
  

  

  2017יוני  21 
  לכבוד

    הנרשמים למכרז

   מיילבאמצעות   מנכ"ל החברהלידי: 

  

להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעדה בשדה התעופה הבינלאומי  2017/070/0032/00מכרז פומבי מס'   הנדון:

  עובדי רשות שדות התעופה ומורשים מטעמה עבור ע"ש אילן ואסף רמון

עד  1707.06.הרשות מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה ליום  )1

 אופן ומקום ההגשה ללא שינוי. .בבוקר 10השעה 

 . המועדיםאין שינוי בשאר  )2

סיור בכל וכן  תעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמוןהבשדה מפגש מציעים התקיים  17/06/14בתאריך  )3

 . מקומות מתן השירות

    :הרשותנציגי   משתתפים:

  תחום מנהלת המעברראש  -    חיים אלימלך מר         

  אגף תנאי שירות -      גב' אתי לב רן          

  רפרנטית רכש בכירה -      גב' לייני שפיגל         

  מזוןרשות לנושא הסעדה ויועץ ה -    מר אריאל אבניר         

   נציגי החברות      

 הבהרות אשר ניתנו למציעים במסגרת המפגש: להלן )4

ושינוע המזון,  המזנון החלביהאוכל,  ניתנה סקירה לגבי המכרז ומורכבותו, אופן הפעלת המטבח וחדר  .א

והן באמצעות יצרן הציוד עפ"י הפירוט הקיים במסמכי  המפעיל אופן אחזקת הציוד הן באמצעות

שדה נמצאות בשטחי נקודות המזון האחת מהוסבר כי קהל העובדים יכול לאכול בכל  המכרז.

קבע כתוצאה ייו זהה לכולם הינו. ערך התלוש )מסחריים זכייניםשל נקודות (כולל  התעופה רמון

אשר מתורגם  לארוחה (הזכיינים המסחריים נוקבים בדרך כלל בסכום כסף מתוצאות מכרז זה

והסגירה של המסעדה הבשרית יחה . הודגש כי יש לשים לב לשעות הפתלתלושים ולא בכמות תלושים)

 והחלבית. 

רכישה ואחזקת ציוד במטבח וחדר חוזה בדבר ל 1'ונספח יגבטופס הזמנת ההצעות  10הודגשו סעיפים   .ב

והריהוט כמו כן הודגש כי הרשות תשיב למציע הזוכה את עלות הציוד  האוכל במסעדת העובדים.

 ₪  950,000על בסיס חשבוניות ועד לסך כולל של לחוזה,  10.3 -ו 10.2סעיפים על פי ( על ידו ששיירכ

 ת המע"מ. יסוגיבלחוזה  13.7תשומת לב המציעים לסעיף  הוסבהלא תהייה תוספת מע"מ. 

, וכי הרשות תקפיד הקפדה יתרה לחוזה ב'הודגש נושא מפרטי המזון הנדרשים כמפורט בנספח   .ג

  באיכות המזון שיוכן ויוגש עפ"י כל דרישות המכרז.

פי נספח ז' לטופס הזמנת ההצעות וכי אין לנקוב  פני המציעים כי הצעת המחיר תינתן עלבדגש וה  .ד

₪  28מוך ממחיר המינימום (נלארוחה) או במחיר ה₪  35במחיר שהינו גבוה ממחיר המקסימום (



  

  

הודגש כי מחיר התלוש חייב לכלול את מערך ההסעדה הבשרית והחלבית כל השבוע על פי לארוחה). 

