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למתן שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן חוזה 
  , עבור רשות שדות התעופהואסף רמון

  2017שנת , בחודש ______ יום ____, ב_______שנערך ונחתם 

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
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למתן שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן חוזה 
  , עבור רשות שדות התעופהואסף רמון

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- על שהוקםתאגיד     
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137. ת.ד    
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
  

פי חוק -מפעילה, מפתחת ומנהלת את שדות ונמלי התעופה על, מחזיקהוהרשות    הואיל
תיים, על פי חוק , וכן את מסופי המעבר היבש1977- רשות שדות התעופה, תשל"ז

  ;1980-רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם
  

למתן להתקשרות בחוזה  2017/070/0052/00מס' פומבי מכרז  פרסמהוהרשות   והואיל
שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן ואסף רמון, 

  ");המכרז(להלן: "עבור רשות שדות התעופה 
  

למכרז, על סמך הצהרותיו  הספקשל  נבחרה הצעתו ________ם וביו  והואיל
והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז ועפ"י כל תנאיו. הצעת הספק, לרבות 

' לחוזה זה, חכנספח טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים 
  ; ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו

  
 לוכמפורט במסמכי המכרז וכי יש שירותי גינון ן במת עוסק הוא כי, מצהיר ספקוה  והואיל

הנדרש לצורך ביצוע  המקצועי האדם חווכ המיומנות, המומחיות, הידע
  ;התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  ופרשנות נספחיםמבוא,  .1

מנו ותנאי היחלק בלתי נפרד והנספחים המצורפים לו מהווים  חוזההמבוא ל .1.1
 מתנאיו.

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהשימוש לצורכי פרשנות ה

מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו  .1.3
ח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל משמעה הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספ

שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר 
 אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.

  
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות החוזה לבין  .1.4

 .ספקרה מביניהן על המחויב להוראה המחמי ספקהוראה המופיעה בנספחיו, יהיה ה
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב  .1.5

  פירוש אחר:

  . על שם אילן ואסף רמוןשדה התעופה  - "אתר הרשות"

, הימנו נפרד בלתי חלק המהווים), לעת מעת שיעודכנו(כפי  נספחיו וכל זה חוזה -  "החוזה"
  . מתנאיו ותנאי

  .2017/070/0052/00מכרז מס'  -  "המכרז"

  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א ו/או מי שמונה כמנהל מטעמו. -  "המנהל"
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  ייצוג  .2

 הרשות נציג .2.1

 בכתב וו/או מי שיוסמך על ידהמנהל הוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1
 "). נציג הרשות(להלן: "

 נציג(כהגדרתם להלן), ישתפו פעולה עם  הספק ונציגהספק מתחייב, כי הוא  .2.1.2
את כל המידע, הנתונים  ולרשות ועמידי, בכל עת ובכל עניין, והרשות

 5  סעיף, וזאת מבלי לגרוע מהוראות ווהנחיותי ווהמסמכים על פי דרישותי
 הרשות נציגלהלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

העניין או לאישוריו או הנחיותיו של  לפי, מטעמו שהוסמך ימ/או ו הרלוונטי
  גורם כאמור.

 נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.3
הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו  נציגנוספים. 

 עניין.

 הספק נציג .2.2

ל שתחולנה), במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככ .2.2.1
היכולת והניסיון המקצועי, הכישורים, בעל הידע, ימנה הספק מטעמו נציג 

אשר ישמש איש קשר בלעדי בין הספק לרשות, ככל הדרוש לצורך יישום 
נציג וביצוע כל התחייבויות הספק על פי החוזה, במלואן ובמועדן (להלן: "

 "). הספק

במהלך  נותני השירותצוות נציג הספק ישמש כאחראי בפועל, אשר ינהל את  .2.2.2
אופן וסדר יתכנן את ו , כהגדרתם להלן, באתר הרשותתקופת ההתקשרות

 ביצוע השירותים בתיאום מלא ולפי הנחיות נציג הרשות. 

: הטלפון פרמספרטי ההתקשרות עם נציג הספק, הינם כדלקמן:  .2.2.3
 __________.כתובת דוא"ל:  _________;מספר סלולרי:  _________;

ון בפרטי ההתקשרות של נציג הספק המפורטים לעיל יימסר בהודעה כל עדכ
 מראש ובכתב לנציג הרשות. 

  ייעשה במתן הודעה מראש ובכתב לנציג הרשות.  ספקעדכון פרטי נציג ה .2.2.4

וכן לדרוש,  ספקהרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את נציג ה .2.2.5
לנמק את  בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש

על שם אילן בשדה התעופה ובריכה ביולוגית ביצוע שירותי אחזקת שטחי גינון  -  "השירותים"
מהווה חלק בלתי ו כנספח א'מסומן כמפורט בנספח התפעולי ה ואסף רמון,

  להלן.   4לאמור בסעיף  נפרד מחוזה זה ובהתאם

הוראות חוק רשות שדות התעופה,  מכוחכללי רשות שדות התעופה שנחקקו  -  "הכללים"
  .1977-תשל"ז

"הוראות כל 
  דין"

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר ו/או פקודה ו/או צו ו/או פסיקה  -
קבעו משפטית ו/או תקן ו/או פרסום ו/או הנחייה ו/או הוראה ו/או דרישה שנ

על ידי כל רשות מוסמכת, בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו, 
ואשר תחולתם  כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות

ו/או יישומם הנם רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים 
ם דרושה ו/או ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון שהונפקו ו/או שהנפקת

רלוונטית לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת 
  לעת.   

 בגין מדד ינושה במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד הידוע, המחירים מדד  - "הבסיס"מדד 
  ]הזכייה לאחר[יושלם . 2017, שנת _______ חודש

"מדד 
  "המחירים

 המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי), ופירות ירקות(כולל  לצרכן המחירים מדד -
  .שיחליפו אחר מדד כל או, לעת מעת לסטטיסטיקה
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יום. למען הסר ספק מובהר  14החלטתה, את החלפתו בהודעה מוקדמת של 
על מנת לגרוע ו/או לעכב בשום צורה  ספקבזאת, כי לא יהיה בהחלפת נציג ה

 על פי החוזה. ספקואופן את ביצוע התחייבויות ה
    

יהיה זמין טלפונית עבור הרשות בימים א' עד ה' בין השעות  ספקנציג ה .2.2.6
באתר  ספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג ה08:00-17:00

הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה נציג הרשות, במהלך שעות הפעילות 
לצורך עדכון ו/או דיווח  ספקהנקובות לעיל, וזאת על פי קריאה של נציג ה

על פי החוזה  ספקו/או ביצוע של עניין הנובע מביצוע התחייבויות ה
 דרת מונח זה להלן).(כהג

  

לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תמורה ו/או שיפוי בגין  ספקמובהר, כי ה .2.2.7
זה  2.2), על פי סעיף ספקביצוע איזה מהתחייבויותיו (באמצעות נציג ה

 לעיל.

  הספק והתחייבויות הצהרות .3

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

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, ת כדלקמן: הספק מצהיר ומתחייב בזא .3.1
לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו 
על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת 

התחייבויותיו  להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע
על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות 

  דין. - תקנה, צו ופסק

וכי  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.2
חוזה, הבחן ותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 

כי הם; מאפייניובאתר הרשות  שירותיםהתנאים הכרוכים בביצוע הו מיקוםלרבות ה
הוראות בהתאם לביצוע השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך ידוע לו ש

 של החוזה ובפרט בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית
להטיל על הרשות כי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת ו הספק

  אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה. 

את ובעיני בעל מקצוע צרכי הרשות ודרישותיה, בחן באופן עצמאי מלוא כי הבין את  .3.3
 חוזההאת אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו על פי השירותים וכל היבטי 

קום והתנאים הכרוכים בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, ולרבות לעניין זה: המי
רמת השירותים ואיכותם; הציוד, הכלים, החומרים וכוח האדם הדרושים לביצוע 

נוספת שמצא לנכון, מצא ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה השירותים; כי 
ת איכות, בהתאם להוראווב , לרבות עמידה בלוחות הזמניםהשירותיםכי ביצוע 

וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת , הנו אפשרי ומעשי יהתפעולוהנספח  החוזה
חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ה

חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר 
 . לכך

כי הינו בעל הידע, ו שירותיםהרלבנטיים לביצוע הכי הוא עוסק ומתמחה בתחומים  .3.4
הציוד, הכישורים, המשאבים, האמצעים, כוח האדם, הניסיון, המיומנות המקצועית, 

 םבמלוא שירותיםוהרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע הההיתרים האישורים, 
  .החוזההתחייבויותיו על פי  ם ולביצוע כל יתרובמועד

לא  פן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמורכי יבצע את השירותים באו .3.5
ללא  לרשות,להודיע ימצא במצב של ניגוד עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

כי עלול  ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתודיחוי, על כל עניין ב
 . להתעורר ניגוד עניינים כאמור

את יתר  לספק לרשות את השירותים וכן לבצעכי ישא באחריות הבלעדית והמלאה  .3.6
במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה  החוזהפי  חובותיו והתחייבויותיו על
וכן ינצל לשם כך את מלוא המומחיות, הכישורים,  המקצועית הגבוהה ביותר

וזאת במיקום, בהיקפים, בתכולה ועל פי  המשאבים וכוח האדם העומדים לרשותו,
. במסגרת מתן בנספח השירות והתפעולים הנקובים בחוזה, לרבות לוחות זמנ

השירותים וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי החוזה, יבצע הספק את 
השירותים בהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי שינתנו לו מעת לעת על ידי הרשות, 
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שות בקשר ובכלל האמור, יפעל במסגרת מתן השירותים בהתאם לנהלים הנהוגים בר
 עם מתן השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת.

אותו תבצע הפיקוח הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו ש .3.7
הרשות ו/או כל מי מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע השירותים ו/או כל הנחיה ו/או 

ל מי מטעמו, הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכ
או הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אלא אמצעי ביקורת םאינ

 ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשות
הרשות ו/או כלפי כלפי ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו 

הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או להטיל על 
  כלשהי.

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את  .3.8
כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים 

. מובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא לרשות אישור על ידו
 ול ספרים כחוק ועל ניכוי מס במקור.על ניה

  חוזה.הכי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  .3.9

שא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע יילהלן,  3.18 מבלי לגרוע מהוראות סעיףכי  .3.10
ולקיים, בעצמו או על ידי כל מי מטעמו, את כל הוראות הבטיחות והגהות הנהוגות 

נכון למועד חתימת החוזה, כפי שיעודכנו, מעת לעת, בכתב, על ידי  אצל הרשות
דין ו/או כל הרשות (ככל שיעודכנו), וכן כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי 

הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספק ו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה 
ו/או תקופות ההתקשרות משך כל תקופת ב, וזאת השירותיםהרלוונטיות לביצוע 

  . ההארכה (ככל שתחולנה)

כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי  .3.11
 מטעמו במהלך כל תקופת החוזה את כל הכללים ואת הוראות הבטיחות והגהות

 'גנספח המצורפות כ את הוראות איכות הסביבה וכן לחוזה 'דנספח המצורפות כ
 לחוזה. 'בנספח המצורפות כושמירת סודיות הוראות הביטחון  וכן אתלחוזה 

כי יבצע את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת  .3.12
הרשות באתר הרשות ו/או באופן המשתלב עם השירותים המוענקים בו, על ידי 

מי  הרשות ו/או על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות
או מטרד ו/מפגע הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל מטעמו, 

גרום נזק או אי שהיא עלולה לאו לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של אתר הרשות ו/
אתר הרשות ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או לאו ו/ רשותל, וזאת הן נוחות
 שהוא. לכל צד שלישי ו/או 

חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל  ישא, על כי .3.13
, מגרימת נזק ו/או קלקול ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)תקופת 

ו/או השחתה ו/או לכלוך, מכל מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא, באתר הרשות. 
גרוע מאחריותו על פי שאר הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מבלי ל

הוראות החוזה, יתקן בהקדם האפשרי, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק 
ו/או קלקול ו/או השחתה שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי 
מטעמו באתר הרשות, וכן ינקה כל פסולת ו/או לכלוך באתר הרשות, באופן סדיר, 

. הרשות תהא רשאית לקבוע םו/או בקשר עמ השירותיםע ככל שאלה נובעים מביצו
לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול ו/או לביצוע כל ניקיון כאמור והספק 
יבצעם בתוך אותו מועד. לא ביצע הספק את התחייבויותיו האמורות תוך התקופה 

חוזה זה אותה נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי 
  להלן.  16 ו/או על פי כל דין, יחולו בעניין זה הוראות סעיף

 החוזהקרי ים מעינה כל אחד מהשירותיםספקת מועדי אביצוע והזמני ידוע לו שכי  .3.14
השירותים, וזאת לרבות  שנקבעו למתן מועדיםלעמוד בכי יפעל ככל הנדרש על מנת ו

ספים ככל הנדרש, וללא כל באמצעות העמדת כוח אדם ו/או ציוד ו/או אמצעים נו
  .תמורה נוספת

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות  .3.15
  עמו, וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.

לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, ישא הספק  והתחייבויותיכי במסגרת  .3.16
הפעולות וכן לספק כל ציוד ו/או מתקן ו/או כל מלאה והבלעדית לבצע את באחריות ה
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רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או כלים הנדרשים לשם 
, במלואן נספח השירות והתפעולעמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות 

וד כאמור, שביצוען ו/או ובמועדן וכן לבצע שירותים ו/או לספק אמצעים ו/או צי
אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת 
בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה 
האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת 

למען . פי הוראות החוזה ובהתאם להוראות כל דיןהשירותים, במלואם ובמועדם, על 
לכל בביצוע השירותים, כלולות כ תיחשבנה הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות כאמור

והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה נוספת, על דבר ועניין, 
 .חשבון הספק ומבלי שהספק יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג שהיא

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.17
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

עובדים  100במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
נהל הכללי של משרד העבודה הרווחה לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למ

לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו.

  הוראות כל דין .3.18

שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות לכך ישא באחריות הבלעדית  הספק .3.18.1
לים מטעמו על פי החוזה, יהיו בעלי ההארכה (ככל שתחולנה), הוא וכל הפוע

, התקנים ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישורים כל
לצורך כל חובה ו/או התחייבות  דרושיםה והתעודות, מכל מין וסוג שהם,

המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות 
וכן רישיון לניהול עסקים, מור: ובכלל הא יםהשירותביצוע לשם מוסמכת 
, התקנים ותעודות הדרושים הסכמות, רישויים, שיונותיר, היתרים, אישורים

  לשם ביצוע השירותים.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או  .3.18.2
, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישוריםלהשעיה ו/או לצמצום איזה מ

נים והתעודות האמורים, וכן כי יבצע את כל הדרוש על , התקההסכמות
, שיונותיהר, ההיתרים, האישוריםאחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל 

עד לתום  , התקנים והתעודות כאמור, יוותרו בתוקפםההסכמותהרישויים, 
  .תקופת ההתקשרות ו/או עד לתום תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

   השירותים .4

 יעניקתהיינה, ש ככלת כי במשך תקופת החוזה, על הארכותיו מתחייב בזא הספק .4.1
, בשעות בתדירות") באופן, השירותים(להלן: " גינון באתר הרשותשירותי  לרשות

 חלק ההמהוו, 'א נספחכלחוזה זה ף המצור התפעולי  בנספח המפורטים ובמועדים
ון (להלן מסירת שטחי הגינהליך  )."תפעוליה נספחה: "ן(להל הימנו נפרד בלתי

  לנספח התפעולי. 7יהיה עפ"י המפורט בסעיף  :"הגן") ומערכות ההשקיה לספק

הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו לאספקת השירותים, ישא הספק  למען .4.2
עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע  אובכל תשלום ו/או הוצאה ו/

 גו במפורש בנספח השירות והתפעול.התחייבויותיו על פי חוזה זה, אשר לא הוחר

שיהיה זכאי  ומבלייישא הספק בחבות  ,השירותים מביצוע נפרד בלתי כחלק .4.3
  לתמורה 
בקרה ועדכון שוטפים,  ישיבותהרשות  נציגמכל מין וסוג שהוא, לקיים עם  נוספת

  בתדירות 
 נציגי ישתתפו במסגרתם, הרשות ובמשרדי) בכלל(אם  הרשותכפי שתיקבע על ידי 

 הספק של מטעמו מי כל וכן הספק מטעם הרלוונטיים השירות נותני וצוות, הרשות
"). במסגרת ישיבת עדכון ישיבת(להלן: " הרשות ידי על תתבקש נוכחותו  אשר

 עלהשירותים  ביצועאודות  שוטףתיעוד ודיווח  לרשות וימסורהספק  ינהלהעדכון 
שירותים והפעילות המתבצעת היבטיו השונים, וכן דיווח על כל מידע בקשר עם ה

  במסגרתם. 

