוצאות המנהליות, מהווה פיצויכי  בזאת, הצדדים מצהירים .30.2
 30.1 כמפורט בסעיף  הספקמהפרת כתוצאה מסתברת ההוצאות המנהליות העשויות להיגרם לרשות 

לעיל. עם זאת מובהר, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה בשיעור ההוצאות המנהליות המוסכם על 
ו/או על פי כל דין, וכן  החוזהלכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי הרשות לגרוע מזכות מנת 

 . בשיעור גבוה יותרהחזר הוצאות לקבלת  המבלי לגרוע מזכות

ו/או לקזז, בכל צורה  נכותגבות ו/או ללהרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  .30.3
מהרשות, לרבות באמצעות  ספקמכל סכום שיגיע לוזאת , הספקהביצוע חלף וצאות האת  ואופן,

לרשות על פי הוראות החוזה ו/או באמצעות קיזוז מסך  הספקחילוט איזה מהערבויות אותן מסר 
 על פי החוזה.  הספקהחזר ההשקעה לו זכאי  עלות

באמצעות הרשות ו/או באמצעות כל מי מטעמה,  הספקמובהר בזאת, כי ביצוע איזה מהתחייבויות  .30.4
. לביצוע ולהשלמת ההתחייבויות הספקלא יגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של 

ה והבלעדית וכן יפצה ו/או ישפה את ישא באחריות המלא הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול ו/או פגם ו/או אי התאמה  , מייד עם דרישתה הראשונה,הרשות

ו/או לכל מי מטעמם ו/או שבהם  ספקו/או לרשות ו/או ל למתקןו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו 
כמפורט  הספקמי מטעמה, חלף  נדרשה הרשות לשאת, בשל ביצוע פעולות באמצעות הרשות או

  לעיל.  30.1 בסעיף 
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  המחאת זכויות וחיובים .31

וכן  ,רשאי להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולם או כל חלק מהםאינו  הספק .31.1
ו/או את ה אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי החוז

, אלא בהסכמת מתקןו/או ב זכות שיש לו על פי החוזהאיזו או לעשות עסקה כלשהי ב המתקן
למען הסר ספק מובהר . ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב בכתב ומראש רשותה

 ו/או כל מי הספקבזאת, כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע 
מטעמו שלא על פי הוראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם 

  ניתן לשם כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. 

הרשות תהא רשאית, בכל עת, להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב, בחלקן או במלואן, לכל  .31.2
ה לפי החוזה, כולן או חלקן, מבלי שתידרש לקבל צד שלישי שהוא, את זכויותיה ו/או התחייבויותי

מסכים  הספקו/או מצד מי מטעמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  הספקלכך הסכמה כלשהי מצד 
בחתימתו על החוזה, כי הרשות תהיה רשאית להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב, את 

 הספקכל עת, לכל צד שלישי שהוא. זכויותיה והתחייבויותיה על י החוזה, בחלקן או במלואן, ב
מתחייב לשתף פעולה עם הרשות ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור ו/או 

 לביצוע האמור בסעיף זה.

 שונות  .32

  בלבד הספקבשם ביצוע ההתקשרות נשוא החוזה  .32.1

בעצמו, בשמו המופיע בחוזה זה ו/או בשמו המסחרי, למעט  ההתחייבויותאת  לבצעמתחייב  הספק
אם צוין אחרת בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ו/או לשמו המסחרי ללא קבלת אישור 

לבצע את ההתחייבויות לא שו/או ביצוע ההתחייבויות הרשות בכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם 
באמצעות קבלני משנה, אלא אם ניתן לכך, מראש  או הספקבת של - אם ו/או חברה- באמצעות חברת

  ובכתב, אישורה של הרשות.

 ריבית .32.2

מובהר בזאת, כי הרשות לא תשא בשום מקרה בכל תשלום של הפרשי הצמדה וריבית מכל מין וסוג, 
גם בנסיבות בהן התעכבה מלשלם  –למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה, וזאת למען הסר ספק 

 תשלום כלשהו שחובת תשלומו מוטלת על הרשות על פי הוראות החוזה ו/או על פי דין.    ספקל

 אישור פרטי בנק הספק .32.3

לשם קבלת תשלומי התמורה מצרף בזה הספק נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר בחתימה 
 לחוזה זה. 'בנספח יוחותמת מורשי החתימה בהתאם לנוסח המצ"ב כ

 קיזוז ועכבון .32.4

כל לקזז הבלעדי והמוחלט,  העל פי שיקול דעת תהא רשאיבלבד ת הרשותר בזאת כי מובה .32.4.1
, לרבות על )מכל מקור שהוא( הספקמ רשות, מסכומים המגיעים לספקל הממנ המגיעסכום 

 .ספקרשות לבין החוזה אחר שנחתם החוזה או על פי כל פי 

ציוד, ו/או  הניידהציוד זכות עכבון בקשר לכל  רשות בלבדמבלי לגרוע מהאמור, תעמוד ל .32.4.2
זכויות ושל כל מי מטעמו ו/או ב הספקמיטלטלין, חומרים, מכשור, כלי רכב וכיו"ב של 

 .הספקשבבעלות ו/או בחזקת ו/או בשימוש 

או בחוזה בדין לו על כל זכות המוענקת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מוותר בזאת  הספק .32.4.3
 .מכל מין וסוג לקיזוז ו/או לעכבון

 סכסוכים  השפעת .32.5

המלאה בלתי חוזר, כי ישא באחריות סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  הספק .32.5.1
ללא  ובכלל האמור: יבצע את כל הוראות הרשות, ההתחייבויותלהמשיך בביצוע והבלעדית 