  ת ההפעלה שהוגדרו במכרז. ושע

 – 1מס'  מעטפהוכי במעטפה המסומנת  ,הוסבר למשתתפים כי יש להגיש הצעותיהם בשתי מעטפות  .ה

לטופס הזמנת ההצעות כולל מסמכי  6יש להכניס את כל המסמכים המנויים בסעיף  מסמכי המכרז

אותה יש  הזמנת ההצעות),, על נספחיה (נספח ז' לטופס הצעה כספיתלמעט ה, הערבותהמכרז וכולל 

מעטפה  המסומנת למעטפהבהתאם להוראות מסמכי המכרז, היטב וחתומה  לאהכשהיא מלהכניס, 

 .הצעה כספית – 2מס' 

ועליה לרשום את מספר המכרז בלבד,  )3(מעטפה מס'  את שתי המעטפות יש להכניס למעטפה גדולה

 לטופס הזמנת ההצעות ותנאי המכרז. 7הכל כמפורט בהרחבה בסעיף 

לטופס הזמנת  8הובהר למשתתפים כי יש להקפיד ולהגיש את הערבות בהתאם לנדרש בסעיף   .ו

 .לטופס הזמנת ההצעות ח'נספח ולפי הנוסח שברז, ההצעות ותנאי המכ

הוסבה תשומת לב המשתתפים לאופן הגשה ומילוי ההצעה וכי יש להגיש את ההצעה עפ"י הנקוב   .ז

 כי המכרז.במסמ

מסמכים שיש לצרף להצעה ולרשום בראש כל מסמך יחס להמציעים נדרשים להקפיד הקפדה יתרה ב

  לאיזה סעיף הינו מתייחס.

 יום הינו התעופה שדה ה הצפוי שלפתיחה תאריך כרגע כי והודגש החדש השדה על סקירה ניתנה  .ח

1.11.2017. 

 לפעול ויש אילת א"בכל שייך הינו רמון בשדה אש כיבוי כי הדגשה תוך אש כיבוי נספח על הסבר ניתן  .ט

 לעמוד חייב הזוכה במכרז ידי על שיירכש הציוד כל. אש כיבוי והנחיות החוק דרישות לפי תמיד

 דליקות ומניעת אש בטיחות נספח –לחוזה  יז נספח זה לפרוטוקול מצורף. האש כיבוי של בסטנדרטים

 . מהחוזה נפרד בלתי חלקהמהווה  ,באילת רמון התעופה בשדה אוכל וחדר מטבח –

 :כרזמידי מי מהנרשמים למכרז, ועדכונים נוספים לגבי מסמכי ה-על להלן תשובות לשאלות שנשאלו )5

  

  תשובה  שאלה  

האם קיימת למפעיל אפשרות לסיים את   .1
ההתקשרות באופן חד צדדי לפני מועד סיום 

  ?פי החוזה- תקופת ההתקשרות על

לא תינתן אפשרות לסיים את הרשות מבהירה כי למפעיל 
ההתקשרות באופן חד צדדי לפני מועד סיום תקופת 

  פי החוזה.-ההתקשרות על

ארוחה בשרית, בסיור נאמר כי ביום שבת לא   .2
 , אבל במסמכים רשוםתמגישים ארוחה בשרי

  שכן. מה נכון?

 .נספח א' לחוזהל 4.1סעיף ב למופיעאך ורק יש להתייחס 
בימים ראשון עד שבת בין  פתוחהתהיה בשרית המסעדה ה

  כולל חגים.  .14:30עד  11:30השעות 

האם מותר למכור במזומן בנוסף לתלושים   .3
  ?במלא"ב החלבי

מכירה בכסף מזומן, אשראי או כל  לא תתאפשר .שלילי
אחר למעט תלושי מזון וכרטיסים מגנטיים אמצעי תשלום 

  אשר מונפקים על ידי הרשות.