לעיל, במהלך תקופת  4.1-4.3מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות סעיפים  .4.4
תהא זכאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להקטין ו/או ההתקשרות, הרשות 

; כי הקטנה כפי שיופרט בסעיף זה להלן להגדיל את היקף ותדירות מתן השירותים
ם עשויה להיות עד כדי ביטולם המלא או הפסקה זמנית מעת לעת, בהיקף השירותי
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בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי הספק וזאת מבלי שיהא באמור על מנת לזכות את 
 .כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך לספקשתהא 

גודל השטחים הסופי לביצוע שירותי הגינון יקבע טרם תחילת מתן  4.4.1
שתוגש במסירה הסופית של   M –ASעדות סופית לפי מפת השירותים 

 7בסעיף  האתר ע"י חברת הביצוע טרם תחילת מתן השירות כמפורט
 .תפעוליבנספח ה

במהלך תקופת ההתקשרות לרשות שמורה הזכות להגדיל את כמות  4.4.2
בטבלת  1-3ון כמפורט בשורות מס' השטחים הנדרשים לביצוע שירותי הגינ

במצטבר  25%כי הגדלה בשיעור גידול של עד טופס ההצעה הכספית. יודגש 
 . ספקתעשה עפ"י הודעת מנהל החוזה לבלבד לכלל שטחי הגינון 

הגדלת שטחי גינון מעבר לכך תידרש קבלת אישור הגורמים המוסמכים 
  ברשות.

במהלך תקופת ההתקשרות לרשות שמורה הזכות להקטנת השטחים  4.4.3
ל פי הודעת מנהל החוזה לביצוע שרותי אחזקת שטחי הגינון אשר תעשה ע

  יום מראש. 30בהתראה של  ספקל

החוזה יהיה רשאי לרכוש מיכלים מנהל במהלך תקופת ההתקשרות,  4.4.4
 וצמחיית פנים עפ"י המחירון הקיים בנספח התפעולי.

לבצע  מהספקהרשות תהא רשאית כחלק בלתי נפרד מהשירותים לדרוש  4.4.5
ולי, מנהל החוזה יהיה נספח התפעל 8סעיף עבודות גינון נוספות כמפורט ב

 ות ע"י הוצאת הזמנת עבודה נפרדתרשאי לבצע רכישות ועבודות נוספ
תבצע בנפרד ולפי מחירון דקל ומפורטת למציע הזוכה והתשלום בגינן י

  .מהמחירון 15% בניכוי הנחה בשיעור של 

שתילים עונתיים ולשתול לספק  הספקבמהלך תקופת ההתקשרות יידרש  4.4.6
, במידה ידו-ללשנה אשר יסופקו ע שתילים 2000 -כבבכמות המוערכת 

לה התמורה  ,זו שתול שתילים עונתיים מעבר לכמותספק וללספק ויידרש ה
 15%של  בשיעור הנחה ניכוי בומחירון דקל יהא זכאי תקבע בהתאם ל

 .מהמחירון

על פי החוזה, יחשבו  ספקמובהר בזאת, כי מבלי לגרוע משאר התחייבויות ה .4.5
שלמים, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או מי מטעמה את ביצועם ואת השירותים, כמו

למת התאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של הרשות המעיד על הש
 במועד. השירותים

  
, מובהר בזאת, כי אין באישור הרשות זה 4על אף כל האמור בחוזה זה ובפרט בסעיף  .4.6

מאחריותו המלאה והבלעדית  ו/או מי מטעמה את השלמת השירותים, על מנת לגרוע
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר  ספקלטיב ביצוע ו/או לאיכות השירות, וה ספקשל ה

 וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.
  

ישא באחראיות הבלעדית לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה,  ספקה .4.7
 .בהוראות הנספח התפעוליו שנקבעו לשם כך בחוזה ביחס למועדים

  

אחד מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב  וכל הספק כי, בזאת מובהר .4.8
כלפי צד שלישי  יצרושהוא וכל מי מטעמו לא  הספק. בנוסף, מתחייב רשותאת ה

אלא  רשותאת ה לחייב מוסמך מטעמו מי/או ו הוא לפיו, כלשהוכלשהו כל מצג 
זה  סעיף הוראת את הספק הפר. ובכתב מראשף לקבלת הסמכה ספציפית, בכפו

לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל 
באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה  יישאתוקף, והספק 

 כאמור.
  

כל טענה ו/או תביעה בקשר עם  מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון הספק .4.9
עיכובים שנגרמו בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול 
דעתו הבלעדי של המנהל, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק 
ו/או של מי מטעמו עם הרשות ו/או עם צדדים שלישיים אחרים, לרבות הגורם 

 כל מי מטעמם.המסמיך ו/או עם 
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   ההתקשרות תקופת .5

 - ועד ל_______מיום  החל. חודשים 36-היא להספק תקופת התקשרות הרשות עם  5.1
תקופת " -" ותחילת תקופת ההתקשרות(בחוזה זה, בהתאמה: " _______

והכול למעט אם הורתה הרשות אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ") ההתקשרות
 .  להלן 5.3  כמפורט בסעיף

תקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות  5.2
חודשים (בחוזה  36תקופה נוספת אחת או במספר תקופות נוספות של עד ב ההתקשרות

"), בכל תמהיל שתקבע הרשות, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, תקופות ההארכהזה: "
טרם תום תקופת התקשרות או תום איזה מתקופות ההארכה אותם ימים  30של 

 קצבה הרשות, לפי העניין.

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לעיל,  5.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.3
הבלעדי, להודיע לספק, בכתב, על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל 

הרשות. הודיעה הרשות על דחיית סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של 
תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים כלשהם במועד 
תחילת התקופה האמורה כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת 

ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו יו/או נוספת שהיא, 
קול דעתה הבלעדי והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן תקבע הרשות על פי שי

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי 
הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהא זכאי הספק לשיפוי ו/או פיצוי מכל 

 סוג שהוא.

 5מוצהר בזה, כי למרות האמור בסעיף מוסכם ו לעיל, 5.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4
זה לעיל, רשאית הרשות להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות 
ו/או לפני תום תקופת ההארכה, לפי העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי 

יום  30 לספקשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר 
 מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות על פי החוזה.מראש, וזאת 

  זכויות הרשות בקשר עם עיכובים בתחילת תקופת ההתקשרות 5.5

  המציע, מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר:

כי ידוע לו שנכון למועד פרסום המכרז, מצוי שדה התעופה רמון בהליכי  5.5.1
שרות, תחל על פי הודעת עבודות הקמה וכי בכל מקרה, תקופת ההתק

להלן, רק לאחר השלמת עבודות ההקמה של  5.5.3.1 הרשות כאמור בסעיף 
  שדה התעופה רמון.

על פי הערכת הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידות  5.5.2
"). לצד מועד ההשלמה המשוער(להלן: " 2017להסתיים במהלך שנת 

התעופה רמון ובהתאם, האמור, הצפי להשלמת עבודות ההקמה של שדה 
הצפי לתחילת תקופת ההתקשרות, אינה וודאית והיא משקפת הערכה בלבד 

  שאיננה מחייבת את הרשות בשום צורה ואופן.

  נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לרשות, כל אחת מהזכויות הבאות: 5.5.3

תחילת תקופת ההתקשרות, תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה  5.5.3.1
במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, בהודעה בשדה התעופה רמון ורק 

ימים מראש (להלן,  90מראש שתימסר לשם כך למציע הזוכה, בכתב, 
  "). תחילת תקופת ההתקשרות" –" ו הודעת תחילהבהתאמה: "

לעיל, הרשות תהיה רשאית  5.5.3.1 מובהר, כי חרף האמור בסעיף  5.5.3.2
ה להנפיק עבור המציע הזוכה את הודעת התחילה במועד ההשלמ

המשוער או לאחריו, ללא מגבלת זמן, וזאת בין היתר, בשל עיכובים 
  שיגרעו בהשלמת עבודות ההקמה או בכל חלק מהן, מכל סיבה שהיא.

לצד האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות  5.5.3.3
חודשים ממועד  12 - למציע הזוכה הודעת תחילה עד לא יאוחר מ

"), יהיה המציע הזוכה רשאי הביניים תקופתחתימת החוזה (להלן: "
ימים  30להודיע לרשות, בכתב, החל מתום תקופת הביניים ועד לתום 

תקופת " -" ו הודעת ביטולמהמועד האמור (להלן, בהתאמה: "
"), על ביטול החוזה עם הרשות, וזאת מבלי שהודעת הביטול הביטול



  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

10  

מי האמורה תחשב כהפרת החוזה על ידי מי מהצדדים ומבלי של
מהצדדים תעמוד כלפי משנהו, כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. 
לא הנפיק המציע הזוכה לרשות הודעת ביטול בכתב תוך תקופת 
הביטול, ימשיך החוזה לעמוד בתוקפו ללא מגבלת זמן (לרבות זכותה 
של הרשות להנפיק במהלך התקופה האמורה, ללא מגבלת זמן, 

ות בהן תקבע הרשות אחרת, הודעת תחילה), וזאת למעט בנסיב
באמצעות הגורמים המוסמכים ברשות. למען הסר ספק, למציע 
הזוכה לא תעמוד כל זכות לביטול החוזה במידה ולא הנפיק הודעת 

  ביטול במהלך תקופת הביטול, מכל סיבה שהיא.

הנפיקה הרשות למציע הזוכה הודעת תחילה (לרבות בנסיבות  5.5.3.4
תהיה הרשות רשאית לעכב את  לעיל), 5.5.3.1המתוארות בסעיף 

תחילת תקופת ההתקשרות, מעבר למועד הנקוב בהודעת התחילה 
הרשות, וזאת לפרקי זמן קצובים אותם תקבע הרשות מעת לעת, 

ימים מראש (להלן, בהתאמה:  30בהודעה מוקדמת למציע הזוכה של 
  ").תקופת העיכוב" –" ו הודעות עיכוב"

עיכוב, תידחה תחילת תקופת  הנפיקה הרשות למציע הזוכה הודעת 5.5.3.5
ההתקשרות למועד הנקוב בהודעת העיכוב מבלי שהדבר ייחשב 

מבלי שלמציע הזוכה  –כהפרת החוזה על ידי הרשות ולמען הסר ספק 
תעמוד כל זכות לביטול החוזה. לצד האמור, בגין התקופה שממועד 
תחילת תקופת ההתקשרות הנקובה בהודעת התחילה ועד למועד 

פת ההתקשרות בפועל או עד למועד בו תחליט הרשות על תחילת תקו
ביטול החוזה (ככל שתחליט ולפי המוקדם), יהיה המציע הזוכה זכאי, 

 5,000כסעד יחיד, מלא, בלעדי וסופי בגין האמור, לתשלום בסך של 
התשלום החודשי בגין (בתוספת מע"מ כדין, ככל שיחול) (להלן: "₪ 

א במהלך תקופת העיכוב. בגין "), לכל חודש קלנדארי מלעיכוב
תקופת עיכוב המשקפת חלק מחודש קלנדארי, יהיה המציע הזוכה 

  זכאי לחלק היחסי של התשלום החודשי בגין עיכוב.

זה לעיל ובזכויות  5.5.3למען הסר ספק מובהר, בזאת, כי אין באמור בסעיף  5.5.4
ל עת הצדדים על פיו, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את החוזה, בכ

על פי הוראותיו ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה 
  ו/או על פי דין.

זה והפעלתן מהוות  5.5ידוע למציע הזוכה, כי כל הסמכויות הנקובות בסעיף  5.5.5
זכות מוקנית של הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; 

זוכה את הנסיבות כי בעצם הגשת הצעתם למכרז, שיקלל המציע ה
זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן,  5.5 המתוארות בסעיף 

ההוצאות והעלויות בהן ידרשו לשאת בהתקיימן של נסיבות כאמור, לרבות 
כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות 

זה לעיל, כמו  5.5 סעיף בכך. עוד ידוע למציע הזוכה, כי ההסדרים הנקובים ב
גם סעדים המוקנים במסגרתו למציע הזוכה, הנם סופיים, יחידים, מלאים 
ובלעדיים עבור המציע הזוכה, והמציע הזוכה לא יהיה זכאי בשום מקרה, 
לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או החזר ו/או כל סעד מכל מין וסוג בגין 

זה לעיל ו/או בגין מימוש  5.5עיף התקיימות איזה מנסיבות המתוארות בס
  ו/או אי מימוש זכויות הרשות על פיו.

 תקופת הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק 5.6
/או ו נוספות הארכה לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי/או ו ההתקשרות

 מהמקרים איזה ותבקר וכי, לרשות המוקנית זכות הינה, ההארכה תקופת הפסקת
 טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר הוא האמורים

 ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה לרבות, כך בשל
) שתחול ככל, חלקה או(כולה  ההארכה תקופת במהלך שירותים למתן הסתמכותו/או ו

 בקשר/או ו השירותים עם בקשר הספק השקיע אותן ותהשקע שעניינן טענות ובפרט
  .היתכנותם עם

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה  5.7
 םאות השירותיםהספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

, מובהרביטול החוזה. סעד סופי, מלא וגמור בגין כ וזאתביצע בפועל, עד לאותו מועד, 
לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע  כי

מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן 
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וכן לא יהיה זכאי  ואיהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה
 .בקשר לכך ואוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהלכל פיצ

 וקבלני משנה אדם כוח .6

 אדם כוח 6.1

ם, יאאחרמיומנים,  ים,מקצועיהספק יבצע את השירותים באמצעות עובדים  6.1.1
, , ההיתריםתוכן בעלי כל הרישיונו , מיומנות מקצועית, כישוריםבעלי ניסיון

 או הסכםו/ על פי הוראות כל הדיןוהאישורים הנדרשים  ההרשאות, הסמכות
ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים, במסגרת לוח הזמנים ולשביעות רצון 

 הרשות.

 נותני השירות 6.1.2

לצורך ביצוע השירותים נשוא החוזה וכאמור בהוראות הנספח  6.1.2.1
 לכמותבהתאם מטעמו נותני שירות להעסיק  ספקולי, מתחייב ההתפע

  .לנספח התפעולי 3מנים והמועדים בסעיף לתקופות ולוחות הז, הנדרשת

הרלבנטיים לביצוע בתחומים  יםעוסקנותני השירות מתחייב כי  ספקה 6.1.2.2
בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים,  השירותים, והינם

המשאבים, האמצעיים, האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים 
במועדם ), במלואם וביצוע השירותים (הרלבנטיים עבורם לצורך

 פי החוזה.- על ספקולביצוע כל יתר התחייבות ה

ו/או מי מטעמו  ספקיובהר ויודגש כי, בכל מקרה בו ישתמש ה 6.1.2.3
ידו לצורך ביצוע השירותים, לרבות במי -באמצעיים אשר יסופק על

חלה עליו חובת בדיקת ומהאמצעים אשר הרשות העמידה לרשותו, 
שימוש נאות בהם האמצעיים בטרם השימוש והוא יישא באחריות ל

פי כל כללי הבטיחות הקיימים והנהוגים -בהתאם להוראות היצרן ועל
בשימוש באמצעיים זה וכן יישא באחריות לתוצאות השימוש בהם 
-והרשות לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באמצעים על

  ו/או מי מטעמו. ספקידי ה

 ספקירות, הכי יבצע את השירותים באתר הרשות באמצעות נותני הש 6.1.2.4
מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות כל החלפה של נותן שירות 

אחר בעל הכישורים הידע, הניסיון, את החלפתם בנותן שירות מחייב 
המומחיות, המיומנות המקצועית, האמצעים, האישורים, היתרים 
והרישיונות כנדרש בפניה לקבלת הצעות ובלבד שיאושרו מראש ובכתב 

  של הרשות.