סבור לרבות נסיבות במסגרתן בכל מקרה , וזאת השהיותהפסקות ו/או כל עיכובים ו/או 
מחלוקת נתגלעה ועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או נסיבות בהן פכי הרשות אינה  הספק

ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה 
 .  במותב שיפוטי כל שהוא
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ומתחייב בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כי על אף האמור בכל דין,  הספקעוד מצהיר  .32.5.2
לא יהיה זכאי בשום  הספק, 1970 –פות בשל הפרת חוזה), תשל"א חוק החוזים (תרולרבות 

למעט בנסיבות הנקובות מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה, 
בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או  הספקוכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי במפורש במסגרתו, 

 , יהיה סעד ממוני.  הרשותהפרה של 

 העדר בלעדיות .32.6

, החוזהנשוא  מהעבודותאיזה  בביצועלא תינתן בלעדיות  ספקמובהר בזאת במפורש, כי ל .32.6.1
להתקשר בחוזה , והרשות תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, ןאו חלק ןכול
 ).ןאו חלק ן(כול ביצוע העבודותצדדים שלישיים, לעם 

פי שיקול דעתה הבלעדי עוד מובהר בזאת במפורש, כי הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על  .32.6.2
ו/או  ותדומ לבצע עבודות) בעצמה ו/או ןאו חלק ן(כול לבצע איזה מהעבודותוהמוחלט 
מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן  הספקו הרשות, בכל שטח משטחי ותתחליפי

 .יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  ויתור  .32.7

על פי החוזה או על פי כל דין, או  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותי הרשותהתנהגות מצד שום 
, אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז הכשינוי תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

  נעשו בצורה מפורשת ובכתב.אלה 

   הרשותשימוש או אי שימוש בזכויות  .32.8

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  הרשותהסכמת 
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה מסוים, אין  רשותה השווה למקרה אחר. לא השתמש

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 
  וחובות לפי החוזה.

 ג הרשותייצו .32.9

וכל מי מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את הרשות אלא אם הוסמכו לכך  הספק
במפורש מראש ובכתב על ידי הרשות, בין היתר במסגרת הוראות החוזה, כאשר כל הסמכה כאמור 

שלא ליצור  הספקתהיה תקפה לעניין/ים הספציפי/ים הנקוב/ים בה ולשמו/ם בלבד. בנוסף, מתחייב 
בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו כלפי צד שלישי (לרבות בעלי תשתיות ורשויות מוסמכות אחרות), 
כל מצג, לפיו הוא ו/או מי מטעמו מוסמכים לחייב את הרשות אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת 
שניתנה לשם כך בחוזה ו/או הסמכה ספציפית, מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת הרשות. הפר 

הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא את  הספק
יישא באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה  הספקיהיה לה כל תוקף, ו

 כאמור. 

  חוזה ממצה  .32.10

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה 
כתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא ב

באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה 
יעשה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. כל שינוי בחוזה 

באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי 
לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש,  –החתימה מטעמם, שאם לא כך 

   .יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו

  חוזה לטובת צד שלישי .32.11

ום מקרה, לא יהיה בכל הוראה מהוראות החוזה ו/או כל זכות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בש
  המוענקת על פיו, במישרין ו/או בעקיפין, על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

  שמירה על טהר המידות .32.12

  כדלקמן:ומתחייב בזאת מצהיר   הספק
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כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .32.12.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או  הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של  הרשותהתקשרות 
  חוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.הינו של עובדיו ו/או מי מטעמו בעני

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .32.12.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותמשרה אצל 

  חסוי/סודי הקשור לחוזה.

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  פושיתו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .32.12.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או  ברשותמשרה 

  תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

היה ת, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, ספקלידוע  .32.12.4
(ללא זכות  הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו ורשאי, לפי שיקול דעת הרשות

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

  וברירת דין סמכות שיפוט  .32.13

סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום  יפו-תל אביבלבית משפט המוסמך ב .32.13.1
  חוזה.       ה

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .32.13.2
  ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  .32.14

יהא זה מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו,  .32.14.1
  המפורט בכותרת החוזה.

 3להודיע על כך למנהל ו/או למפקח בתוך   הספקמתחייב   הספקהיה ויחול שינוי בכתובת  .32.14.2
  ימים מיום שינוי הכתובת.

  מסירת הודעות  .32.15

מתן ארכה, כמפורט  הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. .32.15.1
  . , טעון הודעה בכתב1970 -  תשל"אה ,רת חוזה)(ב) בחוק החוזים (תרופות בשל הפ7בסעיף 

שעות לאחר משלוח מברק או הודעת  24או  ודעה תראה כמתקבלת עם מסירתה בידה .32.15.2
 לפי המוקדם. להכושעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום,  72פקסימיליה, או 

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

   הספק   הרשות
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  פרוגרמהה - א'נספח 
  
  
  
   



 

46  

 03 - 9711296: פקס 9750581-03, 03 - 9750584:  טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address :P.O.Box7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750584, Fax:972 3 9711296  

  

  המפרט הכללי - ב'נספח 
 (מצורף על דרך ההפניה)
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  טכניהמפרט ה - ג'נספח 
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  נספח איכות הסביבה - ד'נספח 
  

הרשויות הרלוונטיות, באחריות הקבלן לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של  .1
לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום 

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

יתרים, ו/או הרישיונות, ו/או מחובתו של הקבלן ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או הה .2
ההסכמות העשויות להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות תכנון ובנייה, 

-אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על-משטרה, מכבי
 פי החוזה.-חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו על

של הקבלן, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות  חובתו .3
ידי מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום -ידו, ו/או על-הסביבה, בין אם נגרם על

וכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מס
 פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.- מיידית על

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הרשות,  .4
ין ובין יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין במישר

בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים הקשורים 
לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי 