כלל הציוד ת לגבי עלות מה אומדן הרשו  .4
   ?שצריך לרכוש לטובת המטבח

  עם או בלי מע"מ? סכום ההחזר הינוהאם 

לטופס הזמנת ההצעות הרשות תשיב  10בהתאם לסעיף 
עד לעלות של  ידיו- עללם וששלמציע הזוכה את עלות הציוד 

לגבי מרכיבי אותו סכום , ואין מצד הרשות אבחנה ₪ 950,000
  .החזר

הוראות סעיף הרשות מבקשת להבהיר כי למען הסר ספק, 
לחוזה יחולו גם על שירותי התכנון, רכישת והתקנת  13.7

  . הציוד והריהוט הנדרשים לצורך מתן השירותים



  

  

  הבא: 5.4.4יתווסף סעיף  1'בנספח יגבהתאם לכך, 

לחוזה  13.7"כל תנאי התשלום והמע"מ כפי שמוגדר בסעיף 
  ."יחולו גם על תשלום זה

עובד שבוחר לאכול באחת המסעדות האם   .5
  האחרות גם מחויב בשווי של תלוש צהריים?

תלוש יספק ארוחת צהריים מלאה עבור הזוכה במכרז זה 
יכולים לקבוע את מחיר הארוחה זכיינים אחרים . םיצהרי

  בשווי של יותר או פחות מערך התלוש. 

שמאכילות את עובדיהם האם חברות אחרות   .5
ות או שהתשלום הינו מול משלמות לנו ישיר

  ת?ורשה

ירכשו  לקבל שירותי הסעדה מהמפעילחברות המעוניינות 
במתחם באמצעותם ת ועובדיהן ישלמו ורשהתלושים מ

  .מפעילההסעדה והמזנון של ה

עבור כל התלושים בהתאם להוראות למפעיל הרשות משלמת 
   החוזה.

כמה  כמה עובדים מתוכננים להיות בשדה?  .6
ביממה? וכמה  ושיהי המעריכ הרשותסועדים 

  סועדים בכל ארוחה?

כאשר  ,סה"כב עובדים 600- כיעבדו  בשדהש המעריכהרשות 
מדובר על  העבודה מחלוקת למשמרות ולימי השבוע השונים.

קבלני שמירה אבטחה ונקיון, עובדי חברות ת, ורשהעובדי 
  תעופה ושרותי קרקע ומשרדי ממשלה.

  סועדים לארוחה. אין לרשות הערכה של כמות

 את פי מסמכי המכרז המפעיל מבצע-עלמדוע   7
  הציוד? הרכישה של

באופן יעיל בצע את הרכש יוכל ל מפעילשההרשות סבורה 
המתאימה באופן הטוב  ר יותר ובצורה טובה יותרימה יותר,

, כך שבסופו של דבר השירותים יסופקו באופן ביותר לצרכיו
לפי סעיף  ,ד בתום ההתקנהיתבצע מיההחזר למפעיל . מיטבי
  לחוזה. 11.2.2

 האם ניתן לקבל את זהות הגורם המתכנן של  .8
  המטבח?

  מתכנן המטבחים הינו מר דרור זוננשיין.

  המטבח תוכנן כך שניתן יהיה בהתאם לצורך להגדילו.

היכן ממוקם המטבח ביחס לשטחים סגורים   9
  ופתוחים?

ויש לקחת בחשבון  יבחלקו בשטח האווירממוקם המטבח 
לצורך כניסה לשטח התנהלות ואישורים המתחייבים 

  וירי. והא

האם יש כיוון שהמטבח נמצא באזור סטרילי   10
  הגבלות על סוגי עובדים שיוכלו לעבוד אצלנו?

נספח הוראות ללחוזה ו 5.4הרשות מפנה להוראות סעיף 
  הביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות (נספח טז' לחוזה).

מבוקשת הבהרה לגבי האופן בו יתקיים   11
  ?של הציודתהליך הרכישה 

יעביר מפרט מהספק אשר אמור לספק את הציוד.  מפעילה
יצטרך להציג  מפעיללאחר מכן ה .תאשר את המפרט הרשות
הוא יוכל לרכוש  הרשותורק לאחר אישור מ ,את הציודלרשות 

עמוד בכל את הציוד. מודגש כי הציוד ללא יוצא מהכלל חייב ל
  לחוזה. 1הרשות מפנה בנוסף להוראות נספח יג'המפרטים. 