מטעמו משנה קבלני להתקשר בהסכמים עם בשום מקרה רשאי לא יהיה  קהספ 6.1.3
בקשר עם ביצוע איזה מהשירותים, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה 
של הרשות, מראש בכתב, וכן לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, 

 למען הסר ספק .החוזהעל פי  ספקאת מלוא ההתחייבויות המוטלות על הבכתב, 
מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי 
הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע השירותים, וכן כי לא יהיה 
בביצוע השירותים באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על הרשות 

על פי אחריות מכל מין וסוג שהיא ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מטעמו 
החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

הבלעדי, את החלפתו  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתהרשות תהיה רשאית  6.1.4
והספק מתחייב הספק ו/או מקבלני המשנה  נותני השירותכל אחד משל 
, קבלת הדרישה כאמורלאחר  בסמוך הרשות, החליפם, לשביעות רצונה שלל

וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות 
הספק על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 

  .טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

המשנה המחליף, כאמור  ספק ו/או י הספקהסר ספק מובהר, כי עובד למען 6.1.5
, ההיתרים, הרישיונות, הכישוריםהידע,  יאף הם בעל יהיולעיל,  6.1.4בסעיף 

/או הסכם ו דין כל הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכותההרשאות, 
 ו/או כל רשות מוסמכת לצורך ביצוע השירותים.
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עם חתימת ד ימציא לרשות, מי ספקלחוזה, ה 'בנספח מבלי לגרוע מהוראות  6.1.6
החוזה על ידי הרשות, לאישורו בכתב של המנהל ובין היתר לצורך בדיקה וסינון 

אתר ב שיספקו את השירותים נותני השירות והאחראיבטחוני, את רשימת 
לצורך קבלת אישור מגורמי הביטחון. הרשימה תכלול את שמות הרשות 

פרי ל.ז. ן המלא, מסהעובדים, מס' ת.ז., שנת לידה, ארץ לידה, שנת עליה, המע
יש להגיש , ועובדיו, העתקי תעודות זהות הספקשל כלי הרכב שישמשו את 

רשימה זו בהקדם האפשרי, על מנת לאפשר את קבלת האישורים במסגרת 
   לוחות הזמנים של חוזה זה.

מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות ביטחוניות, שטח אתר הרשות יובהר כי הואיל ו 6.1.7
 פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל. לא תותר העסקת עובדים

  עצמאי ספקהספק  כ 6.2

הרשות, וכי הספק  יעובד םהספק אינ ועובדיהספק  נציגמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
, 1996 - כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו ספקצהיר כי איננו מ

  לפיכך:

חייבויותיו עצמאי בביצוע הת ספקמוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כ 6.2.1
 לנציגפי החוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או  לע

הספק,  נציגיו/או למי שיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות ל הרשות
אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לספק ו/או 

מהרשות לכל  םזכאי ולא יהי םכל זכויות של עובד הרשות וה הספק נציגיל
תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל 

  סיבה שהיא.

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי  6.2.2
החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, 

 לרבות חוק שכר מינימום.

אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות  הספק יהיה 6.2.3
על פי  שירותיםמוסמכות בכל הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע ה

  החוזה.

הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה  6.2.4
ינקטו בכל אמצעי על פי פקודת הבטיחות בעבודה ו/או כאמור בכל דין 

 יחות.לעניין אמצעי בט

  שיפוי 6.3

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה  6.3.1
שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד 
הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך 

  לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה.

לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי מבלי לפגוע בכלליות האמור  6.3.2
שהיה על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, 

 לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז  6.3.3
  תה הבלעדי של הרשות.מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דע

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר  ההתקשרותהיה וביום סיום תקופת  6.3.4
למעמדו של העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת 

, עפ"י שיקול וזאת לספק התשלום את עכבבדבר, תהא הרשות רשאית ל
 דעתה הבלעדי.

  שיתוף פעולה  .7

י נפרד מביצוע השירותים, ישא הספק באחריות בלת וכחלקבמהלך כל תקופת החוזה,  7.1
, תוך תיאום ושיתוף פעולה השירותיםאת  ובצעי הספק וצוותהספק  שנציג כךהמלאה ל

 מתן עם בקשרהרשות,  ימלא עם הרשות ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה באתר
 . , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים
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 עם בקשר תביעה/או ו טענה כל לטעוןמ ומושתק מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק 7.2
על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול  התחייבויותיו בביצוע שנגרמו עיכובים

 הספק, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המנהלדעתו הבלעדי של 
 הגורם לרבות, אחרים שלישיים צדדיםו/או עם  הרשותו/או של מי מטעמו עם 

  .מטעמם מי כל עםו /או המסמיך

  התמורה .8

 , במלואן ובמועדןבמהלך תקופת ההתקשרותתמורת ביצוע כל התחייבויות הספק  8.1
 התמורה כדלקמן: את , בהתאם להוראות החוזה, תשלם הרשות לספקו

התמורה החודשית עבור שירותי הגינון והאחזקה כמפורט בנספח התפעולי  8.1.1
בויותיו בהתאם להוראות אותם סיפק הספק בפועל לרשות וביצוע כל התחיי

את המחיר אותו נקב בטבלה  ספקחוזה זה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות ל
אשר יתעדכן עפ"י האמור  ")התמורה" :(להלן במסגרת הצעתו למכרז 2שבסעיף 

 .לעיל 4.4.1בסעיף 

שטחם של מקומות השירות בהם יתבצעו במובהר בזאת כי היה ויחול שינוי  8.1.2
בטופס  2לטבלה שבסעיף  3 - ו 2, 1מס' שורות ייחס להתהשירותים האמורים ב

  תהחודשי מורהההצעה הכספית למכרז, הן בהגדלתם והן בהקטנתם, הת
  תעדכן עפ"י המנגנון האמור כמפורט להלן:ת

דונם  1/2דונם יעוגל ל  1/4דונם יעוגל למטה לדונם הקרוב, מעל  1/4שינוי של עד 
ומעלה יעוגל לדונם  3/4דונם הקרוב  3/4דונם יעוגל ל  3/4דונם עד 1/2הקרוב, 

דונם. הרשות לעניין תשלום האחזקה תעגל כלפי מטה ומעלה את  1הקרוב ל 
הכמויות הנקובות בטופס הצעת הספק בהתאם למדידה בפועל כאמור ותשלום 

  יתעדכן בהתאם לכך. תהחודשיהתמורה 

המפורטת  מעבר לכמותמובהר בזאת כי במידה וייתוספו מיכלי צמחיית פנים  8.1.3
 מורה התבטופס ההצעה הכספית למכרז,  2בשורה מס' לטבלה שבסעיף מס' 

חודשי היגדל בהתאמה לכמות המיכלים שיתווספו במכפלת התעריף ת תהחודשי
 בטופס ההצעה כספית למכרז. 2בטבלה שבסעיף  3הנקוב בעמודה  למיכלמוצע ה

רשו על ידי הרשות רכישות נוספות ככל שיבוצעו ו/או עבודות נוספות ככל שיד 8.1.4
  תשולם תמורתם על פי המנגנון המפורט בהרחבה בנספח התפעולי לחוזה.

, אשר תוגש כנגד חשבונית מס ערוכה כדין, החודשית התמורהאת  לספקהרשות תשלם  8.2
 אך, ההארכה תקופת או ההתקשרות תקופת מחודשי חודש כל בתוםלאישור הרשות 

 .30בתנאי שוטף +  ,ואחרי הבא לחודש 5 – ה עד מאשר יאוחר לא

על פי אותו חלק אשר, לרק  היה הספק זכאי, יגובה התמורהעל  נציג הרשותחלק  8.3
החשבונית לגבי נציג הרשות שור י, בוצע בפועל. אשיקול דעתו הבלעדי של נציג הרשות

 הספק.מיום הגשתם ע"י  ימי עבודה 14, יינתן תוך מס

ו בהעברה בנקאית לפי בחירתה את התמורה בשיק א לספקתהא רשאית לשלם  הרשות 8.4
בהעברה בנקאית מתחייב  ספקדעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל ושיקול

ולא  היה .'זנספח , באמצעות לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום להמציא ספקה
 אתהרשות  לו תשלםלא חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  פרטיאת  ספקמסר ה

התשלום  כזהאשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה  התמורה שתגיע לו עד
קרן  תשלום ייבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע"

 .בגין העיכוב בתשלוםו/או ריבית התמורה בלבד, ללא כל הצמדה 

  רישום כעוסק תושב אזור אילת לצרכי מע"מ  8.5

רשום כעוסק תושב איזור אילת לצורך מע"מ, נכון ליום חתימת החוזה שהספק במידה 
 1985 –בהתאם לתקנות איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה 

עליו לצרף אישור עדכני מאת רשויות מע"מ, המעיד על כך ואשור זה יהווה נספח 
  לחוזה. 

ות אישור כאמור, נכון ליום חתימת החוזה, תינתן לו האפשר ספקבמידה ואין ל
יום מיום חתימת החוזה. במידה  30להמציא אישור משלטונות מע"מ סניף אילת, בתוך 

מכל סיבה שהיא ובתוך המועד  – הספקולא ייפתח תיק עוסק מורשה תושב אילת ע"ש 
שנקבע לעיל ו/או במקרה שחדל להיות עוסק מורשה אילת במהלך תקופת ההתקשרות 

ינוכה ע"י הרשות שווי שעור המע"מ,  -ותמאת הרשלספק הרי מכל תשלום אשר מגיע  –
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שכן הרשות, בכל הנוגע לפעילותה באזור אילת רשומה כעוסק מורשה תושב אילת 
  ואינה יכולה לקבל החזר מס תשומות בגין  שירות זה. 

התמורה הנקוב בהצעתו הכספית של הספק כאמור לעיל, יהיה צמוד בשיעור של מחיר  8.6
יעודכן פעם אחת בכל שנה קלנדארית, במהלך כל  למדד המחירים לצרכן, והוא 100%

תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתהיינה), בראשון לחודש ינואר של 
לעיל, כאשר מועד העדכון  1כל שנה כאמור, וזאת ביחס למדד הבסיס, כהגדרתו בסעיף 

  . 1.1.2018הראשון יהיה ביום 

לום לו זכאי הספק מהרשות עבור מובהר בזאת, כי התמורה מהווה את מלוא התש 8.7
בהתאם להוראות החוזה ומעבר לתמורה ביצועם המלא והמושלם של כל השירותים 

 , לא תשולם לספק כל תמורה נוספת.כאמור

לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו  יישאהסר ספק מובהר בזאת, כי הספק  למען 8.8
לאומי, וכל תשלומים בקשר עם השירותים, לרבות לעניין זה: מס הכנסה, ביטוח 

עצמאי הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות  ספקאחרים החלים על 
 ושהברירה בתשלומים היא בידיו. 

  לקיום החוזה ערבות .9

לרשות, במועד   ספקעל פי החוזה, ימסור ה ספקלהבטחת כל התחייבויות של ה 9.1
יה, ניתנת למימוש בלתי תלוהחתימה על החוזה, לפקודת הרשות, ערבות אוטונומית, 

. שהינה על סך__________ש"ח  מגובה הצעתו המשוקללת 10% לשיעורין בסך
וכשהיא צמודה למדד, כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד  כהגדרתו בחוזה,  ואילו המדד 

"). ביצועערבות הקובע, יהיה המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (להלן: "
  לחוזה.  'הכנספח וסח המצורף ערבות הביצוע תהיה בנ

חודשים לכל הפחות ממועד  24 -, יהא לספקתוקפה של  הערבות אשר תוגש ע"י ה 9.2
ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה ובחר  60 -הוצאתה או לחילופין עד ל

חודשים, מתחייב הוא להאריך את הערבות, שתוגש מעת  24 - להגיש ערבות ל ספקה
יום לפני מועד פקיעתה, או  45חודשים,  זאת לפחות  24ל לעת לתקופות נוספות ש

יום לאחר תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם  60  - לחלופין עד ל
  לתקופת ההתקשרות נשוא המכרז. 

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  9.3
חיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע התקפות של אגף שוק ההון ביטוח ו

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

ת . עוד יודגש, כי במקרה שאיזה מהערבויות תוצאנה על ידי חבר1981 –התשמ"א 
ביטוח, הוצאת כתב הערבות הרלוונטי והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת 

  הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.

יאריך את הערבות שהוגשה או יגיש ערבות חדשה מיד עם קבלת הודעה ודרישה  ספקה 9.4
את הערבות כנדרש תהא הרשות רשאית  ספקמהרשות להארכה, היה ולא יאריך ה

את הערבות ולהפסיק את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לחלט 
  לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

לא מילא איזה מהתחייבויותיו  ספקבמידה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ה 9.5
על פי החוזה, תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות (כולה או חלקה) או לדרוש 

  פה נוספת כפי שתיקבע.הארכתה לתקו

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי  9.6
  הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא  9.7
להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות חייב לחדש את הערבות הרלבנטית או  ספקה

הודעה שהרשות  ספק) ימים מהיום בו קיבל  ה7לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (
  גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

איזה מההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל, תהיה הרשות רשאית,  ספקלא בצע ה 9.8
חוזה זה ו/או על פי דין, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי 

על פי הוראות חוזה זה את גובה  ספקלהפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי ה
  התשלום אשר היה דרוש לחידוש, שינוי ו/או הארכת תוקפה של הערבות כאמור.
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, שינויה ו/או הארכתה,  9.9
  חשבונו. יעשו על ידי הספק ועל

  אחריות הספק  בנזיקין .10

  לחוזה.  בנספח ו'הספק  יישא באחריות כמפורט 

  ביטוח .11

הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבמהלך כל תקופת ההתקשרות, יעמוד בכל 
תנאי הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי הביטוח התואמים את היקפי הביטוח האמורים 

  לחוזה וכתנאי לביצוע איזה מהשירותים. 1בנספח ו' ובנספח ו'שהנם כמפורט 

   פיצויים מוסכמים .12

 טעוניםמתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם  הספק 12.1
, אשר יוטלו על לנספח השירות והתפעול 9בסעיף הוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים 

 נוגע לכל מקרה ומקרהוהחלטתו ב הרשות נציג, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק
  כדלקמן:

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, והסעדים להם זכאית הרשות על פי כל דין, מוסכם 
מסגרת בזאת כי בגין אי עמידה במתן השירותים, כולם או חלקם, כפי שהם מפורטים ב

כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך נספח השירות והתפעול, ישלם הספק לרשות ל 9סעיף 
ו/או בתוספת מע"מ כדין, וזאת בגין כל שירות  הסכומים הנקובים בטבלה, את מראש

- על המופיע בנספח השירות והתפעול ואשר לא בוצע (באופן מלא או חלקי)שירות נוסף 
 .ידי הספק

להלן. קבלת הרשות את  13.2 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.1 אין באמור בסעיף  12.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה  12.1 יף הפיצויים ששולמו על פי הוראות סע

שיש, או שתהיה לרשות נגד הספק בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים 
 לעיל. 12.1 בסעיף 

לעיל מהתמורה  12.1 הרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה על פי סעיף  12.3
  לטם מתוך הערבות לקיום החוזה.לעיל ו/או לח 8המגיעה ו/או שתגיע לספק על פי סעיף 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים המפורטים לעיל מהווים פיצוי הולם וסביר  12.4
לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע 

 מאחריות הספק לבצע את השירותים במלואם ובמועדם.

לום איזה מהפיצויים המוסכמים, כולם או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתש 12.5
חלקם על מנת לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי 
דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 

הפיצוי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום 
 המוסכם.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה  12.6
זכאי הספק על פי הוראות החוזה את גובה הפיצויים המוסכמים שהצטברו עד למועד 

  הקבוע לתשלום התמורה.

  סיום החוזה      .13

  סיום מטעמי נוחות  13.1

ומכל סיבה שהיא, פי שיקול דעתה הבלעדי  עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  13.1.1
הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, ל/או ו החוזה את בטלל

, וזאת ההתקשרותאו במהלך תקופת  ההתקשרות תקופתלפני מועד תחילת 
  ").הודעת סיום החוזהימים (להלן: " 14בהודעה מוקדמת של 

 סקתהפ/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק 13.1.2
 זכות הנה, נוספות לתקופות ההתקשרות תקופת הארכת אי/או ו ההתקשרות
 בזאת מוותר הוא האמורים מהמקרים איזה בקרות וכי, לרשות המוקנית
 לרבות, כך בשל טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן
 ובפרט ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר טענה

 בקשר/או ו השירותים עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות שעניינן ענותט
  .היתכנותם עם
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דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  13.1.3
הספק, יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

, מלא וגמור סעד סופיכ וזאתאותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד,  השירותים
לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות  כי, מובהרבגין ביטול החוזה. 

כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר 
התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 

היה זכאי לכל פיצוי מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא י
 ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

   חוזה הפרת בגין סיום 13.2

 ספקהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה 13.2.1
 15הודעה מוקדמת של  ספקאת החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל

  .התקופה כאמור לא תיקן את ההפרה, תוך ספקיום וה

 ספקהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה 13.2.2
ימים  3הודעה מוקדמת של  ספקאת החוזה, הפרה יסודית, ובלבד שנתנה ל

 .לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור ספקוה

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה,  13.2.3
חד או יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, בקרות א

  חוזה זה: 

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או  13.2.3.1
למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני 

יום  30לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 
  ממועד הגשתה.

פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון  הוצא צו 13.2.3.2
או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו 
כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או 

יום ממועד  30נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 
  הגשתם. 

לו או מקצתו או בוצעה פעולה הוטל עיקול על רכוש הספק, כו 13.2.3.3
כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו 

), והעיקולים כאמור לא םאו חלק ם(כול שירותיםאת ביצוע ה
  ימים ממועד נקיטתם.  30בוטלו בתוך 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע  13.2.3.4
 עבירה פלילית.

יצוע השירותים ו/או הפסיק את ביצועם החל את ב לאהספק,  13.2.3.5
יום ו/או נמנע מהגשת מענה לפניה פרטנית  30לתקופה העולה על 

  במהלך תקופה ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול). 

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף  13.3
ת המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את זה, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויו

  בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.    השירותיםביצוע 

מובהר בזאת, כי ביטול החוזה, לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לרשות בהתאם  13.4
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 שמירת סודיות .14

לתקופה בלתי מוגבלת, לא להעביר, לא למסור, לא  הספק מתחייב לשמור בסוד, 14.1
להשתמש ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה 
ו/או במהלך ו/או אגב ביצוע החוזה, במשך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה 

  ), לפני תחילתה או לאחר סיומה.נה(ככל שתחול

וזה זה כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין הספק מצהיר, כי אין בביצוע ח 14.2
ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ו/או בין מי מטעמו לבין הרשות וכי בכל 
מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך הספק לרשות ללא כל 

רשות, כי נוצר מצב של דיחוי ויפעל מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור. מצאה ה
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ניגוד אינטרסים כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה 
הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה 

 . זה ו/או על פי דין

 תמחובו ואופן צורה בשום לפגוע/או ו לגרוע מנת על לעיל זה בסעיף באמור אין 14.3
 .במסגרתו המפורטות ומההוראות הסודיות נספח פי על הספק והתחייבויות

  הספק בר רשות בלבד .15

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה וו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.1
 ספק, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לשירותיםצורך לשם ביצוע ה

, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם ול מי מטעמו/או כ
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט,  וו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.2
טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה 

  .ותנציג הרשובאישור 

, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, אלא וו/או כל הפועלים מטעמ ספקה 15.3
 .נציג הרשותבמקום שעליו הורה 

  ביצוע על חשבון הספק  .16

אינו  ספקועל פי שיקול דעת הרשות ה ספקכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על ה  16.1
רים ממלא את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אח

   .ספקמטעמה על חשבון ה

לעיל,  16.1מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  ספקה 16.2
בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל 

ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף  עשריםגובהן, וזאת, תוך 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  16.5להוראות סעיף 

  לרשות בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין  16.2על ידי הרשות, כאמור בסעיף  ספקחשבון שיוגש ל 16.3
  הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

, מהתמורה הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה 16.4
עפ"י החוזה, ו/או לחלטם מאיזה מהערבויות הבנקאיות על   ספקהמגיעה ו/או שתגיע ל

  פי החוזה. 

לעיל,  16.2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  16.5
על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות  ספקעל מנת לגרוע מאחריות ה

נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה  לכל סעד אחר ו/או
  לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.  

  איסור הסבת החוזה .17

הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או  17.1
  הרשות מראש ובכתב.את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור 

  זכויותיו של הספק  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  17.2

בניגוד להוראות  לבצעדיספוזיציה אחרת שיתיימר הספק  אוכל מסירה או העברה  17.3
 סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק  .18

, בין על ידי הוספת חבר או ושות במידה וייעשה שינוי בתאגידמתחייב להודיע לר ספקה 18.1
שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, 
על ידי העברת  מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין 

 30%יות והשליטה במעל עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את הון המנ
היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו  ספקוכן במקרה שהשליטה בתאגיד ה

  בידי תאגיד אחר.
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לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל  זהלרשות כאמור בסעיף   ספקהודיע ה 18.2
ה בהתרא ספקאף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך ל ואילךהחוזה מכאן 
 יום לפני מועד הביטול. 30מוקדמת של 

 אי שימוש בזכות הרשות .19

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש  19.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ויתור ולא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כ 19.2
  לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.על זכויותיה אלה, 

  עדר בלעדיותיה .20

הרשות ו תיםיצוע השירולב כלשהי בלעדיותאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק 
 להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצועקול דעתה המוחלט, יי שפ לרשאית בכל עת, וע

 באמצעותוזאת בכל דרך שתבחר לנכון (לרבות  ,דומיםו/או לביצוע שירותים זהים שירותים 
) גם תוך כדי הדין להוראות בהתאם/ים, אחר/ים מכרז באמצעות/או ו/ים מכרז עריכת

  .התקשרותתקופת ה

 דין העתק כדין מקור .21

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

   ותכנם מסמכים על בעלות .22

כל זכות יוצרים  לרבותוכן בקשר עם חוזה זה, הסר ספק מובהר בזאת, כי כל מסמך שה למען
אם  בין, רשותהבלעדי של הו המלא האו זכות מוסרית בקשר אליהן, יהיו מלכתחילה קניינ

הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או 
עלות כל טענה ו/או תביעה מכל בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלה מוותר הספקמי מטעמו ו

 מין וסוג שהוא בקשר לכך לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות בקשר עם מסמכים כאמור. 

 מתן הודעות .23

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, 
תן בדואר ישראל שעות מעת מסיר 72 ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

  כיאות, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  ויתור הרשות בכתב .24

  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

  העדר ניגוד עניינים .25

הספק, מתחייב כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל 
במצב של ניגוד עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת האמור הספק  ומי מטעמו לא ימצאו 

להודיע לרשות, ללא דיחוי, על כל עניין במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן 
  .סביר, כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור

  חוזה ממצה  .26

הרה, החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.  כל הבטחה, הצ
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, 
ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות 
  הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.  

שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  כל
הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא את לוגו 

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף  –הרשות, שאם לא כך 
  ימנו.כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד ה

  תוקף החוזה     .27

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן,  החוזה
  הבנה, התכתבות ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים טרם חתימת חוזה זה.
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  שמירה על טהר המידות .28

  בזאת, כדלקמן: ומתחייבהספק מצהיר 

, יקבל/או ו קיבל לא, ייתן/או ו נתן לא, עיצי/או וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .28.1
במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה 
להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל 

ה ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של חוז הספקהחלטה של 
 זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

תף פעולה, ש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יוי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .28.2
ו/או  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי רשותהבמישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

 כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

תף, במישרין ש/או ישדל, לא שיתף פעולה ו/או יומטעמו לא שידל כי הוא ו/או כל מי  .28.3
ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר 
במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או 

 בצורה לא תחרותית.

-28.1 בסעיפיםתחייבויות הכלולות בהצהרותיו , כי אם יפר התחייבות מההלספקידוע  .28.4
לעיל, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל  28.3

בזאת וכן יהיה מנוע מוותר  והספק, (ללא זכות להחזר סך ההשקעה) חוזה זה מעיקרו
 .מכל מין וסוג שהן בקשר לכך תביעה ו/או דרישהטענה ו/או כל ומושתק מלהעלות 

 של יסודית הפרה תהווה, הספקזה לעיל, על ידי  28 של איזה מהוראות סעיף  הפרה .28.5
 .החוזה

  שלטונותאחריות כלפי  .29

הרשויות המקומיות הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים,  .29.1
, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן

 פי החוזה. לע יםפי הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות להרשויות האמורות ע

הספק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים  .29.2
שיועסקו על ידו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי 

ם ולקיי -  1954 שיידרש ע"י מפקח במובנו של חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד
 .בטיחות וגיהות - ד' נספח את הוראות 

 מעני הצדדים .30

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כמפורט ברישא לחוזה. .30.1

 3בתוך  הרשות נציגהיה ויחול שינוי בכתובת הספק, מתחייב הספק להודיע על כך ל .30.2
 .ימים מיום שינוי הכתובת

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .31

יב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת הספק מצהיר ומתחי .31.1
, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה ואו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שה

שא הספק באחריות להמשיך בביצוע יאשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, י
/או ללא כל עיכובים ו ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה השירותים

 .השהיות בהתאם לאמור בנספח א' ולשאר הוראות החוזה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים  .31.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל , 1970- "אתשל(תרופות בשל הפרת חוזה), 

פי החוזה  את החוזה, וזאת מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על
 יהיו סעד ממוני בלבד. 

  קיזוז ועיכבון .32

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

פיצוי שיגיעו לה על פי  הרשות כלפיו. הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או
/או על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים ו לספקחוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע 

כן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל לחלטם מתוך הערבות הבנקאית ו
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שבין  מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים
  הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .33

ייחודית לדון בכל עניין הקשור  שיפוטיפו סמכות -אביב ללבית משפט המוסמך בת .33.1
  והנוגע בקיום חוזה זה על נספחיו.

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל  .33.2
 כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  

  :באו הצדדים על החתוםלראיה 

  

  הרשות   הספק
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   יתפעולה –א'  נספח

  
           

  

  נספח תפעולי לאספקת שירותי אחזקה גינון 

  וטיפול בברכה ביולוגית

  

  

  

  תמנע- נמל התעופה על שם  אילן ואסף רמון
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  תוכן עניינים
  
  
  

  3-23עמ'    נספח תפעולי

  24עמ'   מחירון כדים  - נספח א' 

  25עמ'   טופס קבלת מבנה תשתיות גינון סופי -ח ב' נספ

  26עמ'   טופס קבלת מבנה תשתיות השקייה - נספח ג' 

  29עמ'   )5(מהדורה  תכנית פיתוח חניונים וחזית הטרמינל -נספח ד' 
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  נספח תפעולי לאספקת שירותי אחזקה גינון וטיפול בברכה ביולוגית

  תמנע-נמל התעופה על שם  אילן ואסף רמון

  

  :כללי

–המכרז עוסק במתן שירותי אחזקת גינון, לרבות בשטחים פתוחים  ובמבנים בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון 

") ובביצוע עבודות נוספות, לרבות אחזקה וטיפול בבריכה ביולוגית , כמוגדר במסמכי אחזקת גינוןתמנע (להלן: "

  ").הפרויקט") (הכל להלן: "אזור העבודהההצעה  (להלן: "

  :הרשותסוגי אחזקה שיופעלו בהתאם לדרישת בהתאם לאחזקת הגינון  .1

 .טיפול במניעת התפתחות של עשבייה וצמחייה לא רצויה באזורים שאינם מגוננים 
  טיפול אקולוגי באזורים טבעיים. –טיפול בשטחים פתוחים 
 .("רמת הספר") טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה 
 .טיפול בצמחית פנים 
 אקולוגית.בריכה ביולוגיתטיפול ב/ 

  :דגשים מיוחדים  .2

 המתחם לגדרות מחוץ רוחב מטר 5 של שוליים כולל התעופה נמל שטח בכל העבודה תחום 
 דהיינו מוגבל ובאזור  הרחב הציבור של לתנועה המיועדים ציבוריים בשטחים מבוצע הפרויקט
 בכל תנועה והמשך נגישות יחשיבט באופן ויתוחזק יבוצע הפרויקט, זאת לאור. האווירי בשטח
 בהתאם, הביצוע תקופת אורך לכל כיוון לכל, השטח בתוואי הקיימים, פעילים ודרך כביש, שביל

 להוראות ובהתאם דין כל לפי הנדרשים הבטיחות אמצעי כל נקיטת תוך, הרשות ולנהלי לתכניות
 האישורים קבלת תוך  בחוזה הבטיחות בנספח שצוין מה פי ועל), מביניהם המחמירים(  הרשות

 כל, שתתאפשר כך יתוכננו התנועה והסדרי הביצוע שלבי. דין לפי, המוסמכים מהגורמים הדרושים
, הפרויקט ביצוע תקופת בכל, ויישמר, והדרכים הכבישים אורך לכל חירום לרכבי גישה, העת

 אחרים לניםקב עבודת ביצוע גם יתאפשר כן. רגל והולכי רכב כלי ותנועת באזור החיים מרקם
  . ספקה עם בתיאום, הזוכה ספקה לעבודת במקביל שטח תא באותו אחרים תשתית וגורמי

 ה עפ"י  תוכנית העבודה השוטפת בכל הנוגע לאחזקת הגינון, לרבות הגדרה נהעבודה תתבצע
בפגישות עבודה/סיורים שיתקיימו  ספקפרטנית של אזורי העבודה, תוגדר ע"י הרשות מול ה

  .רשותהתאם למועדים שייקבעו ע"י הבהשתתפותם, ב

  העבודה אמורה להתבצע בסביבה ליד בניה חדשה ולעיתים בקו בנין אפס) וכן בגבולות אזורים
פרטיים או ציבוריים מיוחדים הדבר מציב מגבלות שונות בביצוע, עקב הצורך להימנע מנזק 

 למבנים ומהפרעה לציבור המשתמשים.
 קה הכוללת צמחיה מקומית ותרבותית ותיקה וכן בתי גידול העבודה אמורה להתבצע בסביבה ירו

צמחיה  של צמחים מיוחדים. הדבר מציב מגבלות שונות בביצוע, עקב הצורך להימנע מנזק לעצים,
  ובתי גידול שונים ומהפרעה.

  חל איסור על ביצוע עבודות בשעות חריגות אלא עם כן  נתקבל אישור מהרשות או במקרה של
  האישור יינתן בדיעבד.פיקוח נפש אזי 

 לאפשר גישה למבנים, עסקים, מפעלים לעובדים או  ספקבמהלך העבודה על ה -  גישה למבנים
משתמשי דרך ובאי ביתם, לרכב פינוי אשפה ולרכב חירום, כולל בצוע דרכי גישה זמניות, כל 

  ועל חשבונו. ספקהאמור יהיה באחריות ה

 חירי היחידה של העבודות השונות את כל העלויות לתמחר עבודותיו בהתאם ולכלול במ ספקעל ה
  הנובעות מביצוע דרישות סעיף זה. לא תאושר כל תוספת בגין עבודה בסביבה כמפורט.

  

  (בהתאם לרשימות והטבלאות המצ"ב) . :לאזור בעבודות אחזקת גינוןהדרוש  יהמינימאלציוד העבודה   .3

  ע"י  כולל עגלה מאושרת  ים + נהג.נוסע 4המסוגל להסיע  לפחות) 2012(שנת  רכב טנדר

 משרד התחבורה

 ").השבועי לטיפול גינון צוות (להלן:"
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  לפי הפירוט הבא: עבודה הדרושים לביצוע מקצועי של  הוראות החוזה. כלי

  יח'  תאור הפריט מס'

    צוות גינון (טיפול שבועי)  1

  2  ליטר 15-10מרסס גב   2

  2  משור מכני  3

  2  יתמגזמת/ מקצרה מוטור  4

  2  חרמש מוטורי  5

  1  ערכת מוטות למסור מכני  6

  1  מכסחת דשא(מוטוריות בלבד)  7

  יח' מכל סוג 2  קלשונים לעידור, מעדרים, טוריות, מקלטרת  8

  יח' מכל סוג 2  מזמרות, מספרי גפן, מסור קשת  9

10  
סולמות בגבהים שונים לפי דרישת המנהל ובהתאם לצורך 

  בשטח בביצוע העבודות.
  יח' מכל סוג 1

  קומפ'  כל הכלים הדרושים לעבודות השקיה ואינסטלציה בגנים  11

  יח' 2  אתים וכפות שתילה  12

  מכל סוג 2  מטאטאים ,מטאטאי דשא, מגרפות,  13

  1  אין להפעילו ללא אישור מיוחד)מפוח גב (  14

  2  מטר) 50צינורות גמישים להשקיה וניקיון (  15

  סטים 4  דלייםמטאטים, מגפים, מטליות,   16

17  
ארגז כלים( מקדחה, מברגה, מפתחות, מברגים פלייר וכל 

  הדרוש
1  

  2  מריצות עם גלגל גומי  18

  1  רכב/ טרקטור  ריסוס כולל מיכל  גנרטור וצינורות  ריסוס  19

  

  לעניין טיפול בברכה אקולוגית שימוש בציוד כפי שמחייב המפרט ובהתאם להוראות המפקח.