פה ויפצה את הרשות, על כל מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הקבלן מתחייב, כי יש
 הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הקבלן וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית,  .5
שרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הקבלן לפי החוזה, בין במי

פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הקבלן בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא 
בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הקבלן, בגין פעילותו 

את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שייגרמו  של הקבלן באתר. הקבלן ישפה ויפצה
 פי החוזה.-לה, כתוצאה מפעילותו של הקבלן על

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות  .6
  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.
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  וגהות  בטיחות' הנספח 
   

 :הגדרות .1

 "ספק": ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר שבו  1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\ניתן השירות

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

 החוזה למתן השירותים.\השירות, במהלך תקופת ההרשאה

שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח זה על לעיל, מובהר בזאת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 
במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי 

ם לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב מהוראות נספח זה על ידי האמורי
שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות 
ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות 

 י נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.חלק בלת

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

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה 2013 -ת לניהול הבטיחות), התשע"גהפיקוח על העבודה ( תכני
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001- תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007בגובה) התשס"ז 

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

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל הנוגעים להמחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 
, שירותיםעבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן ה

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

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

ולאחר  בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכן

 הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.אות והברי סיכוני הבטיחותההדרכה תעסוק ב

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 רש"ת ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8
, בהתאם לסוג , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםכמו למשל 
  .העבודה

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

 מתןמקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
 מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות.  השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

.  התיקים הנ"ל לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקאישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו
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מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות אל  הספק .11
 יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותמחוץ 

  

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

בתאום עם רש"ת. היה ויאושר כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
ודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות בנספח זה, לעיל על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העב

  ולהלן.

תתבצע בהתאם להוראות עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
  .בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

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

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

  דלקות וכד'.

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

דין,  יפ-להנדרשים ע י גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהריםאמצע ,על חשבונו ,ספקהספק י .18
      הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.לכדי  של הרשות, או לפי הוראות הבטיחות

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

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

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

  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

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

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

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עשוי להיתבע בגינם

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

  , 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
 ות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הורא

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית אחרת/חוזה במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:עתיר כח אדם

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

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, בעבודה מטעם 
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 הספקרש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול תכנית  עם אישור .24.2
כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים התחומים הנדונים בנוהל

 רות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי.הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשי .24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה 

  לפקוד את מקומות מתן השירות.

כמוגדר בצו הבטיחות  שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכלבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה על מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה .25.1
ויודיע  נציגו בשטח העבודה,כישמש ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

העבודות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי מועד התחלת העבודה באתר אתהאמורות להתבצע וכן 

 במשך כל זמן ביצוע העבודה.

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

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה  .1996 –הבטיחות), התשנ"ו 
וד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה הבטיחות וגיהות של החברה לפק

בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת 
 שעות עבודה חודשיות. 32 - על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

תקנות ל בהתאם טיחות הכוללת סקר סיכוניםבלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  .25.3
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונהלאישורו של 
 .הספקעל חשבון והספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי בעבודה מטעם 

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

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

י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  .25.5
גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על הספק 

תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג להציב 
   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, צנרת - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת

 מנהל החוזהלדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם .מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים

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

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

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

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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  נספח בטיחות אש -  'ונספח 

                   
חלק בלתי נפרד מחוזה מספר ______________, בין רשות שדות התעופה בישראל (להלן  נספח זה, מהווה .1

 "הרשות") לבין הקבלן ______________ (להלן "הקבלן").

במסגרת החוזה, יבצע הקבלן עבודות בינוי ושיפוץ שונות בנתב"ג, בשדות תעופה פנים ארציים, במסופי גבול  .2
 ט ובכל מתקני רש"ת האחרים.יבשתיים, במתקני בקרה ובמתקני ניוו

 העבודה שלעיל, מבוצעת בתוך ובסמוך למבנים קיימים, שיש בהם ציוד העלול להיפגע משריפה. .3

להלן ועלות הפעלת הכבאי  5לא תבוצע עבודה באש גלויה, בלא נוכחות כבאי. חובת התיאום כמצוין בסעיף  .4
 תחול על הרשות.

חילת ביצוע עבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות שעות, לפני ת 72הקבלן יודיע למפקח, לפחות  .5
 המפקח או נציג הרשות, לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודות, ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.

 הקבלן מתחייב, שלא יבצע עבודה באש גלויה, בלא נציג כיבוי האש, מטעם הרשות. .6

מילוי הוראה, מהוראות נספח - הקבלן, בכל מקרה של אילמנהל ולנציג הרשות, הזכות להפסיק את עבודת  .7
זה ו/או מהוראות המפקח או הוראות נציג הרשות, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הרשות, 

  במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

     

  

  

  

  

                תאריך: ___________

          הקבלן: _____________________ חתימת
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  , אבטחת מידע ושמירת סודיות נספח ביטחון -  'זנספח 
 הבהרות קדם .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  2.7עד  2.4סעיפים
  קריטיות/מסווגות

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

  כללי .2

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל וכן 
שבהן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות 

 .3ההתייחסות הינה לטרמינל 

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

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

 למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

היחידה להגנה וסיכול בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3
(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה  איומי סייבר
למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק בכל הקשור 

 לעבוד על פיהם.

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא אסטרטגי  2.4
חייב לעמוד בדרישות  ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב

 רות בנספח זה.המוגד

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

 ע.יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המיד

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 2.7

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

 טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

 גהסיוומערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 
 סודילב עתידי גם (מקביל לרמת סווג הביטחון "שמור"), וכן בש רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע 
  חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

פות בנושאי האבטחה אשר לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוס
ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על החוזה, 
בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי 

  יותר מן הדרישות להלן: האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •
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 (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

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

  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.ייגיעו לידיכי לא 

  מטרה .3

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 
השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  הנמל.