מבוקשת הבהרה לגבי הדרישות לעניין   12
  תחזוקת הציוד

ו. תאחראי על תחזוק מפעילה ,הרשותהציוד הינו בבעלות 
ספק המפעיל יהיה אחראי להתנהלות מול  ,בתקופת האחריות

אישור קבלת ולאחר  ,לאחר סיום תקופת האחריות .הציוד
כל הקשור ב /אחרניתן יהיה לעבוד עם ספק מקומי ,הרשות

  תחזוקת הציוד. ל

לטופס הזמנת  5.1.3שבסעיף בתנאי הסף   13
ארוחות ביממה. למה  300נרשם ההצעות 

  הכוונה יממה?

  .שעות 24 -להרשות מבהירה כי הכוונה ב"יממה" הינה 

  מפרט הארוחות והרכבן.  –כמפורט בנספח ב'   ?מה ההגדרה של מנהמבוקשת הבהרה   14

 המעריכ הרשותמה כמות התלושים ש  15
  ? מפעילימומשו  אצל הש

בטיב  , בין היתר,זה. הדבר תלוילעניין הערכה לרשות אין 
  .מפעילהידי -שירותים שיסופקו עלהמזון ובאיכות ה

  לתחזק אותם. יצטרך  פעילהמ. הרשותבנו על ידי יהמנדפים י  בנה מנדפים?המפעיל יהאם יש צורך ש  17

עלויות ביטוח, ערבות  בלבד: קיימות עלויות נוספות לדוגמההעלויות הנלוות  האם ניתן לקבל פירוט של  18
להיערך לכלל העלויות המצוינות המפעיל ואחזקת ציוד. על 



  

  

  בחוזה וכן להוצאות נוספות על פי שיקול דעתו.  ?ןשיינתלשרות 

תחומי האחריות? האם ניתן לקבל פירוט של   19
מי מנקה  '?לדוגמה מי מבצע את הניקיון וכו
קצה את התחומים שאינם בשטח המו

   ?למפעיל

שהם המטבח על מחסניו, למפעיל, כלל השטחים הנמסרים 
חדר האוכל והמטבחון, אזור חלבי, כולם באחריותו המלאה 

  כולל ניקיון.המפעיל, של 

המפעיל. עם  ומעברים אינם באחריות , מסדרונותםשירותי
דרך  רהעוב ,מובהר כי מסדרון הכניסה לחדר האוכלזאת 

  .המפעילבאחריות הינו  ,החלביהמזנון 

של מטבח  נעשית באוריינטציהה יהאם הבני  20
  מבשל?

  ה של מטבח מבשל.ייה הינה בניי. הבנחיובי

  .לחוזה 1נספח יגהינם חלק מתשריטי מערך המזון   האם ניתן לקבל תוכנית של המטבח?  21

כנ"ל . יתאפשר לכל המשתמשים הרלוונטייםרמפה השימוש ב  מי משתמש ברמפה?  22
  מעליות המשא.  לגבי

יעשה שימוש באותה מעלית להעלאת האם   23
  ?מזון והורדת זבל

תוגדר מהן רק אחת  , כאשרשתי מעליותקיימות במבנה 
  .זבלשימוש של הורדת ל

חברה התקשר עם מתכוונת להרשות האם   24
לממכר  מכונות אוטומטיותהמפעילה 

  ?מזון/משקאות

מטיות ובשדה יהיה קיים שירות של מכונות אוט. חיובי
   לממכר מזון ושתייה.

בדרך כלל ארוחת מקומות ישיבה.  70-כבשטח הבשרי   ?כמה מקומות ישיבה מתוכננים  25
  ות.הצהרים מתבצעת בכמה סבבים ונמשכת על פני כמה שע

האם אנשים שאין להם תלושים יוכלו לאכול   26
  במסעדה?