 

   גינוןם ומלאכה  בעבודות ציוד, חומרי  .4

  בהתאם לטבלהאספקת ציוד מתקנים וחומרים   א.

  האמצעים,  מתחייב לספק על חשבונו הוא את הציוד הדרוש לרבות כל ספקה

  ) המתקנים, אמצעי העזר והדברים , שמן וכיו"בהציוד, כלי הרכב (כולל דלק

  העבודות  היעיל שלו האיכותי האחרים בהתאם לדרישות הרשות לצורך ביצוען

  .ספקכל על אחריות וחשבון ההו. תוך עמידה בלוחות זמנים בקצב הדרוש

  מצהיר כי נמצאים ברשותו כל האמצעים, הציוד הדרוש והמתקנים  ספקה

  הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 

 חומרים וציוד  ב.

אביזרים וכלי עזר , י עבודהכלי רכוש, כלים, מתקנים, מכונות, כל -" פירושו ציודבפרק זה, "

  שהובאו למקום העבודות כולן או מקצתן. 
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" פירושו: חומרים, שתילים, צמחים, צמחים עונתיים, בצלים וזרעים חומרי הדברה, חומרים"

  . והניקיון הגינון,וכל חומר אחר הדרוש לביצוע עבודות האחזקה  חומרי ניקוי חומרי דישון, צבע,

אין בהם כדי אם ד ו/או חומרים אשר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, המפקח רשאי לפסול ציו  )1

היעיל של העבודות בהתאם להוראות החוזה. כל אימת שנפסלו ו האיכותי להבטיח ביצוען

בציוד ו/או  ספקהמידית  ציוד ו/או חומרים על פי הוראות המפקח כאמור, יחליפם 

ראה מועד לסילוק הציוד בחומרים תקינים בהתאם להנחת דעתו של המפקח. נקבע בהו

להוציאם ממקום העבודות בהקדם האפשרי ולא יאוחר  ספקו/או החומרים, חייב ה

  מעשות כן, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  ספקמהמועד שנקבע כאמור.  הימנעות ה

וציוד.  לטיבם של חומריםהמפקח  אין להסיק מהוראות הסעיף דלעיל  מתן אישור ע"י   )2

וק כל ציוד ו/או חומרים לפסלם בכל זמן שהוא ולדרוש המצאת ציוד המנהל רשאי לבד

 ספקבמקרה והרשות  תספק ו/או תמכור ל ו/או חומרים אחרים על אלה שנפסלו כאמור.

במחסניה ו/או  ספקחומרים ו/או חומרי עזר מסוימים, יועמדו חומרים אלה לרשות ה

ת הכרוכות בהעמסתם, הובלתם יחולו כל ההוצאו ספקועל ה אחרים בעירבמקומות אחסון 

  ופריקתם במקום העבודה, פרט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז/חוזה השונים.

 מתכלים וחומרים גינון, דישון, ניקוי חומרי לרבות, חומרים רשימת להציג ספקה על  )3

 כמו מהמפקח חומרים באותם שימוש על אישור ולקבל במקום עבודתו תחילת לפני אחרים

   איכות על יצהיר פקסה כן

  

   תנאי הינו החומרים אישור כי בזאת מודגש. שנה חצי כל החומרים

  . הזוכה ספקה עבודת לתחילת מתלה

 

   ביצוע העבודות והחזרת השטח בתום תקופת החוזה  .5

למסור את השטח במצב טוב, נקי, ללא חוסרים בצמחייה. הצמחייה תהא  ספקבתום תקופת החוזה על ה

  ת ומערכת ההשקיה תקינה וכו', לשביעות רצונו של המפקח. רעננה ומטופח

  

  השקיה ונוהלי השקיה  .6

: ידוע כי מצב המים כיום במדינה בעייתי, וכי כל שינוי ו/או הוראה של רשות המים ו/או כל הערה  א.

והצדדים יפעלו בהתאם. אם כתוצאה מהוראות  והרשות ספקגורם מוסמך במדינה יחייבו את ה

כל טענה ו/או תביעה בשל כך כלפי  ספקתקטין ו/או תשנה את העבודה לא תהא ל רשותאלו ה

 ו/או מי מטעמו. רשותה

  אספקת המים על חשבון רשות שדות התעופה.  ב.

את מערכת ההשקיה ויודיע למפקח לא  ספקעל פי הסכם זה יבדוק ה ספקעם תחילת עבודתו של ה  ג.

יגיש למפקח רשימת פגמים  ספקהדורש תיקון. הימים מתחילת עבודתו על כל פגם  30 -יאוחר מ

התיקונים ככל שקיימים את תשומת לב הרשות לליקוים במידה וקיימים .  ויפנההדורשים תיקון 

יבוצעו על ידי ועל חשבון הרשות ,רצ"ב טופס בדיקה וקבלת מערכת ההשקייה אשר תבוצע כמפורט 

  להלן. 8בסעיף 

  קנות רשות המים . מתחייב להשקות עפ"י החוק ות ספקה  ד.
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יגיש למפקח בסוף חודש נובמבר עם הגשת חשבון חודש אוקטובר את דוח צריכת המים +  ספקה  ה.

מ"ק  1500קריאת המונה) של מונה הגינון. היה והייתה צריכת מים חריגה בעונת ההשקיה,  מעל 

מחירים  בתשלום עלות מ"ק מים לפי טבלת ספקלחייב את ה  תרשאי רשותהא התלדונם גינון 

מ"ק לדונם לבין  1500המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של רשות המים, בגין ההפרשים בין  

  אלא אם אושרה החריגה  על ידי מנהל החוזה. החיוב בפועל.

יבצעו נוהל מסודר של פתיחת עונת ההשקיה וסגירת העונה. בסוף  מטעם הרשות והמפקח ספקה  ו.

רכת ההשקיה בתאום עם המפקח ויבוצע רישום מדויק ביומני את מע ספקעונת ההשקיה, יסגור ה

  העבודה של מספר מד המים, צריכת המים, תאריך 

  יום לאחר הגשם האחרון,  21הסגירה , אפיון החלקה, מיקום מדויק ומצב פיסי. 

  אם לא נתנה הוראה אחרת מהמפקח, יבוצע נוהל פתיחה של המגופים בתאום 

 יק ביומני העבודה כפי שנעשה בנוהל הסגירה.עם המפקח ויבוצע רישום מדו

  - בפיקוח אנשי רשות שדות התעופה  ספקע"י הבקרת ההשקיה תוחזק ותנוהל -  בקרת השקיה  ז.

הממשקים בין מערכות התקשורת של מערכות ההשקיה הקיימות   לשימור אחראי  ספקה

כולל הצגת  )רולהוותחזוקה השוטפת  של מערכת הבקרה (בהתאם למערכת הקיימת מוט

  התקשרות שנתית עם החברות (חידוש 

  

יהיה אחראי על ההשקיה  ומערכות ההשקיה ממרכז הבקרה דרך  ספקההסכם כל שנה),ה

יחתום על הסכם שנתי  ספקה ראש המערכת) ועד אחרון אביזרי מוצאי המים בשטח, הבקרים,

והביטוח יהיו על כל  השרות לניהול, תפעול, אחזקה ושרות/ביטוח עם חברה מוסמכת ע"י היצרן

קצה, סולנואידים, - המערכות התומכות בהשקיה בהסכם הכולל מרכז בקרה, מרכזיות, יחידות

  יחידות אספקת אנרגיה חלופית וחיבורים לעמודי תאורה ו/או למרכזיות תאורה.

  

  ספקומערכות ההשקיה ל ")הגןשטחי הגינון (להלן :"נוהל מסירת   .7

  יתנהל בשני שלבים בהתאם לר"מ ספקהערה: הליך מסירת הגן ל

יסייר בשטחים ויבדוק את כל האתרים ומערכות ההשקיה, במהלך הסיור יכין הסתייגויותיו  ספקה  א.

לגבי מערכות ההשקיה ומצב השטחים והצורך בהשלמות ותיקונים עד להבאת השטח למצב תקין.  

  ההשלמות והתיקונים יבוצעו  על ידי ועל חשבון הרשות.

שתוגש במסירה הסופית של   AS –Mטחים לעניין הגינון יקבע לפי מפת עדות סופית גודל הש  ב.

האתר ע"י חברת הביצוע טרם תחילת מתן השירות. הרשות לעניין תשלום האחזקה תעגל כלפי 

מטה ומעלה את הכמויות הנקובות בטופס הצעת הספק והתשלום החודשי יתעדכן בהתאם לכך 

דונם  1/2יעוגל ל דונם  1/4מעל לדונם הקרוב, דונם יעוגל למטה  1/4עד  כאמור. תוצאות המדידה 

  לדונם הקרוב.יעוגל ומעלה  3/4דונם הקרוב  1/2יעוגל ל דונם  3/4עדדונם  1/2הקרוב, 

   דונם. 1ל 

מטר משולי השטח  5יהיה אחראי עד  ספקהשטחים ימדדו וישולמו כנטו שטח גינון/ בור אך ה

  לתוספת שטח. ספקכל טענה מצד ה המגונן או המטופל וזאת ללא

והמפקח סיור לאימות הרשימה ולהגדרת  ספק, יבצעו התחילת החוזהימים לאחר  7-  לא יאוחר מ  ג.

למשך כל תקופת החוזה הנובעים ממצב  ספקהצרכים.  לאחר הסיור, לא יתקבלו ערעורים מצד ה

  ומערכות ההשקיה. הגן 
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זוקה השוטפת, גם בשולי מקומות עבודה, דהיינו לקחת בחשבון ביצוע עבודות התח ספקעל ה  ד.

לטפל בעצים הנטועים  ספקמטר מחוץ לגבולות המוגדרים וזאת על חשבונו בלבד, על  5בטווח 

בכל מקרה גודל השטח המוצהר לעניין תשלום הינו נטו  ברחבי האתרים שבתחום אזור אחזקתו .

מערכות השקיה יבוצע בשני  למרות לעיל מסירת   ח.ואחזקת שולי השטח לא נחשבים כשט

  מהלכים  כמפורט להלן:

יוזמן לסיורי קבלת תשתיות מבנה  בכל עת שיתקיימו ויהווה חלק מצוות  שזכה ספקה-שלב א'   ה.

מערכות ההשקיה כולל ראשי ויבדוק את כל  בשטחיסייר  ספקה קבלת המבנה ע"י הרשות 

  , המערכת , הצינורות ומוציאי  ההשקיה 

  יכין הסתייגויותיו לגבי מערכות ההשקיה והצורך בהשלמות   יםבמהלך הסיור

  .  על ידי צוות ההקמה  ותיקונים עד להבאת השטח למצב תקין

והמפקח סיור  ספק, יבצעו התחילת עבודת אחזקת הגינון ימים לאחר  7-  לא יאוחר מ - שלב ב'  ו.

  ובדיקה של כל מערכות ההשקיה שוב .לאימות 

  

  למשך כל תקופת החוזה הנובעים  ספקו ערעורים מצד הלאחר הסיור, לא יתקבל

  מערכות  -יחתום על טופס קבלת תשתיות מבנה ספקה ממצב מערכות ההשקיה.

  השקיה המצ"ב.

  

  :עבודות נוספות  .8

ע"י  ספקומפורטת ל והזמנת עבודה נפרדת  יתבצעו לפי דרישה נוספות הם עבודות גינון במקרה וידרשו 

ועשויות לכלול, בין היתר, עבודות נלוות (פיתוח חצרות); אספקה ופיזור החוזה  הרשות ובהתאם להוראות

של חומרי דישון, מצעים, חיפויים וסלעים; העברה, אספקה ונטיעה של עצים ושיחים; אספקה ושתילת 

מדשאות מסוגים שונים; אספקה והצבה של חומרי עזר לעצים (כמו סמוכות עץ וצינורות פלדה); עבודות 

; עבודות השקיה (חפירה והנחת שרוולים; אספקה, פריסת םחקלאי (כולל מפעיל); עבודות שיקוציוד 

והתקנה של רכיבים שונים (כמו צינורות השקיה, ממטירים ומתזים, צינורות טפטוף, ראשי מערכת, תוספת 

דקל, פרטי להשקיית טפטוף, ארונות הגנה בסיסיים לראש מערכת, מגוף ברונזה לגינון, פרטי השקיית עץ/

, מגוף ידני מוגן בבריכת הגנה, פרט ( מונע זרימה חוזרת ) השקיה מוגנים בבריכת הגנה, פרטי מז"ח

. אופן התשלום לפי התחברות למקור מים, אביזרים לתיקון מערכות מים קיימות,  מחשוב למערכת השקיה

  .15%מחירון דקל פחות 

  

   פיצויים מוסכמים מראש  .9

  האמור בסעיף זה אינו  בא להחליף, ו/או לשנות בצורה אחרת כל  מוסכם ומוצהר בזה כי

  .   ספקשהיא את האמור בתנאי חוזה ההתקשרות עם ה

מספר 
  סעיף

  סעיף ההפרה
  פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

  ש"ח  יחידות

   1000  לכל מקרה  משנה ללא אישור הרשות ספקהעסקת  .1

  150  לכל מקרה  אי תקשורת עם המפקח .2

  1000  לכל מקרה  עם רכב כמפורט בנספח אי הגעה .3

  300  לכל מקרה  אי נקיטת אמצעי בטיחות התקנה/סימון/לבוש .4
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   200  עובד ליום  ספקאי העסקת עובדים עם ביגוד יצוג ה .5

   500  עובד ליום  אי העסקת עובדים בכמות הנדרשת  .6

לעבודה (מעבר  ספקאיחור הגעת עובדים/ צוות ה .7

  ליום  שלם) יחשב כאי הגעה 10:00לשעה 

  100  עובד ליום

  100  עובד ליום  לפני הזמן הקבוע בחוזה ספקיציאת עובדי ה .8

  500  עובד ליום  אי הגעת עובדים ליום עבודה .9

   500  עובד ליום  העסקת עובד בניגוד להוראת המפקח  .10

   700  לכל מקרה  אי הפסקת עבודה לאחר הוראת מנהל .11

   300  לכל מקרה  השקיה ידנית במקום ממוחשבת .12

   300  מקרה/ליום  /שתילה לא עפ"י מפרטאי סיום שתילה במועד .13

) כגון: ושינגטוניה, זרעיםאי עקירת עצים/ שיחים ( .14

  ולנטנה בר. אזדרכתסוגי שיטה 

   300  לכל מקרה

מספר 

  סעיף

  סעיף ההפרה

  פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

  ש"ח  יחידות

   500  לכל מקרה  אי עישוב/עישוב לקוי (בהתאם להגדרת החוזה) .15

   500  לכל מקרה  אי טיפול/טיפול לקוי בעצים .16

   1500  לכל מקרה  פגיעה בעץ במהלך עב' הגורמת לכריתתו .17

לכל    פינוי פסולת לאתר לא מורשה .18
  משאית

3000   

 אי פינוי גזם או פסולת במועד/מיד עם גמר העבודה .19

  למקום מוסכם

   500  לכל מקרה

  200  ארון/ליום  להאי סגירת ארונות השקייה ונעי .20

   300 מקרה/ ליום  נזילת מים חוזרת או השקיה שלא בשעות המותרות .21

   300 מקרה/ ליום  ביום טיפול אי טיפול ו/או טיפול לקוי  .22

   500 מקרה/ ליום  אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד לכל מקרה  .23

אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל   .24

  יום 

   300 מקרה/ ליום

   500  לכל מקרה  עבודה בציוד לקוי או לא מאושר  .25

לכל יום  אי החלפת רכב שאינו מתאים להגדרתו  .26

  עבודה

   200  לכל יום

שימוש בלתי מושכל במים, ייבוש  גינון כתוצאה של   .27

  השקיה

   500  לכל מקרה

   500  ל מקרהלכ  שימוש בלתי מושכל במים, השקיה מעל הכמות   .28

לכל יום לכל   ל ערוגות במועדקלטור לקוי ש / אי קלטור  .29
  מ"ר

20   

   200  לכל מקרה  אי ביצוע דישון/זיבול במועד  .30
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   100  לכל מקרה  אי תמיכה/ייצוב עץ  .31

   500  לכל מקרה  חיתוך שורשים ללא תיאום וקריעתם  .32

   500  לכל מקרה  פגיעה בעץ במהלך עבודות  .33

   300  לכל מקרה  הורדת כפות דקלים אי   .34

שקיה, ממטירים, פיות, ראש טיפול לקוי במערכת ה  .35

  מערכת, שלוחות טפטוף וכדו

   500  לכל מגוף

  1500  לכל עץ  כריתה/העתקה של עץ ללא היתר או אישור  .36

   500  לכל מקרה  אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד לכל מקרה  .37

אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל   .38

  יום 

   300  לכל יום

מספר 
  סעיף

  סעיף ההפרה
  יצוי מוסכם ליחידה לכל מקרהפ

  ש"ח  יחידות

  25  לכל צמח  פגיעה בצמחים עקב טיפול לקוי  .39

   500  לכל עץ  פגיעה בעצים עקב טיפול לקוי  .40

   1000  לכל מקרה  חיתוך שורשים ללא תיאום וקריעתם  .41

ביצוע עבודה שלא בהתאם להוראות החוזה לכל   .42

 מקרה

 500  לכל מקרה

אות בטיחות לכל ביצוע עבודה שלא בהתאם להור  .43

 מקרה

 2000  לכל מקרה

השלכת פסולת באתר שאינו מאושר לכל מקרה   .44

ויחוייב בפינוי כל הפסולת שנמצאה באתר בו השליך 

 פסולת.