  אחריות .4

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

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת  4.6בסעיף משנה הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט 
  מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

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

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

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן  4.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 השירותים, כהגדרתה בחוזה.

, יחשב מנכ"ל הספק ת התקשובחטיבידי - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4
 כנאמן אבטחת המידע.

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

  נאמן הביטחון 4.6

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

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

נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, לא יאוחר משבוע ימים  4.6.2
והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן  ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים

הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר 
לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז 

אי אבטחת מידע מגורם מוסמך יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנוש
 .חטיבת התקשובב

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

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

 .עת שיידרש לכך
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נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי  4.6.5
 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

ם פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו תדרוך נאמן הביטחון יקיי 4.6.6
 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע התקפים  4.6.7
 נתנו מפעם לפעם.יואלה שי

של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו  4.6.8
 להלן. 5חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

 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
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

 דעתה הבלעדי.- שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11
 השירותים.

 נאמן אבטחת המידע 4.7

מטעם הספק במהלך כל תקופת  חטיבת התקשובש הקשר לנאמן אבטחת המידע ישמש כאי 4.7.1
 חטיבת התקשובהחוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 

 בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

ויקבלו ממנו תדרוך  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מ 4.7.2
ימים לפני תחילת ביצוע  7- הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ בנושאי אבטחת המידע
  השירותים לפי מכרז זה.

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

דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים  אבטחת המידע
פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל 

 לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

 על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע הרלוונטיים, 4.7.4
 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

או גורם רשותי אחר  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  4.7.5
 .בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך חטיבת התקשובאשר יהווה איש הקשר מטעם 

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע במערכות  4.7.6
המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן 

 ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.

ינתנו ילים התקפים ואלה שנאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנה 4.7.7
 מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8
 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  חטיבת התקשובאישור 

 את כל הנתונים האמורים לעיל. חטיבת התקשובהספק מתחייב להעביר ל 4.7.9

להלן, לדחות  5עבר לנתונים האמורים בסעיף רשאי לדרוש פרטים נוספים מ חטיבת התקשוב 4.7.10
מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר. כל 

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן להחלטותיו בעניין -זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 זה.
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 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל .5

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

  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים העובד ומעבידו  5.2
 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.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3

 נהיגה.צילום ת. זהות / רישיון  .5.2.1.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.2.1.5

 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 תושבותו הנוכחית. .5.2.2.3

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

  .חטיבת התקשובו/או 

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

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

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

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

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

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

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

המציע מתחייב הזמנים. -אדם ולוחות-של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
 יה במתן השירותים.ילכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים 6.1

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

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
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 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

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

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

  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 

 ותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.(כולם או חלקם), אשר רק באמצע

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  6.2.2
מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 

  .1983 -התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק אם  תהליכי רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל 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
  המעברים של חטיבת הביטחון.

חטיבת ידי נאמן הביטחון ל-ת לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו עלבקשו 6.2.6
שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם יאשר יעבירם למשרד הר התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות  במסגרת מתן השירותים בלבד.
  סוג רישיון הכניסה הנדרש.אור יברשות. פניית היחידה תכלול את ת

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 
המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 

שיונות אלו למשרד יחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת רלשט
  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 

  האווירי. לכניסה ותנועה עם רכב בשטח

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

  חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: דרישות 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  .6.2.10.1
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 בעל .6.2.10.2
  הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .6.2.10.4
  הביטחון.
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נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  .6.2.10.5
  רישיון.לנוע לפי הרישום על גבי ה

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

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על תום  .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא ייר את רתקופת ההעסקה של עובד ולהחז

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

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

  ת.הרשות מעת לע

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

 שיונות ממוקם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.ימשרד הר .6.2.11.1

 ו'.  -המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2

 שעות קבלת קהל: 

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

  .                    13:30 – 08:30 –ו' 

  כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: בקשה לרישיון .6.2.11.3

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •
  משכורת מהגורם המבקש.

  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או דרכון). •

אור סוג רישיון יות ברשות, כולל תפניית היחידה המקבלת את השר •
  הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על השטחים  .6.3.1
 המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:

 :ספקיםמיפוי  .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  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 
(להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4ם להנחיות סעיף השירותים, ובהתא

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)
בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת 

 לעיל. 4ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)
חטיבת הביטחון על כל גורם, אשר ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את 

נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין 
 אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.
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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

לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות 
  נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

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

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

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

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

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

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי רשומות ותווך  .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 

יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה אבטחת המידע. 
-מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתבילעשות ש

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי
  של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

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

,מחשב DOKאו אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 
  נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.

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

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

הינו האחראי על אבטחת המידע  חטיבת התקשובלצורך בהירות הנושא, נציג  .6.3.2.5
ישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של ברש"ת. א

 .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת .7

, יהיו חטיבת התקשובחטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי  7.1
להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, - רשאים, לפי שיקול

 נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

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

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

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

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

 לתיקון אותה חריגה.

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

 שמירה על סודיות .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 

 במהלך פעילותם בתחומי הנמל. , להם יחשפוומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך  על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
ע"י הספק, והוא אחראי כי משנה, שיועסקו -אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .אלה יפעלו לפיהן

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3
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
 .2ס להלן טופלנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחונייםיכללי התנהגות ב .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל  9.1
 ולאולמות הטרמינל הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  9.2
 ובשעת חירום.