י מזון שמכירה אלא באמצעות תלו לא תתאפשר. שלילי
  .וכרטיסים מגנטיים אשר מסופקים על ידי הרשות

  .במסגרת דרישות הציוד קיימת דרישה לרכישת מדפים  המידוף? תספק גם אל על המפעילהאם   27

קיים מדור  .הן בכלי פורצלןר האוכל כלל הארוחות בחד  יש כלים?איפה מדיחים את הכלים? האם   28
 כי מבהירההרשות  .האוכלר הדחה קטן משמאל לכניסה לחד

זה  בעניין ומפנה, המפעילידי - על יסופק לסועד הציוד
(רשימת ציוד לסועד שיספק המעפיל  לחוזה' ו נספחלהוראות 

  לצורך מתן השירותים).

  
  
  

___________  

  המציעחתימת 

  בכבוד רב,

  לייני שפיגל

  רפרנטית רכש בכירה

  אגף הלוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה

  

  העתקים:
  סגן בכיר ליועץ המשפטי  -    עו"ד קרן כהן

  מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים

  

  

  



  

  

  מטבח וחדר אוכל בשדה התעופה רמון באילת  –נספח בטיחות אש ומניעת דליקות  –נספח יז' 
                    

  
                

  כללי .1

המטרות המרכזיות של וכיבוי אש אילת הן הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש והגנה על הסביבה בהתרחש אירוע   .א
  חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות הם אמצעים חשובים בהשגת יעדים מרכזיים אלו של כב"א אילת.

והמשרדים, הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים השונים הנמצאים בשטח נמל הטרמינל 
 התעופה, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

שירותי הכבאות ותקנותיו, כב"א אילת, חייבת להבטיח את  2012 –על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה   .ב
 לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול למניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייב כב"א אילת, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת דליקות   .ג
מנת להקטין את סיכוני  ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינוך העובדים, ושותפי הפעילות, על

 הבטיחות מאש.
מפעיל, זכיין, קבלן או כל גורם אחר (להלן: "המפעיל") שקבל הרשאה כלשהי, מכב"א אילת לפעול שדה התעופה   .ד

רמון, יפעל כך שהשירותים הניתנים על ידו או הפעולות המבוצעות על ידו, בתחומי נמל התעופה ובשטחים 
פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט  המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי

  בנספח זה.

 
 מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל המפעיל וכל מי מטעמו (המתכנן), שיועסק 
 בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי האחריות של כב"א אילת.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת שדה התעופה רמון וכב"א אילת, 
  למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

  

  כללי  .א

יש לקיים הדרכת בטיחות אש לכלל עובדי המטבחים וחדרי האוכל במתחמי שדה התעופה רמון, ע"י מדריך  .1.א
 הצלה וכיבוי אש. (אחת לשנה).מוסמך משרד העבודה/נציבות 

יש לוודא כי דרכי הגישה למטבחים וחדרי האוכל יישארו נקיים ופנויים לצורך פעילות רכבי הצלה וכיבוי  .2.א
 אש.

א' לחוק הכבאות שחל 11כל עסק מחויב להגיש למדור בטיחות אש ומניעת דלקות תכנית בטיחות לפי נספח  .3.א
 אפיון.על אמצעי בטיחות אש לפי יעוד מקום העסק ו

 
  

 אישורים שנתיים נדרשים  .ב
 
  שנים). 5-(אחת ל 3חשמלאי מוסמך לתקינות מע' החשמל (אחת לשנה), חשמלאי בודק סוג  .1.ב