 3000  לכל מקרה

 1500  לכל מקרה ביצוע כריתה ללא היתר  לכל מקרה.  .45

אי אספקת עובד במועד לביצוע עבודות חריגות תוך   .46

 ור.שעות  לכל יום איח 24

 250  לכל יום

למפקח על ביצוע העבודות  ספקאי העברת דיווח ה  .47

 והגשת יומן עבודה  לכל יום איחור בהגשת היומן.

 200  לכל יום
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  מפרט עבודות אחזקה כללי בהוצאת משרד הביטחון

  השלמה של המפרט המיוחד המצ"ב. פרקי המפרט הכללי מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהווים 

  המפרט הכללי במהדורתו החדשה בהתאם לפרקים הבאים:

  מהדורה  שם הפרק  מספר הפרק

  2009  מוקדמות  0

  2009  גינון והשקיה  41

  2001  אחזקת גנים  41.5

  

  במפרט הכללי מהווים חלק בלתי נפרד מנספח השירותים לעבודות גינון.  41 -ו 0פרק 

  

, , שטחי גינון ומערכות השקיהציבורים אחזקת שטחים פתוחים - להלן המפרט המיוחד   – 5.41פרק הרחבה ל

  בריכה ביולוגית

קרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה י (לא מצורף)במפרט הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה.  41.5פרק 

וכמפורט בכתב הכמויות.  הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות אחזקת האתר, אופני מדידה, בקרת איכות

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם 

  למסמכי החוזה.

  .תו החדשה, מהדור41.5המפרט המיוחד מסתמך על פרק 

  

  בהתאם לסעיפים שלהלן:

כללי 41.5.0

עצים, חורשות ושדרות 41.5.1

מדשאות 41.5.2

שיחים, מטפסים, וצמחי כיסוי מעוצים 41.5.3

ורדים 41.5.4

פרחים עונתיים 41.5.5

 צמחי  חוץ במצעים מנותקים( משטחים, מרפסות ,גגות, ומיכלים) 41.5.6

ללא השקיה קבועה -די דרכיםיצמחייה בצי 41.5.7

 טיפול והדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית 41.5.8

מערכות השקיה 41.5.9

  

דקל פחות  סעיפים חריגים אשר אינם לבצוע במסגרת האחזקה השוטפת אלא ישולמו בנפרד  בהתאם למחירון

  :הנחה ובהתאם לדרישת מנהל החוזה וכנגד הזמנה נפרדת %15

  

יועץ מומחה 41.5.015

דילול מדשאות 41.5.207

אוורור מדשאות 41.5.208
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כיסוי בחול ובקרקע 41.5.211

שיזרוע 41.5.213

 

  המפרט המיוחד

  כללי  .1

בסעיפים המצוינים לעיל  מחייבים אלא אם צוין אחרת  41.5כל ההוראות במפרט הכללי פרק   א.

  במפרט המיוחד.

  .41.5השטחים הפתוחים ושטחי הגינון יתוחזקו בכל עת בהתאם למפרט הכללי פרק   ב.

 מיסעות, חצרות,שבילים, מדרכות,  ולי השטח ,כולל ש ,ותחזוקת האתריטפל בהיבט הגנני   ספקה  ג.

 5וכל הכלול בו עד למרחק של  האתרים כל הכניסות והמעברים אל  תעלות ושוליהם, משטחים,

מטר.(בכל מקרה  5ועד שולי המדרכה גם אם הרוחב עולה על או המטופל מטר מהשטח המגונן 

גינון) רמת תחזוקת השטחים תתבצע שולי השטח לא יחשבו כשטח גינון לעניין חישוב גודל שטחי ה

  . 41.5בהתאם למפרט המיוחד (ולאמור במפרט הכללי פרק 

הצמחייה תתוחזק באופן שישמר המרחק המתאים מנתיבי התנועה, תמנע הסתרה של שילוט   ד.

לבין  הותמרור וצמצום של מרחק הראיה של המשתמשים בדרך. ישמר מרחק מתאים בין הצמחיי

נת לאפשר לצוותי אחזקה והולכי רגל לנוע בבטחה בצד הדרך ללא חדירה נתיבי הנסיעה, על מ

  לנתיבי הנסיעה, תמנע 

  

  התפתחות צמחיה במקומות שאינם מיועדים לכך, כמו שטחים סלולים, מדרכות, 

  מגרשי חניה, מסלולים, שטחי בור, תעלות ניקוז, לאורך וע"י גדרות ביטחון, 

  שטחים חקלאיים וכו'.

אוג לגיזום, ריסוס והדברה של צמחייה ו/או עשבייה לאורך כל גדרות הביטחון לפחות לד ספקעל ה  ה.

מטר  1.5פעמים בשנה  כך שישמר מרחק ביטחון קבוע בין הגדר לצמחייה בכל גובה שהוא של  3

 רוחב משני צידי הגדר.

 

  אחריות כוללת  .2

ם, בלאי של  כל השטחים אחראי לכל השטחים שבאחזקתו כולל הסדרה ותיקון של  נזקי ספקה  א.

ומערכות ההשקיה.  החזרת המצב לקדמותו  , צמחיית פנים, בריכה ביולוגית המגוננים, הצמחייה

  .וזאת ללא כל תמורה נוספת

, עשבוניים, סקולנטיים, פרחים, צמחיית פנים, שבאחזקתו כוללסוגי הצמחייה אחראי לכל  ספקה  ב.

ולל טיפול שוטף וכן טיפול שאינו שוטף כגון גיזום כ–צמחית מים , צמחית גדות, שיחים ועצים 

וכן .  ופינוי ענפים שנפלו או מהווים מכשול, טיפול במזיקים ובמחלות עלים, דישונים וכיוצ"ב 

  ללא כל תמורה נוספת . כל זאת  החזרת המצב לקדמותו 

איר פסולת או יפנה את הגזם והפסולת לאתר ריכוז מאושר ע"י המנהל, בכל מקרה אין להש ספקה  ג.

  גזם בסוף יום עבודה ברחבי השדה אלא אך ורק במקום ריכוז מוסכם מראש.
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עצים . לאורך כל תקופת האחזקה או יגדל מספר העצים והצמחים הקיים בתחילת ההסכם ישמר   ד.

, למעט אם אושר אחרת על ידי ספקע"ח ה שימותו או יתנוונו יוחלפו באחרים מאותו סוג מין וגודל

  . המפקחצים שלא יתפתחו כראוי יוחלפו באחרים, על פי אישור המפקח. ע

, תוכנית העבודה מתחילת החוזהיום  30יגיש לאישור המפקח תוכנית עבודה שנתית תוך  ספקה  ה.

 נמשרדי.יהבהכללי  המפרט   41.5תהיה בהתאם לאמור בפרק  

ונת של אחריות כוללת על תמנע הינה  במתכ -מסגרת העבודה בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון  ו.

 .אחזקת הגינון  על כל המשתמע מכך

  
  השקיה ונוהלי השקיה  .3

של רשות שדות להקמת הממשקים בין מערכות התקשורת של מערכות ההשקיה  אחראי ספקה  א.

התעופה  ותחזוקה  שוטף של המערכת (השרות ע"י חברה מורשת מטעם מוטורולה) כולל הצגת 

  (חידוש ההסכם כל שנה). התקשרות שנתית עם החברה

ממרכז הבקרה דרך הבקרים, ראש המערכת  מערכות ההשקיהעל ההשקיה ו יהיה אחראי ספקה  ב.

 .ועד אחרון אביזרי מוצאי המים בשטח 

על הסכם שנתי לשרות/ביטוח עם חברה מוסמכת ע"י היצרן. השרות והביטוח יהיו יחתום  ספקה  ג.

קצה, - הכולל מרכז בקרה, מרכזיות, יחידותעל כל המערכות התומכות בהשקיה בהסכם 

  סולנואידים, יחידות אספקת אנרגיה חלופית וחיבורים לעמודי תאורה ו/או למרכזיות תאורה.

  

 8כמפורט בסעיף את מערכת ההשקיה  ספקעל פי הסכם זה יבדוק ה ספקעם תחילת עבודתו של ה  ד.

  לעיל.

שירות בהתאם והכל עפ"י  תקנות משרד להיערך למתן ה ספקבהשקיה ע"י מים מושבים על ה  ה.

  הבריאות והמשרד להגנת הסביבה  להשקיה במים מושבים.

המים. כל חריגה רשות יקפיד על השקיה רק בשעות המותרות להשקיה עפ"י תקנות  ספקה  ו.

  המים. רשותבגובה הקנס של  ספקמהוראה זו יחויב ה

חת עונת ההשקיה וסגירת העונה בסוף יבצעו נוהל מסודר של פתיוהמפקח מטעם הרשות  ספקה  ז.

ויבוצע רישום מדויק של  המפקחינתק את מערכת ההשקיה בתאום עם  ספק. העונת ההשקיה

יום  21אפיון החלקה, מיקום מדויק ומצב פיסי.  צריכת המים, תאריך הניתוק, מספר מד המים,

של המגופים בתאום יבוצע נוהל פתיחה  המפקחתנה הוראה אחרת מילאחר הגשם האחרון אם לא נ

 ויבוצע רישום מדויק כפי שנעשה בנוהל הסגירה. המפקחעם 

  

  אחזקת גינון  .4

 .טיפול במניעת התפתחות של עשבייה וצמחייה לא רצויה באזורים שאינם מגוננים  א.

לבצע טיפולים מונעים להדברת עשביה וכן ינוקה השטח באופן שוטף ורצוף  ספקעל ה  )1

ה בכל תחום שדה התעופה כולל מסלולים, אזורים תפעוליים, מעשביה וצמחיה לא רצוי

מסעות, תעלות, גדרות, חניות, מסלולי נחיתה, מסלולי המראה ועוד. כל העבודות 

  .41.5תתבצענה כמפורט  במפרט הבין משרדי בפרק 

יש לציין כי עבודות ההדברה והפינוי תבוצענה ברציפות באופן שיבטיח כי גודל העשבים   )2

ס"מ לצמח, במטר מרובע  10ס"מ וקוטר של  5יה הלא רצויה לא יעלה על גובה של והצמחי
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סמ"ר למטר, לאורך גדרות הביטחון הטיפול יבוצע  5לא תהיה עשביה הגדולה מקוטר של 

  פעמים בשנה. 3לפחות 

תחום הביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן: בכל שטחי הבור הבלתי מגוננים, בכל   א)

ל מדרכות, במקרים בהם יש תעלה ניקוז העבודה תתבצע כולל תחום המיסעה כול

התעלה בכל תחום השטחים אשר מגודרים בגדרות מכל סוג כולל טיפול בין 

מ' מחוץ לגדר אלא אם הוגדר אחרת וכן   5הגדרות יטופלו השוליים ברוחב של 

 לאורך כל גדרות הביטחון באתר. 

וע העבודות כמפורט תבוצע במקרים בהם תנאי השטח אינם מאפשרים ביצ  ב)

 העבודה בהתאם למגבלות השטח באופן שיבטיח שימוש ותפעול בטיחותי.

בכל שטח שהינו שטח תפעולי לצורך שדה התעופה  ואינו בשטח המוגדר אלא   ג)

 מחוץ לשטח ויש לשמור על ניקיונו מצמחיה לא רצויה ועשבייה. 

וסביבתם (בתאום מול מנהל באזורי מסלולי ההמראה והנחיתה ומסלולי ההסעה   ד)

 החוזה).

רמת הסף הנדרשת :ניקיון מוחלט של שטחי הבור, המיסעה, מדרכות גדרות ושולי   ה)

שטח, מגרשי חניה, תעלות ניקוז, וכל שטח האתר מעשבייה וצמחיה לא רצויה 

ס"מ  5הלא רצויה לא יעלה על גובה  הכמפורט באופן שגודל העשבים והצמחיי

  בדונם שטח .  1%ך של לא יותר מ ס"מ בס 5וקוטר של 

אופן המדידה  יחידת המדידה היא קומפ' לכל שטח האחזקה הנדרש, בנ"ל כלולים   ו)

  כל שטחי הבור כמפורט להלן.

שהוגשו ואושרו לאחר   AS-Mמדידת השטחים תעשה ע"י מודד או ע"י תוכנת   ז)

  סיום עבודת הפיתוח וקבלת המבנה על ידי הרשות.

טיפול בצמחיה רצויה   - טיפול אקולוגי באזורים טבעיים–ם פתוחים (ללא ריסוסים) בשטחי טיפול  ב.

כולל עשבייה וצמחיית בר בתחום שטחים פתוחים כדוגמת חורשות, מדרונות, שטח ירוק פתוח 

  וכל אלמנט צמחי שאינו נמצא בקטעי הגינון המסודרים

שר התפתחות צמחייה או ולאפ כל השטחים פתוחים אשר מנהלת השדה  מעוניינת לשמר  )1

עשבייה, חד שנתית  ו/או רב שנתית לאורך כל השנה או רק בעונות מסוימות כמפורט 

 להלן.

הצמחייה הנמצאת השטחים הפתוחים תיגזם ותתוחזק באופן שישמר המרחק המתאים   )2

מטר מעל  2.5מנתיבי התנועה של כלי רכב והולכי רגל, לרבות שמירת אזור נקי לגובה של 

מטר לפחות בנתיבי תנועה, תמנע הסתרה של שילוט, תמרור, גדרות  5 -י הולכי רגל ונתיב

בטיחות, רמזורים או כל אביזר בטיחותי אחר, וזאת על מנת לאפשר את ראייתם ממרחק 

 מטר לפחות מנתיב הנסיעה הקרוב לשוליים  150של 

ה סכנה הצמחייה הנמצאת בשטחים הפתוחים תכוסח ותתוחזק באופן שלא תהוו  )3

 בטיחותית, סכנת שריפה, או כל מפגע בטיחותי אחר.

עשבים, צמחיה לא רצויה  לכלוך, יהיו נקיים מפסולת, האתרים לדאוג ששטחי  ספקה על  )4

המרבי  הטיפולבמצב טוב ותקין ויספק את והצמחים ישמור על העצים  ספקבכל עת. ה

 להתפתחות טובה של הצמחים. 
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ום ידני, כיסוח וחירמוש (בשלבים) עשביה עונתית חורפית לאחר : גיזהטיפול בשטח יכלול  )5

הפריחה (בחודש אפריל)  או רב שנתית גבוהה,  גיזום שיחים שמפריעים לנוף או למעבר, 

  .סילוק הגזםהרמת נוף לעצים, גיזום סינטציה (ניקיון ענפים יבשים וחולים)  בעצים, 

 ידנית השקיהכתובות הנוסף לכל  העבודות  תבוצע  ללא מערכת השקיה שיטה  טיפול בעצי  )6

בכל . שנקבעה מראש בהתאם לנדרשהשקיה ולפי תוכנית במכלית  פעמים בשנה   4-8

והכל כמפורט בפרק פקח  מזהה מצוקת מים בעצים  עליו לדווח מידית למ ספקמקרה שה

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5

ך כל השבילים ומכל צדדיו  כאשר בקרבת שבילים יש לכסח לרוחב של  מטר לאור  )7

  מטר, הכיסוח יהיה לגובה 0.5הצמחייה מגיעה לגובה 

  ס"מ  10-15

  ס"מ. 5-10בחודשי הקיץ  יש לכסח באופן תדיר את הצמחייה הלא תרבותית בגובה של    )8

  צמחיה תרבותית תטופח בהתאם להנחיות המפקח.   )9

האתרים המוגדרים כשטחים שטחי  בכלן: כמפורט להל, הביצוע לעבודות אלו תחום  )10

  מ' לכל כיוון.   5 - כ  האתרים שוליכולל פתוחים, 

  או  יובשמצוקה,  מנייס יהיו במצב טוב ומטופח, ללאהאתרים  שטחי -  הסף הנדרשת רמת  )11

  .רצויה. העצים יראו חיוניים, ללא צמחיה לא מחלה

  מת הספר.הערה :כל הנ"ל אינו מתייחס לשטחי בור או לשטח מגונן בר

  
   )רמת הספרטיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה (  ג.