ון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטח 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

לות ערך בטחוני, הספק וכל מי אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בע 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
 אסורה בהחלט! האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון

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
ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי חטיבת  חטיבת התקשובהביטחון ו
דעתן, - רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול חטיבת התקשובהביטחון ו

 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 ילרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בהמתקנים, העומדים 

 הוראות נספח זה.
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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  חטיבת התקשובזה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ו אין בהוראות נספח 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

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  11.3
 המוגבלים.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  11.4
דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים -לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתבנמל, 

-מו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותןשירותים מטע-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.

, ללא הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק
  יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או  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.

  ן:הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להל

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  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 מכל 
 מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

  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
ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב   ליישום את  אם מנגנון הזיהוי

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 
  על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

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

עוד מידע של הרשות מאוחסן על -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא 

השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור הפעלת תוכנות 
 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.
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מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת  12.5
טרה זו. לא יוחלף מורשה כזה יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למ

ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית 
  של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
ו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשה

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 

קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו 
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.-דע, הנמצא בידי ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מי

המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק
  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

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

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

  ות על כך.הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרש

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 
  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק .13

תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או  סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת
פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית
המשנה -ל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנישבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כ

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 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  13.3
 ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

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

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5
 .ב. לעיל] בפרט.12.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 
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 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –בות עבודה [לפחות] סבי 3יוגדרו  13.6

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7
 אבטחת המידע של רש"ת.

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14

היחידה להגנה וסיכול ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על
לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה,  – איומי סייבר

יהוו הוראות  או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה,
גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות 

 יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת 
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

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

  

  מבוא .1

שות") והואיל וידיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הר
 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 
ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני (לפי נהלי אבטחת המידע  מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות .3

יד ובין הרשות, התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאג .3.1
  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2
  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

 בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר דון הוא אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנ .5.1
  התחייבות זה.-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבושמור / סודי

"החוק"), לידיעת  -(להלן  1977 - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י  המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות,-עובדי וקבלני

  להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

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

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - משמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כ  א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  - והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו  בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן  ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.
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  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 
אסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של מ -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ון ואיתות ומסירה עקיפה.לרבות מסירה ע"י סימ -"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה  .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל - כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  "גילוי"
הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 
מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 

ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית,  אשראי מבנקים, מסירת
  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, -לכתב
 ם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.אלא א

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1
 מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

התחייבות  לשמירת מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ה .5.6.2
 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3

מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית   .5.6.4
מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות 

 שהות מספקת להתגונן. 

  ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.מובהר, כי נטל 

  נציג הרשות .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא - נציג הרשות לצורך כתב
סקי לצורך משנה, עמם אני בא בקשר ע-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.-ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחייבות זה-אין לבטל כתב .7

ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח - ידוע לי, כי כתב
  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי - התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב
כי, במקרה כזה, אהיה צפוי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, 

לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, 
  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-העומדות לרשות לפי כתב
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  אחריות התאגיד .9

כדי לשחרר אותי מאחריותי  למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל
  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה .10

התחייבות -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב
  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הזמנת הצעות הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 
  ההסכם.

  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  

  

  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות -השרות - יבות של נותןי: כתב התח2טופס 

  

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 

הממשלה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  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:

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

, 119- ו 118לסעיפים  - "החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 - ת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז תשומ .3
 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח  א.
(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

נה בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הג  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  -ה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעש -

  ששה חודשים.

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

ד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה לשמור בסו .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.

מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת  - "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, 

  עית, כתבות משודרות והרצאות.מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצו

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 

 מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

) 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 הסודיות.2(

  אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. ) מידע3(
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                      ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת4(
ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

  להתגונן. 

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד".  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ובאו ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שי

 לידיעתי מזמן לזמן.

- וכן ל חטיבת התקשובאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של  .7
 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  

  

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  יות בנזיקין ובביטוחאחר - ח'נספח 
  (לרבות נוסח אישורי עריכת ביטוח) 

  
  

  אחריות 

 תאגיד תוך וכל אדם כללוכן לכל אבדן  שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  ספק .1
ו/או ,  בין אם נזק המוצריםו/או בקשר עם  מתן השירותיםביצוע העבודות ו/או ו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב 

על ידי הספק, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל  מוכאמור ייגראבדן  
לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני  הספק, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע מטעמו או בשמו, ומבלי
  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמשנה ו/או לעובדיהם

 דמי כל בגין שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות תבזא מתחייב הספק .2
העבודות  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם ו/או הפסד מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק

 לעיל 1 רוע שבאחריותו כמפורט בסעיףיוכן בגין כל א השירותים ו/או המוצרים נשוא הסכם זהעקב ו/או 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא

 מיד כאמור, לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק .3
 בקשר לשלםנדרשה ש או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם

 בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאהנזק,  בכל וכן כאמור, וצאה, הפסד ו/או הלנזק
  לעיל. 1עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי המפורט בסעיף  לנזק בקשר

   יפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.ש

   ביטוח

 על פי הסכם זה ועל פי הדין, לפני ספקעל פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מאחריות ה ספקלהבטחת אחריות ה .4
תחילת מועד ביצוע עבודות כלשהן בחצרי הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני 

, לערוך ספקמתחייב ה, המוקדם מבין שני המועדים, מטעמו ו/או עבורועל ידי מי ו/או  הספקעל ידי הרשות 
 המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  "א"בנספח ביטוחים המפורטים את העל חשבונו, 

 ובין דין פי על הספק בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הספק כמפורט לעיל, ומבלי .5
 פי חוזה זה, הספקעל ידי הספק על ו/או אספקת מוצרים שירותים המתן  זה, לפני תחילת חוזה פי על

הביטוח כמפורט בנספח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  אתוחשבונ על לקיים מתחייב
  נספח "ב'". –"אישור עריכת ביטוחים" 