 ואישור חשמלאי בודק לתקינות תאורת חירום, שלטי ההכוונה.
 אישור חב' מוסמכת לתקינות ותחזוקת כריזת חירום בכלל המתחמים. .2.ב
 חירום ושלטי הכוונה.אישור חשמלאי בודק לתקינות תאורת  .3.ב
 .6חלק  1001אישור חב' מוסמכת לניקוי מע' נידוף בהתאם לת"י  .4.ב
 אישור חב' מוסמכת לתקינות ותחזוקה של מע' כיבוי אש במנדפים. .5.ב
 אישור מבצע לאיטומי אש בחומר מעכב בעירה תיקני. .6.ב
 שנים). 5 אישור תקינות מערכת חשמל של מיטגנות, תנורי חימום ואפיה ומכשירי צלייה. (אחת ל .7.ב
 .158אישור חב' מוסמכת לתקינות מע' גפ"מ וכלל גלאי הגז המותקנים בכלל המתחמים בהתאם לת"י  .8.ב



  

  

 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות מע' גילוי אש ועשן. .9.ב
 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות גילוי/כיבוי בלוחות חשמל. .10.ב
 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות מע' מתזים. .11.ב
 ה ותקינות מע' שחרור עשן.מהנדס מיזוג אוויר לתחזוק .12.ב
 . 536יש להגיש אישור מהנדס מורשה לקיום אינטגרציית מע' בטיחות אש, בהתאם להוראת נציב  .13.ב
 תחזוקאי מסומך לציוד כיבוי אש מיטלטל. (מטפים, זרנוקים, מזנקים, גלגלון מי כיבוי אש). .14.ב
צועי, לרבות מי שהוסמך אישור הדרכת בטיחות אש לעובדים במתחמים הנ"ל, אשר תבוצע ע"י גורם מק .15.ב

או מוסד  כממונה בטיחות או ממונה בטיחות אש או בוגר קורס מדריכים מטעם ביה"ס לכבאות והצלה
 מוכר אחר שאושר ע"י נציב, ובתנאי שמכיר את מערכות על מרכיביהן. 

בנספח אישורים אלו על הספק להביא בהתייחס לטבלת חלוקת האחריות על אחזקת המתקנים כפי שמופיע  .16.ב
 י"ז.

 
  

  דרישות כלליות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .3

 
 הדרכת עובדים  .א

הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך ממשרד העבודה  )1
 או נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות כב"א אילת.

אילת, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של העובדים במבנה/מתחם/מפעל אחת  דיווח לכב"א )2
 לתקופה שתקבע.

 
 תדריך  .ב

המפעיל מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, ויחתום על טופס 
 :תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות כב"א אילת, בנושאים הבאים

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1
 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2
 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3
 הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטים למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או חומ"ס. )4
  ובטיחות אש (כב"א אילת ).לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות  )5

 
 ממונה בטיחות אש  .ג

).ממונה ממונה בטיחות אש"המפעיל ימנה מטעמו נאמן בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה (להלן: "
בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע עבודות 

  דע שימסר לו, כולל הנחיות כב"א אילת. (לרבות עבודות בנייה, תיקון ושיפוץ), ובכל מי
 נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין כב"א אילת. 

  
  ממונה בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:

כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום נמל התעופה,  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם   .א
 וף לאישורים מתאימים של המינהל ובתיאום עם כב"א אילת.יהי כפ

המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות, לידם או  –חומרים מסוכנים במקומות השירות   .ב
בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת מדור 

 מניעת דליקות, בכתב ומראש. 
יד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו נקיות המפעיל יקפ

 מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.



  

  

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים   .ג
 ור סופי של כב"א אילת.ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת איש

חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני או פונקציונלי במבנה /מתחם, אלא אם ניתן  –שינוי יעוד למבנה   .ד
אילת. יש  לכך אישור מראש של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, לרבות אישור כב"א

לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (אגפי אש והפרדות 
 אש, מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.