יבקר ויטפל בכל השטחים המגוננים בכל  ספקהערה: על אף האמור בתנאים הכללים ה  )1

יום לביצוע ניקיונות ופעם בשבוע  לעבודות גינון בהתאם לתוכנית עבודה ויבצע את כל 

נקיים מפסולת, לכלוך, עשבים וצמחיה לדאוג ששטחי הגינון יהיו  ספק. על ההאמור להלן

ישמור על הצמחים במצב טוב ותקין ויספק את הטיפול המרבי  ספקלא רצויה בכל עת. ה

ניקיון עשביה חד ורב שנתית  הטיפול בשטח יכלול להתפתחות טובה של הצמחים. 

, סילוק הגזם, הורדת פרי מעצי הדקל וסילוקו צמחיםעצים, דקלים ווסילוקה, גיזום 

והדברת מחלות ומזיקים, טיפולים למניעת  מזיקים, זיבול ודישון,  תמיכת עציםשטח, מה

, עשבוניים, םהשקיה וטיפול במערכת ההשקיה, חידוש שתילים, טיפול בגיאופיטי

כולל אספקת סקולנטים, טיפול פרחים עונתיים חד שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר, 

  החומרים ויישומם.

לטפל בערוצי חפירה שנפערו במדרון, גלישות והחזרת מבנה הקרקע  קספבמדרונות על ה  )2

 כולל השלמת אדמה התואמת את האדמה הקיימת בשטח.לקדמותו, 

(בשטח המגונן בלבד, לא סלול או בנוי).  יעשה לפי הוראות המפקח  טיפול בשורשי העצים  )3

ר השורשים, מריחתם  ניסו גילוי השורשים, פירוק ואלמנטים דוממים, כולל חפירה ידנית,

בלקה "בלזם", פינוי הפסולת והשורשים החתוכים והחזרת השטח לקדמותו. עבודות 

  הגינון יכללו את כל הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על המצב הרצוי של שטחי הגינון. 

יטפל ויהיה אחראי  בכל פגיעה בגינון ובמערכות ההשקיה והדישון שנגרמו כתוצאה  ספקה  )4

 ליזם, פגעי מזג האוויר או כל מפגע אחר.של ונד

  השקיה ודישון  )5
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, התשלום עבור המים יחול על לכל חלקה ההשקיה תעשה לפי תוכנית הפעלה  א)

  הרשות, אספקה ויישום תוכנית דישון דרך 

  

  

  מערכות ההשקיה כולל בדיקת בודק מז"ח שנתית במחיר 

   .ספקהאחזקה וע"ח ה

עבודות האחזקה של מערכות ההשקיה יכללו בין השאר עבודות ניקוי פילטרים,   ב)

החלפת סוללות, אספקת דשן והחלפת מכלי דשן במערכות בקרת השקיה, בקרה 

על כמויות המים, בקרה על כמויות דשן, פיקוח על התפקוד השוטף, ניקוי קוים 

מתפקדים, תיקון  ופתיחת חסימות, החלפת טפטפות, ממטירים או קוים שאינם

  השקיה וכו'. יפיצוצים, תיקון נזילות, יישור וייצוב קוו

על חשבונו ויעביר  ינעל את כל ארונות ראשי המערכת במנעול מסטר אחיד ספקה  ג)

מתחייב לסגור   ספקבמקרה של תקלה במערכות ההשקיה, ה מפתחות. 2 מנהל ל

לה את התקלה או מידית את המים  לתקן את התקלה בתוך שעה מהרגע בו גי

מפעיל ההשקיה.  פעם בשנה יבוצע צביעת מהמועד בו ניתנת לו הודעה בנדון מאת 

  הארונות בחומר המונע יציאת סיבי זכוכית.

בדיקת מערכות השקיה הכוללת השוואת ספיקות בכל קו  ספקאחת לשבוע יבצע ה  ד)

ים, בהשוואה לשבוע קודם לאיתור סתימות או פיצוצים תת קרקעיים לא נרא

בדיקה ויזואלית של כל מערכות ההשקיה ע"י פתיחה של  ספקאחת לשבוע יבצע ה

  כל קו וקו לאיתור בעיות במערכת.

  ניקוי של כל המסננים בראשי המערכת. ספקאחת לשבוע יבצע ה  ה)

עבודות האחזקה של מערכות ההשקיה יכללו בין השאר עבודות ניקוי פילטרים,   ו)

ת השקיה, בקרה על כמויות המים, פיקוח על החלפת סוללות במערכות בקר

התפקוד השוטף, ניקוי קוים ופתיחת חסימות, החלפת טפטפות, או קוים שאינם 

ההשקיה תעשה לפי תוכנית  - מתפקדים, יישור וייצוב קווי השקיה וכו'. השקיה

לפי הצורך  עפ"י הוראת המנהל ובהתייעצות מלאה עימו ינתק . הפעלה לכל חלקה

את מערכת ההשקיה ויבוצע רישום מדויק של תאריך  ספקצם) ה(יפסיק/יצמ

אפיון החלקה, מיקום מדויק ומצב פיסי. בכל מקרה שהצמחייה הקיימת  הניתוק,

 ספקיחדש ה, מתה או התנוונה או לא התפתחה כראוי כתוצאה של ניתוק ההשקיה

ד ע יתבצע על ידו ועל חשבון הרשותצמחיה , שיקום ההיאת אספקת המים לצמחי

 במפרט הכללי לאחזקת גנים. 41.5החזרת המצב לקדמותו, והכל כמפורט בפרק 

כל נושא  -הבקרה לסוג בהתאם השקיה בקרת מערכות של ואחזקה תפעול, ניהול  ז)

מחוייב להעסיק לעניין אחזקת  ספק, הספקבקרת ההשקיה הוא  באחריותו של ה

  מערכת הבקרה חברה 

  

  בקרה. לא תבוצע השקיה המורשת ע"י היצרן לטפל במערכות ה

  באופן ידני אלא באמצעות מערכת הבקרה המרכזית בלבד.
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  היצרנית החברה ע"י יבוצעו האחזקה עבודות כל -הבקרה מערכת אחזקת אופן  ח)

, המערכת של מלא תפקוד על אחראית החברה תהיה, המורשים התקנים והוראות

 או בלאי של כתוצאה ההחלפ שצריך או תיקון הדרוש או פגום אביזר כל ותחליף

במערכת,  מרכיב וכל קצה' יח, סולנואידים, מצברים, סוללות כגון חייו שסיים

 והן, מתמשכות שוטפות עבודות כוללות ההשקיה  בקרת אחזקת מערכות עבודות

חשבונו כולל כל החלקים  ועל ספקה של המלאה האחריות במסגרת מתבצעות

 .ופת ההסכםוהמרכיבים שיתוקנו או יוחלפו במהלך תק

 במרכז מרחוק ניהול -  המערכת והפעלת  ניהול משמעות - המערכת הפעלת אופן  ט)

 לתפעול העבודה בשעות שוטף באופן מקצועי  מפעיל י"ע  ספקבאחריות ה הבקרה

 של המים אנשי עם ודחיות עיכובים ללא  שוטפת ובתקשורת המערכת וניהול

- הבקרה חברת רה יהיה איש מטעם החב השקיה מפעיל , המנהל ומפקח,ספקה

 ויזמן אירועים יומן ינהל העבודה, המפעיל שעות בכל המערכת את וינהל  יפעיל

 שבאחריותו, במקביל יבצע במערכות בבעיות לטיפול הבקרה חברת טכנאי את

 עד יוכן תקלות דוח( באזורו שקרו התקלות על הגינון ספקל וידווח תקלות רישום

 וממפקח ספקה את שוטף באופן יעדכן , המפעילספקל רויועב יום בכל 8:00 השעה

 ספקל למענה זמין יהיה המערכת, המפעיל ובסטטוס בתקלות הטיפול באופן

 לפני  ההשקיה מערכות ובדיקת תקלות בבדיקת ברזים של וסגירה פתיחה לצורך

 ידאג שבועית, ברמה הבקרה מערכת נתוני לגיבוי אחראי יהיה ההשקיה, המפעיל

 לוחות את במחשב יעדכן החברה, במפת בקרים תוספת/במיקום שינוי כל לעדכן

, ספקה או  המנהל י"ע לו שיסופקו לנתונים בהתאם השונות לחלקות הפעלה

 ללוחות בהתאם המערכת את ויפעיל המנהל להוראות כפוף יהיה המפעיל

 תוצאות על מלאה ובאחריות מקצועית בצורה המים רשות הוראות, ההפעלה

 המפעיל ידאג חדשות אזוריות יחידות או/ו קצה המושקות, ביחידות מיםה כמויות

 ומותאם ההשקיה בתכנית שמופיע כפי הביצוע ספק מאת השקיה לוח לקבלת

 עליונים ספיקה גבולות מגוף לכל יגדיר  בשטח, המפעיל שבוצעו לשינויים

 של האינטגרציה ביצוע ביום שנקבעה מהספיקה 15% על עולים שאינם ותחתונים

 שההשקיה כך, צמחיה לסוג מגוף כל יסווג הבקרה, המפעיל במרכז הקצה יחידת

יומי, שבועי   ביצוע מול תכנון דוח יכין הגידול, המפעיל לסוגי בהתאם תבוצע

   בתחילת ל"הנ את ויגיש וחודשי

  

   או השבוע או החודש הקודם, המפעיל ליום בהתייחסות יום כל

  ) מערכת וראש מגוף לכל מים קציבת(  ביצוע מול תכנון דוח יכין

  הבאה,  לשנה בהתייחס ינואר חודש סוף עד ל"הנ את ויגיש

   כל בסיום ולמפקח למנהל ביצוע מול תכנון דוח יגיש המפעיל

   דוח כל למנהל יפיק המפעיל)לחריגים התייחסות.(חודש

   יבצע לא תקופה, המפעיל לכל צבירה דוחות כולל שיתבקש

   על חשמל בודק אישור קבלת ללא שותחד מערכות של שילוב

   החברה, מפעיל להוראות בהתאם החשמל לרשת חיבור
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   בקרי. המערכת בראש הקיימים המגופים כל על ישלוט המערכת

   בקרת מרכז עם רדיו/סלולארית בתקשורת יהיו ההשקיה

   ידווח המפעיל. השנה ימות ובכל היום שעות כל במשך ההשקיה

   חריגה וכל מים פריצות, תקלות לע  ולמנהל האחזקה ספקל

 .תקינה מפעילות שהיא

תחום לבצע מערך דווח ומשוב יום יומי עם מפעיל ההשקיה והמפקח  ספקעל ה  י)

 ההשקיה מערכות כל יהיה העבודה תחוםהביצוע לעבודות אלו, כמפורט להלן. 

ממערכות  100%המערכת, מרכבי כל את ויכללו ספקה  שבאחזקת והבקרה

פקדות ע"י בקר ההשקיה ללא פריצות, כמות המים מותאמת ההשקיה מת

  לצמחיה ורמת לחצי מים מותאמים למערכת.

  
  בעציםטיפול   )6

עשבים,  לכלוך, ,יהיו נקיים מפסולת עצים לדאוג שערוגות/גומות   ספקעל ה  א)

ישמור על העצים במצב טוב ותקין ויספק את  ספקצמחיה לא רצויה בכל עת. ה

  . העציםתפתחות טובה של הטיפול המרבי לה

ריסוס  ,ניקיון עשביה חד ורב שנתית וסילוקה, קלטור יכלול, בעציםהטיפול   ב)

כל גיזום מקצועי שיידרש ע"י  ,(סתיו ואביב) ותיחוח גומות העצים פעמים בשנה

הרמת נוף העץ לגובה של המנהל  לפחות פעמיים השנה ובכל עת שיידרש יש לבצע 

גיזום ענפים המהווים  סניטציה, ,( פני המדרכה) בכל עתסמטר ממישור הייחו 4עד 

לנקודת איסוף  סילוק הגזם , לכל גובה הנדרש ממישור הייחוס סכנה או מטרד

והדברת מחלות  ככל שיהיה צורך  תמיכת עציםמסודרת בתאום עם מח' תברואה, 

ות ומזיקים, השקיה וטיפול במערכת ההשקיה, עבודות הגינון יכללו את כל הפעול

  הנדרשות על מנת לשמור על המצב הרצוי של עצי הרחוב. 

מומחה בעל תעודה של משרד מטר יתבצע אך ורק ע"י גוזם  4יזום העץ מעל ג  ג)

 החקלאות, מורשה לעבודות בגובה מטעם משרד הכלכלה  ומאושר ע"י המנהל.

דקל (ו , דקליםמכל סוג, בכל מקום ,בכל גובה שהוא הטיפול יכלול גיזום עצים  ד)

הורדת פרי מעצי ,  ושינטוניה  הגיזום יכלול גם הורדת כל הענפים היבשים (זקן),

והפרי יבוצע  סילוק הגזם .הדקל וסילוקו מהשטח, תמיכת עצים והדברת מחלות

 לנקודת איסוף מסודרת בתאום עם המנהל בשטח השדה.

עצים יראו סמני מצוקה, יובש  או  מחלה. ה יהיו במצב טוב ומטופח, ללא העצים  ה)

ממערכות  100% הערוגות/גומות ללא עשבייה ו/או צמחיה לא רצויה. חיוניים,

ההשקיה מתפקדות ע"י בקר ההשקיה ללא פריצות, כמות מים מותאמת לצמחיה 

  .ורמת לחצי מים מותאמים למערכת

יחידת המדידה היא קומפ' למתחם , בנ"ל כלולים שולי השטח  - אופן המדידה  ו)

(בכל מקרה שולי השטח לא יחשבו כשטח גינון לעניין  טר לכל כיוון.מ 5המגונן של 

 חישוב גודל שטחי הגינון)
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 הידרופוניקה/ צמחי בית –פנים  צמחיית  .5

 אחזקה צמחי פנים  א.

לדאוג שהצמחים ההידרופניים וצמחי הבית יהיו נקיים מעלים/גבעולים יבשים  ספקעל ה  )1

  ו/או מאבק או כל לכלוך אחר.

 טובה להתפתחות המרבי הטיפול את ויספק ותקין טוב במצב הצמחים על ישמור קספה  )2

 שטיפת, ומזיקים מחלות הדברת ,דישון, השקיה יכלול בשטח הטיפול. הצמחים של

, בשטח למצב בהתאם צמחים החלפת או/ו השלמת, חסרים אביזרים התקנת, מכלים

  המנהל.  להוראות התאםוב במפרט הנדרשות האחרות העבודות וכל ניקיון, גיזום

 החלפת ספק יבצע סיגריות וכיבוי משקאות של שפיכה, נזקים כגון יש בהם במיכלים  )3

 בפרק כמפורט והכל. בחודש פעם הצורך לפי צמחיה החלפת כולל, דישון, ושטיפה מצעים

  .גנים לאחזקת הכללי במפרט 41.5

 להגיש עליו, אביזרים או/ו צמחים ספקה יספק בטרם, אחרים ואביזרים מיכלים, צמחים  )4

 והחומרים השתילים על ביקורת לאפשר כדי הרכישה מקומות את ולציין מפורטת תכנית

  . השונים

חלה אחריות להתפתחות ובריאות הצמחים. האספקה וההתקנה יבוצעו רק  ספקעל ה  )5

  לאחר אישור המנהל. כך שטיב הצמחים המכלים והאביזרים יתאים למפורט בהמשך.

(לפי הוראת מזמין  מיכל -: מיכל מכל סוג  יכיל את האביזרים הבאים כלים ואביזריםמי  )6

(בהתאם  דשן(בהתאם לשיטה),  שטוף מצע(גודל מתאים לסוג המיכל),  מים מדידהעבודה) 

(לפי הוראת מזמין העבודה), תמיכות לצמחים שמקובל לגדל אותם  צמחיה סוגלשיטה) ), 

  כך.