על ידי הספק במשך תקופת  וביטוח אחריות מקצועית יערכו ביטוח חבות המוצר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .6
  .ימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין, המאוחר מבין שני המועדיםההסכם וכן כל עוד קי

  יחולו ההוראות הבאות:") ביטוחי הספקהמפורטים בנספח "א" ובנספח "ב" (להלן: "על ביטוחי הספק  .7

הספק מתחייב להמציא לרשות לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות ו/או הבאת ציוד ו/או רכוש מכל   .א
המצורף להסכם זה  לנספח א'לחצרי הרשות, המוקדם מבין המועדים, אישור ביטוח בהתאם סוג שהוא 

לעניין ביטוח אחריות מקצועית בלבד כשהוא חתום על ידי  נספח ב'כשהוא חתום על ידי מבטחו, וכן את 
  מבטחו.

  הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורים כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו.

  הרשות תהיה רשאית למנוע מהספק להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או  .ב

להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישורים כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם כי הספק יהא מנוע 
מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות 

  בטרם המציא את האישורים כאמור. 
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 עילה להוות העלול אירוע כל על מיד שותלר ולהודיע  הספק, ביטוחי תנאי כל לקיים את הספק מתחייב  .ג
 אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב לתביעה. כן

  למבטחים. להגישה תחליט הרשות

לנספח  בהתאם בדבר עריכת הביטוח, מבטחיו מאת תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הספק  אישור  .ד
  נספח ב'. – ביטוחי הספקאישור עריכת 

כאמור לא יומצא במועד.  במקרה שאישורלמנוע מהספק להתחיל במתן השירותים הרשות תהיה רשאית 
יתאפשר לו להתחיל במתן הרשות עקב כך שלא  ק יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגדמוסכם כי הספ

  בטרם המציא האישור כנדרש. השירותים

דוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חי
וזאת למשך כל תקופת ההסכם וכן לתקופה נוספת כמפורט  לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםמ

   לעיל. 6 בסעיף

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מהתחייבויות   .ה
הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו 

  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. אספקת המוצרים ו/או מתן שירותים ביצוע העבודות ו/או 

 והרחבות התאמות שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הספק, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .ו
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה

 מי או הרשות על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
  דין. כל פי על ו/או החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה,

בכל ביטוח רכוש  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או זכות הנוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על 

ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה מנהליה, 
, ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו ה ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשיתורחב לשפות את הרשות עובדי

  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת

 בגיןעובדיה ו/או מנהליה  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי זאתבר הספק מצהי  .ז
 לשיפוי זכאי שהספקוכן בגין כל נזק  , לרבות צמ"הרכוש באחריותו ו/או בשימושוללרכושו ו/או  נזק

בין אם  ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו
לנזק  אחריות מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות את בזאת פוטר והוא נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו,

  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור.

  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים   .1     .8

צרף את הספק, על לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות   
חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  

החוקית  הבקשר עם פעילות הספק  על פי הסכם זה, ואת אחריות חבות הספק לכיסוי 
של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר 

, וזאת  בגין נזק תאונתי כאמור לעיל אותה מחויב הספק  לקיים שי לפוליסה צד שלי
העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד 

 עובד או מעביד.מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

 כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את הספק לביטוח צד ג' שלה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף הספק כאמור 

  

$  10,000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הספק ותשולם על ידו   .3
  בכל תקופה אחרת. 5000$ - וכן לא תפחת מ בתקופת ביצוע העבודות

  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הספק הספק יישא
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

הספק מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע 
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  מאת הרשות לספק.

 6.25ביטוח זה ישלם הספק, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור תמורת   .4
פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספק לפי חוזה זה. 

הרשות. הספק  ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי 14התשלום יהיה בתוך 
לום שיגיע מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תש

 מהרשות לספק.

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח   .5
אחריות כלפי צד שלישי אשר הספק ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח 

 משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הספק כאמור.

 ו תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים מוותר בזה על כל טענה, דרישה א הספק  .6
בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו,  מטעמה
  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון.  יהיה

ת הספק מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוו  .7
, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך על פי פוליסה זו לתביעה יסוד 

 על פי הפוליסה.  מימוש זכויות הרשות ו/או הספק

ביטוח " המצ"ב,  מתחייב הספק לערוך עריכת ביטוחי הספקנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב .9
 גין נזק לרכוש צד שלישי בביטוח רכב ימוש בכלי רכב, וכן חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב הש

₪  1,000,000 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי) 
 .רועילא

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא חייבת,  .10
תחת הספק  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי  לערוך את הביטוחים

הצמדה, על חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור 
לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור הספק , והספק מוותר בזה על כל טענה נגד 

    שות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.הר

עריכת  יאישורזה וכן מ המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי .11
, הינם בבחינת דרישה מזערית המפורטים בהם ובכלל זאת גובה גבולות האחריותב')  –(נספחים א' ביטוחים 

מצהיר  ספק. הו על פי הסכם זה ו/או על פי דיןחבותספק אשר אינה פוטרת אותו ממלוא המוטלת על ה
, בכל הקשור האו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאומאשר כי 

 לגובה גבולות האחריות כאמור. זה להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל 

ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הספק לוודא הספק מתחייב כי במידה ויועסקו על  .12
 כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי הספק נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד  .13
הספק, והספק יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם 

ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור 
 מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הספק לערוך ובין אם לאו.