דה אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש גלויה, עבו –ביצוע עבודה באש גלויה   .ה
המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים 
בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של כב"א אילת. אישור זה יינתן 
  על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

 
בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהיה נוכח כבאי מטעם רש"ת ובגין נוכחותו   .ד

 יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין.
: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך חשמלי, להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

 אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה וחום.עבודות הכרוכות בהדלקת 
  

ק"ג תקינים ותקניים  6מטפי אבקה  2תחילת עבודה,  כלקבלן המבצע עבודה באש גלויה מחויב להציג לפני 
וברי תוקף ( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמך למטפים וקבלו אישור תקינות), ויריעות הגנה בהתאם להיקף 

  העבודה.

, בכל תחומי שדה התעופה רמון שלא בתיאום ובאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש הדלקת אש בצד האוירי )1
 . אסורה בהחלטרמון / כב"א אילת 

מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת – ביצוע עבודה המייצרת עשן /אבק )2
פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת  חיתוך המייצרת עשן או אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית,

קבלת אישור מוקדם מכב"א אילת. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי/נטרול הגלאים 
באמצעים מתאימים על מנת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת 

 ף לאישור כב"א אילת.בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר ובכפו
ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על ידי גורם  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )3

שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג חטיבת אחזקה ברשות, והסכמה בכתב 
 של נציג כב"א אילת 

ודה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העב
אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא 

 שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.
 כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיות רטובות שדה התעופה רמון, ויבוצע רק לאחר )4

  קבלת אישור כב"א אילת ( יאושר על ידי קצין בטיחות אש ומנ"ד או נציג מטעמו).
 ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.
  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )5

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הרשות הארצית 
). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק 2012 -לכבאות והצלה 

 שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.
מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהלך היממה,  –שים ולמשרדים מפתחות למתחמים רגי )6

לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי 
הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש 

 ות בעת הצורך.לפתיחת דלת/תות מקום הפעיל
על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של קצין בטיחות 

 אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת דליקות.



  

  

מעברי חירום ודלתות מילוט מהמבנה / מתחם, למקום בטוח יהיו תמיד  –מעברי חירום ודלתות מילוט  )7
לול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי פנויות וחופשיות מכל מכשול הע

  אדם.
אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. 

 אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים ו/או כל אמצעי אחר.
כוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית האיסור, שלא לצורך כיבוי שריפה או לשימוש בציוד כיבוי אש  )8

 ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.
 בכמות שתקבע מול כב"א אילת.מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )9

 
 הפרת הוראות .4

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי בטיחות אש ו/או 
 הרשות עלולה לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים כנגד המפעיל, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם. פגיעה ברכוש

  קשר עם כב"א אילת 
  
  

 050-9766655 -מפקד שירותי כבאות אילת יהודה קסנטיני
  

  08-6303102 -יומן מבצעים כיבוי אילת
  

  050-5184686 - קצין מניעת דליקות שמעון אלול
  

  053-4242124 -דליקות משהמפקח מניעת 
  

  053-2885507 -מפקח מניעת דליקות דני אנגל
  

  08-6303107/126 -סימה/עליזה -משרד מניעת דליקות
  

  simab@102.gov.il -מייל מניעת דליקות
  

  
  

  
  
  

  
   



  

  

  
  טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה

  

 שם המבקש:

 הפרוייקט:שם 

מהות העבודה: 
   ריתוך   זיפות  חיתוך חימום  (יש לסמן ב-X(  

                                                                                    אחר 

 שם מבצע העבודה:

 תאריך ביצוע:

 שעת ביצוע:

 חלופות לביצוע:

 מספר טלפון לבירורים:

 הערות:

  *יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.
  ** מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה בצמוד אליו עד סיום הפרויקט

  :חתימת הקבלן המבצע

  
               תאריך:                                                                                                          

  האישורספח 
  

                                                      אל:
  

          שם הפרוייקט:
  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:
  

נוכחות כבאי

אמצעי כיבוי

ניקיון השטח מסביב

הגנה ע"י פרגוד

הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

הערות:

  
  

                                                                               שם וחתימה מאשר העבודה: 
   

                                                            אישור מדור מניעת דליקות:
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