  

 .תהווה הפרה יסודיתלות על הספק של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח הח ההפר
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  "עבודות קבלניות  - ביטוחי הספק"אישור עריכת  -" א'" נספח

                    

  ……………תאריך:                  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

  

, הפעלה, אחריות לתכנון, הקמה. …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום  :הנדון
(להלן   וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון - (פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  ותחזוקה של 
   ")ספק(להלן : "ה…...…שנחתם בין הרשות לבין   :"העבודות")

 ועל שם קבלני ספקערכנו על שם ה………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
  להלן בקשר עם ביצוע העבודות:   \פוליסות המפורטות(להלן : "יחידי המבוטח" ) את ה וכן על שם הרשותמשנה 

  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן .1

חודשי  12: מיום ...................עד יום .................... כולל תקופת ניסוי ו/או ההרצה וכן תקופת ביטוח
 "). תקופת הביטוחתקופת תחזוקה מורחבת (להלן: "

  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   .א

וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות, במלוא קל לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד   
ביצוע העבודות והתגלו  ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

וכן כיסוי לרכוש $/₪   ______________הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסךהביטוח  תבתקופ
  ₪.  $4,000,000/  1,000,000מ האחריות שלא יפחת קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול 

  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי   

  לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה   

  ות לילה, משלוח ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבוד  

, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות  
  לחצרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה.  

   כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה

   מתכנון לקוי, עבודהישיר לנזק טוח ובמלוא סכום הבי וחומרים לקויים  לקויה  

  .$/₪ בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ________________  וחומרים לקויים לקויה  

  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  .ב

  בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך   

  ולתקופת ביטוח. למקרה₪  4,000,000/$ 1,000,000של בקשר אליה בגבול אחריות הביטוח  תקופת  

  ואשר בגינו  ספקבפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של ה
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  על פי פרק זה.חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי  ספקאין ה

  ., למעט רכוש המבוטח בפרק א' לעיללרכוש צד שלישי לעניין פרק זהרכוש הרשות יחשב 

הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני  הנדסי, כיסוי בגין 
  תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות" ונזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.

  :  יםביטוח חבות מעביד -פרק ג'  .ג

  בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין   

  למקרה ולתובע₪  20,000,000/$ 5,000,000בסך של פגיעה גופנית  בגבול האחריות   

  ביטוח.ולתקופת  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות ספקביטוחי ה

  ביטוח ו/או להגדיל את סכום תהיה אופציה להאריך את תקופת הוכן לרשות  ספקל .1

   .ביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודהבהביטוח   

  ביטוח הקבלנים לא יהיה כפוף לסעיף ביטוח חסר.  .2

  הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  .3

  כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה   

  מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,  המפקיע או  

  לא יופעל כלפי הרשות.  

  כל אדם אועובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או  .4

  או לוותר על  בכתב לשפותו והתחייב יםף שהמבוטחלפי כל אדם או גוכ גוף הפועל מטעמה וכן  

  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .5

  התחזוקה. תקופת   

, אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  , לרבות נזק לעבודות בגין נזק לרכוש הרשות תגמולי ביטוח .6
  אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 

  ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .7

  בלבד.ספק ה

 ב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום ל .8

 לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי. 

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל  תנאי .9
נוסח אחר ו/או כל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 

  המקביל להן.

  

  האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 

  בכבוד רב,

  

_______________              __________________                            _______________  

    תפקיד החותם             שם החותם              חתימת המבטח וחותמת    
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  הספק יאישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

  

   ___________ תאריך

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

  .,נ.ג.א

 

לתכנון,  ")הספק: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
וולטאי) בנמל תעופה בן  - (פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  , הפעלה, אחריות ותחזוקה של הקמה
   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")    גוריון

 

החל מיום _______________ ועד ליום ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  הננו מאשרים בזאת כי 
כמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם   עבור הרשותהשירותים עם בקשר ") תקופת הביטוח(להלן: "______________ 

  , כדלקמן:הספקבין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

 ביטוח חבות המוצר: .1

בגין המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים     
למקרה ולתקופת  ₪  $2,000,000/ 500,000של  בגבול אחריות וזאת  מי מטעמו על ידי הספק ו/או על ידי

  הביטוח.

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו _______________אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר 
  עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים.

ביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי לאחר תום תוקף החודשים  12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

  ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

/או מחדלי הספק ו/או ו יהפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה בגין אחריותם למעש
  , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.עלים מטעמוהפו

  :קצועיתמ אחריות ביטוח .2

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000 /500,000גבולות האחריות: 

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הספק בגין מעשה או מחדל מקצועי של הספק 
 ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 
  השירותים.

בעקבות מקרה עיכוב הספק, השהייה או מצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל
 ונזק כספי טהור.ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי 

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

  ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

/או והספק או מחדלי ו/מעשי אחריותם ל הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגיןאת  שפותל הפוליסה מורחבת
  .הפועלים מטעמו
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  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי): .3

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

בות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או דין של הספק לרהפוליסה מכסה את חבותו על פי 
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים   -נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

   מטעמה, לרבות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים. 

הפועלים עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת מטעמו

  מעבידים: אחריותביטוח  .4

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪ $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 

אחריות למוצרים הפוליסה מכסה את חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק ה
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם  1980פגומים תש"ם 
  .םבמתן השירותי

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה  היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי 
  מעובדי הספק.

  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.   בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל  .2
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  .3
 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

טח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבו .4
 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר שינוי לרעה הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5
 יום מראש. 30רשום, 

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

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט"  תנאי .7
ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 

 ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.

  יהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייג

  

 בכבוד רב,

    
  __________________                            _______________  

        

 חתימה וחותמת המבטח                    שם ותפקיד החותם                                         



 

76  

 03 - 9711296: פקס 9750581-03, 03 - 9750584:  טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Address :P.O.Box7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750584, Fax:972 3 9711296  

  

  
, לרבות תיעוד ותוכניות עדות הסופיים התכנון תוצרי -  ט'נספח 

  ) As Made(תכניות 
  (יצורפו לאחר עריכתם, בהתאם להוראות החוזה)
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 נוסח ערבות –נספח י' 
  

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק החייב(להלן: " 1לבקשת ____________________________ .1
 סכום(ובמילים: ______________ שקלים חדשים) (להלן: "₪ כל סכום עד לסך כולל של ________ 

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה מס' הקרן
מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית  , הפעלה, אחריות ותחזוקה של חוזה לתכנון, הקמה_____________ 

PV  החוזה(להלן: " וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון -(פוטו.("  

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו ")הסניף(להלן: " 2שתימסר ב ______________________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה 

מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון  ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו
כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 

  הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
  להלן. 4מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף  רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן

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

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

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

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -" המדד"  
  ולמחקר כלכלי.

  . _______המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"  

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

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

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

 רשות שדות התעופה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לגוף שאינו  .8

 בכבוד רב,

  חתימה  תאריך  כתובת  שם בנק/חברת ביטוח

  של הספק.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים –' אנספח י
  

 לכבוד
  רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 
  

") מצהיר ומתחייב בזאת בשם נציג הספק_____________, ת.ז __________ (להלן: "אני, הח"מ, 
, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: ")הספק(להלן: " _______________

מתקן לייצור חשמל , הפעלה, אחריות ותחזוקה של תכנון, הקמהל __________"), בקשר עם חוזה מס' הרשות"
  , כדלקמן:")החוזה(להלן: "  וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון -(פוטו  PVבטכנולוגיית 

 על פי החוזה. ")"השירותים(להלן:  __________כי הספק נבחר לבצע עבור הרשות  .1

ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2
, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי הספק האחרים לבין מתן כלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

מעניק עבור גופים,  הספקהשירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 
 לעבוד).קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לספק ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים 

כי אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, עם גורם  הספקבגדר האמור, 
 וכמפורט שם. וזהלח 6.12 עיף בעל אינטרס כהגדרתו בס

אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בנוסף ועדיין בגדר האמור, הספק 
  .מפורט שםוכ לחוזה זה 6.12 כהגדרתו בסעיף  , לצד בסכסוךבעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו

במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים גם הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי  .3
בקשר  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםמצב של 

  .עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב לרשות ללא דיחויהספק מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש במקרה זה יפעל הספק  מהנסיבות המפורטות לעיל.

על ו/או להפסקת הקשר עם גורם ב להסרת ניגוד העניינים האמוריימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
  אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך. 

מנותני השירות מטעמו למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד  .5
 , וכל אחד מהם מבעלי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו)ו/או  )בעצמו (לרבות נציג הספקשל הספק 

האחרים ו/או  יובין עיסוקיינים, במישרין ו/או בעקיפין, מתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד ענ
 .האישיים לבין מתן השירותים וענייני

 . מסמכי המכרזאין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות  .6

רם אלא אם הקש מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .7
  מחייב אחרת.

  

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:

  

  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים - 1' יאנספח 

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה
  כתב התחייבותהנדון: 

  

 מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר ,__________אני, הח"מ, _____________, ת.ז 
  כדלקמן:

רשות שדות ") עם הספק(להלן: " ______________כתב התחייבות זה נעשה במסגרת התקשרות  .1
, הפעלה, אחריות ותחזוקה תכנון, הקמהל __________בקשר עם חוזה מס'  "),הרשותהתעופה (להלן: "

, ")החוזה(להלן: "  וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון - (פוטו  PVמתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית של 
ואשר במסגרתם אני נותן שירותים בפועל  ")השירותים(להלן: "והשירותים שניתנים במסגרת החוזה 

 .מטעם הספק לרשות

ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2
האחרים לבין מתן השירותים  י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיכלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

מעניק עבור גופים, ארגונים או אני (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 
 לעבוד). יםהספק שוקלאני ו/או שרי עבודה ו/או עימם קלי פרטים אשר עמם קיימים 

איני מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם גורם בעל  בגדר האמור
  .וכמפורט שם לחוזה 6.12 עיף אינטרס כהגדרתו בס

 ימעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בעצמאיני בנוסף ועדיין בגדר האמור, 
 .וכמפורט שם לחוזה 6.12 כהגדרתו בסעיף  , לצד בסכסוךימטעמו/או באמצעות מי 

במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים מצב גם מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי אני  .3
בקשר עסקי  ותכאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרש ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםשל 

 או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות.

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה אני מתחייב להודיע לספק ולרשות ללא דיחוי ובכתב,  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש אמנע פעל אבמקרה זה  מהנסיבות המפורטות לעיל.
ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס  להסרת ניגוד העניינים האמורת מלכתחילה, או אפעל מיידי
 ו/או הקשר עם צד בסכסוך.

אלא אם הקשרם  מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .5
  מחייב אחרת.

  

  על החתום: תיולראיה בא

  

  

  ________________ חתימה: _____________שם: ___________________ תאריך: 
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  פרטי הבנק הספקאישור  –נספח יב' 
  

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________
  

  מספר החשבון: __________________________
  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
  

  __________________________________  , של בעל החשבון:.ז.מספר ח.פ/ת
  

  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: ___________________

  
  

  :אישור הספק
  

(יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 

  כונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.שור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נימאשרים בזה כי הא הספק)

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:   על החתום:
  

    : ______________תאריך: __________ חתימה_______________   :מלא שם
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טופס הזמנת ההצעות וכן טופס ההצעה של הספק  –' גנספח י
  למכרז על נספחיו 

      (כפי שהוגשו על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז)
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