 שימוש". HD-5 לוואטיט" דוגמת יונים מחליף בדשן ייעשה ישון:הדדישון(הידרופני )  )7

 בו אין המפקח מצד זה אישור. המפקח של ובכתב מפורש באישור רק יהיה אחר בחומר

 יתבצע הדישון. יעילותו לחוסר או, מהדישון לנזקים ספקה של אחריותו את להסיר בכדי

  .המפקח ובליווי תיאום לאחר

 לצמח ק"סמ 50. ההארה ותנאי גודלם, בצמחים מספר, המיכל לגודל תתאים הדשן כמות  )8

 של הפנים שטח לפי הדשן כמות תחושב לחילופין. שרוע לצמח ק"סמ 30 -ו ומפותח זקוף

 שגובהם במיכלים. יישום לכל ר"מ 1 - ל  ק"סמ 300 - מ תפחת לא היא מקרה ובכל, המיכל

 או במיוחד גבוהות אור צמותבעו גם כך. הדשן לכמות 30% להוסיף יש מ"ס 50 על עולה

  .במיוחד קשים המים כאשר

 איסור חל המיכל, בתחתית יוטמן לעיל, הדשן כנאמר אחר חומר או" לוואטיט"ה  דשן  )9

  .המצע פני-על הדשן את לפזר או המדיד דרך לדשן מפורש

 אזור בתחום מבני שדה התעופה   שיוגדרו בכל להלן כמפורט אלו לעבודות הביצוע תחום  )10

 .ספקעבודתו  של ה

ללא סמני נקיים  ומטופח, מעולהבמצב  כל המיכלים והצמחים  -  הנדרשת הסף רמת  )11

  . מהמיכל 100%מצוקה, יובש  או  מחלה. כיסוי של 

 .האחזקה הכוללת לכל מיכל משולם במחיר  - המדידה אופן  )12
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  אספקה של צמחיית פנים  ב.
"ב בנספח המצות מעת לעת ולפי סעיפי תכולה פנים תסופק בהתאם להזמנות הרש צמחיית  )1

  המחירון שלהלן .

 אחזקת צמחיית פנים תשולם בהתאם לכמויות מיכלים לאחזקה במבני שדה התעופה .  )2

 מיכלים קיימים. 50כמות המיכלים המחושבת לתחילת חוזה הינה   )3

  
  אחזקה -) אקולוגית(  ביולוגית בריכה  .6

  ם, לפני כל עבודת תחזוקה יש לנתק את כל המכשירים מהחשמל.אין להאכיל את הדגי - כללי  א.

בחודשים הראשונים עד קבלת איזון אקולוגי תתכן פריחת אצות, לא לנקוט שום  פעולה התופעה   ב.

  תחלוף מאליה (במקרים קיצונים יש לפנות למתכנן באמצעות המפקח לקבלת ייעוץ).

  : מפרט זה כולל את הטיפולים הבאים  ג.

  , ותיקון תקלות טיפול  -

  במסגרת הטיפול היומי במתחם, –יומיטיפול שוטף  

  במסגרת יום טיפול בתדירות קבועה ככל שניתן, -אחת לשבועייםטיפול 

  משנה מורשה ע"י המתכנן לטיפול בבריכות  ספק - רבעוניטיפול 

  ביולוגיות.

  משנה מורשה ע"י המתכנן לטיפול בבריכות ספק -שנתיטיפול 

  ביולוגיות.

-7:00נו בין השעות יבמהלך שעות העבודה הרגילות (דהי שעתיים מתחייב להתייצב בתוך  ספקה  ד.

שעות בשעות שאחרי העבודה, לצורך ביצוע תיקון תקלות תפעוליות מסוג כל  12) ובתוך 17:00

. מנהל, זאת רק על פי קריאת ההבריכהשהוא ופתרון בעיות שעלולות להתעורר במהלך הפעלת 

  .למנהללדווח על ביצוע העבודה  ספקעל ה בגמר הטיפול

ובמערכותיה (כגון מערכות מים, מערכות שאיבה, מערכות סינון,  בבריכה יתקן כל תקלה  ספקה  ה.

  מערכות חשמל ותאורה וכו'

  .)בדיקת תקינות כל המערכותטיפול שוטף יומי (  ו.

כולל תעלות,  ממתחם הבריכה בקבוקיםינקה פסולת כדוגמת עלים, ניילונים  ספקה  )1

  סבכות, סינון ורשתות.ווטלנד, בריכות, 

מסנן יונק, מוט עם שואב רפש,  ניידים לטיפול כגון באמצעים  יולצייד את עובד ספקעל ה  )2

  .רשת 

  מפלס המים. יבצע בדיקה יומית של רמת  ספקה  )3

  המים.ניקיון של כל מתחם הבריכה כולל גוף  ספקביום יבצע ה פעם – יומיטיפול שוטף   )4

כולל זו המונחת ובסביבת הבריכה  הניקיון יכלול הוצאת כל סוגי הפסולת הנמצאת במים  )5

 הבריכהמטר משולי  6במרחק של  אזור הבריכה ספקכמו כן, ינקה ה הבריכה.על קרקעית 

תעלות, סבכות, ווטלנד, כולל מהבריכה ינקה פסולת כדוגמת עלים, נילונים וכו'  ספקה

  וי הפילטרים, הוצאת חלזונות, ניקוי ציוד.ניק סינון ורשתות.

   )טיפול(יום  לשבועיים אחת טיפול  ז.

  כולל שאיבת רפש ע"י שואב רפש ייעודי ינקה פסולת  ספקה  )1
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כולל זו המונחת ובסביבת הבריכה  הניקיון יכלול הוצאת כל סוגי הפסולת הנמצאת במים  )2

 הבריכהמטר משולי  6במרחק של  האזור הבריכ ספקכמו כן, ינקה ה הבריכה.על קרקעית 

תעלות, סבכות, ווטלנד, כולל מהבריכה לונים וכו' יינקה פסולת כדוגמת עלים, ני ספקה

  ניקוי הפילטרים, הוצאת חלזונות, ניקוי ציוד. סינון ורשתות.

הוספת מים במידת הצורך במקרים בהם  ולאחר מכן בדיקת רמת מפלס המיםיבצע  ספקה  )3

  בבריכות.ים מים מסיבה כלשהי חסר

 ספקהעבודה תתבצע באופן קבוע בימים שייקבעו מראש עפ"י תוכנית העבודה שתוכן ע"י ה  )4

  לאישור.למנהל ותוצג 

  /שנתירבעוני טיפול  ח.

משנה המאושר ומורשה לביצוע העבודה  ספק/ספקהערה: כל העבודות  הנ"ל יבוצעו ע"י   )1

  ע"י הרשות בהתייעצות עם המתכנן.

יבצע גיזומים ודילולים של הצמחייה בבריכה   ספקחודשים בהתאם לצורך ה 3 - ל אחת   )2

חודשים החלפת חומרים סופחי זרחן, הוספת בקטריות ודשנים ע"פ בדיקות מים  6ופעם ב  

  ובחינת מצב הצמחייה.

בדיקת כל המערכות, משאבות, אביזרי חיבור, דיזות, פנסים, לוח חשמל, ביצוע טיפול מונע   )3

ביזרים והחלקים, החלפת חלקים נדרשים, חיזוק כל הברגים והאביזרים ושימון בכל הא

  .המנהלעל פי הנחיית  ספקיבוצעו ע"י ההבריכה וצביעת כל חלקי  , בדיקת אטומיםחלקים

הכולל, ניקיון יסודי של בור המשאבות,  בבריכה אחת לרבעון ביצוע טיפול וניקיון   )4

בבור המשאבות טה וכל האביזרים הנמצאים והמשאבות, חלקי המתכת כולל נירוס

מ'  6במרחק של האתר . כמו כן ינוקה בחומר מסיר אבנית   VUהטבלת המשאבות ו 

  .הבריכהמשולי 

  ניקוי המשאבות יתבצע ע"י הוצאת המשאבות מהמים ,הסרת מכסה הפלסטיק  )5

המשאבה  את המחבר המדורג המחבר את הצינור, כולל גומיית האיטום, לפתוח את בית  )6

ולהוציא את האימפלר (מדחף), לנקות את כל החלקים במברשת ומים, ולהרכיב בחזרה 

בסדר הפוך , אין אפשרות להחליף פתיל הזינה במקרה שהפתיל ניזוק אין להשתמש 

  במכשיר.

יש להקפיד על כל הוראות הבטיחות , הניקוי יהיה אך ורק במברשת  –ניקוי גופי התאורה   )7

  רכה  ומים

עבודה כוללת אספקת חומרים הנדרשים במלואם, ביצוע העבודה, בדיקת המערכת כולל משאבות ה  ט.

  והפעלת המערכת.

 ספקוה וכפי שתאושר ע"י המנהל ספקיהיו בהתאם לתוכנית עבודה שיכין המועדי ביצוע העבודות   י.

  מתחייב לבצע את העבודות במועדים שיקבעו.

  .האחזקה הכוללת לבריכה האקולוגית משולם בנפרד במחיר -אופן המדידה  יא.

  
 שתילות   .7

במקרה ויש פגיעה או תמותה של  ספקלמען הסר ספק אין במכרז זה סעיף שתילות מילואים ע"ח ה  א.

שתילים שלא מהתנוונות או כח עליון אלא מרשלנות או אחזקה לקויה או השקיה לקויה או אי 



41  

 

  
  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  לפוןט – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ

Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

בפיצוי מוסכם  ספקטופלו בזמן וכיאות. יחויב הדישון וזיבול או מחלות ופגעים  שלא אופיינו או 

  לפי כל צמח שנפגע  (ראו לוח פיצויים מוסכמים) היה ולא החזיר את המצב לקדמותו. 

  שתילת עונתיים  ב.

לאספקה, שתילה, אחזקה ואחריות של פרחי עונה והנ"ל   ספקבמסגרת האחזקה מחויב ה  )1

  נפרד ממנו. כלול במחיר האחזקה הכללי של הגינון וחלק בלתי

-3- שתילת פרחי עונה תתבצע  41ופרק  41.5השתילה תעשה בהתאם לצורכי החברה ולפרק   )2

בערוגות המיועדות לכך או שהוגדרו ע"י הממונה (גם באופן חד  לפי דרישה  פעמים בשנה 4

  .חודשים  3פעמי) השתילה תתבצע אחת ל  

מפותחים  2גודל  במיכל שתילים  -2000 המוערכת לשנה הינה כעונתיים אספקת השתילים   )3

ומושרשים כאשר נפח השתיל תואם את נפח בית השורשים, שתילים שיסופקו  שלא 

בהתאם למפרט או טבלת הסטנדרטים או שלא יאושרו ע"י המפקח יוחזרו למשתלה 

 התואמים את הנדרש. שעות 48ובמקומם הקבלת יספק שתילים חדשים תוך 

על  ספקעונתיים מעבר לכמות האמורה לעיל תשולם תמורה ל היה ויידרש לשתול שתילים  )4

  הנחה. 15%פי  מחירון דקל תחות 

 לא משולם בנפרד אלא במחיר האחזקה הכוללת. -  אופן המדידה   )5

  

  
  

  תשלוםבועבודות רכישות החרגת סעיפים   .8

ב אחרת כל המפורט לעיל בנספח יבוצע במסגרת תשלום האחזקה השוטפת בכל פרק אלא אם ננק  א.

ובתשלום בנפרד לפי מחירון דקל   הרשותיבוצעו בהתאם לדרישת בנספח, רכישות ועבודות נוספות 

  .15%פחות 

נוספות או מיוחדות לא יפגעו במהלך תוכנית עבודת האחזקה השוטפת הבכל מקרה העבודות    ב.

ודות אלו יוכל לבצע עב ספקה .השוטפת האחזקה מבצעים אתשאינם  ספקעובדי הויבוצעו ע"י 

 באמצעות עובדיו רק במקרים בהם לא מבוצעת על ידם שירותי אחזקה שוטפת.

עבודות שלא נעשות באופן שוטף ביום יום, אלא אך ורק כאשר יש  - עבודות שונות/יומיות/שעות  ג.

דרישות או בקשות מיוחדות ע"י המפקח, העבודות יקבעו אך ורק על ידי המפקח  ויועברו בכתב 

  .ספקל

 

 

 בלת שטחי העבודה הנדרשים לאחזקה בש"ת רמוןט  .9
 

  שדה תעופה רמון.-שטחי גינון  ומערכת השקיה  
  

ראש בקרה 
  מס'

הפעלה 
  מס'

 מס עצים שטח גינון במ"ר ספיקה במק"ש סוג הצמחיה

    228  8.9  צמחים  1  א'

  80   5.6 עצים  2  
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  77   5.4 עצים  3  
    159 6.2 צמחים  1  ב'

    171 6.7 צמחים  2  
    130 5.1 חיםצמ  3  
    168 6.6 צמחים  4  
    113 4.4 צמחים  5  
    144 5.6 צמחים  6  
    188 7.4 צמחים  7  
    216 8.4 צמחים  8  
    216 8.4 צמחים  9  
    206 8.0 צמחים  10  
  120   8.5 עצים  11  

    157 6.1 צמחים  1  ג'
    178 7.0 צמחים  2  
    142 5.5 צמחים  3  
    211 8.2 צמחים  4  
    190 7.4 צמחים  5  
    132 5.2 צמחים  6  
    259 10.1 צמחים  7  
  125   8.8 עצים  8  

ראש בקרה 
  מס'

הפעלה 
  מס'

 מס עצים שטח גינון במ"ר ספיקה במק"ש סוג הצמחיה

    164 6.4 צמחים  9  
    321 12.5 צמחים  10  
    301 11.7 צמחים  11  

    17 0.7 צמחים  1  ד'
  3   0.2 עצים  2  

    9 0.4 צמחים  1 ה'
  1   0.1 יםעצ  2  

    15 0.6 צמחים  1 ז'
    13 0.5 צמחים  2  
    33 1.3 צמחים  3  
    22 0.9 צמחים  4  
  11   0.8 עצים  5  

    13 0.5 צמחים  1 ח'
  3   0.2 עצים  2  
    83 3.2 צמחים  1  פטיו

    205 8.0 צמחים  1  1מינוס - א'
    288 11.2 צמחים  2  
  15   1.1 עצים  3  

    205 8.0 צמחים  1  1מינוס- ב'
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    223 8.7 צמחים  2  
    182 7.1 צמחים  3  
    149 5.8 צמחים  4  
  10   0.7 עצים  5  
    280 10.9 צמחים  6  

   
מ"ר הכולל  5,731 -לאחזקה כשטח מגונן כולל מערכת השקיה ("רמת הספר").סה"כ 

  עצים לאחזקה  445 -כ

  

 לעניין שמירה על שטחים פתוחים וטיפול בשטחי בור כל שטח השדה מוגדר כאזור

  הנדרש לאחזקה כל שטח השדה  כולל שוליים בהתאם לנקוב בנספח.

  

  רצ"ב תשריט המפרט את השטחים המתוכננים בש"ת רמון. 
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  מחירון כדים  -נספח א' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

פנים צמחייתמחירון

מחיריח'דוגמהסעיף

פנים צמחית12

כדים מערכות12.03

" כולל סוקל ג12.03.0010 ע  אדנית
צמחיה

1,650₪יח'

צמחיה כולל ארוך כד12.03.0011

950₪יח'

צמחיה כולל סוקל ג12.03.0012 " ע כד

1,450₪יח'

צמחיה כולל קטן  כד12.03.0013

700₪יח'
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  טופס קבלת מבנה תשתיות גינון סופי -נספח ב' 

   :הפרויקט

 -: תוכנית' מס

   :מתכנן

    :תאריך

   :מקום

 :תפוצה
י מערכת, ראש

 בקרה

 

מוציאי מים/ 
המטרה/ 
טפטוף/ 
 מייצבים

 

תכסית 
קרקע/יישור/ 

  אירוזיה

  

עשביה, צמחיה 
 לא רצויה

 

  חוסרי שתילים

  איכות שתילים

עצים, סמוכות, 
גיזום צעיר, 

  עיצוב

 

  השקייה לעצים

שטחי 
 בור/עשביה

  
 

שטחי 
אקולוגים/ 

צמחיה רצויה/ 
צמחיה שאינה 

 רצויה

 

    לההפע לוח

  הערות נוספות
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  טופס קבלת מבנה תשתיות השקייה - נספח ג'

   :הפרויקט

 -: תוכנית' מס

   :מתכנן

    :תאריך

   :מקום

 :תפוצה
 מים מקור

  בקרהמערכת 

חיבור חשמל 
ואישור בודק 

  חשמל

  

  מערכת ראשי

 צינורות
 מובילים

 

 שרוולים

  טפטוף
  

 

   המטרה
 

 

 השקייה לעצים
 

  
 

   פרטים
 

 

  הפעלה לוח
 

   

  הערות נוספות
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תכנית פיתוח חניונים וחזית הטרמינל  –תכנית עקרונית של השדה  – נספח ד'

  )5(מהדורה 
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  / מסופים ושתפ"אהוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות  - ב' נספח 
 

 הבהרות קדם. .1
  קום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן:בכל מ
 -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות 2.7עד  2.4סעיפים  
 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  
 

  כללי. .2
למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב "בתחום מסוף / 

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם  דשדה תעופה וכן בכל אח
 ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים. םמקומות שבה

ם הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסי .2.1
  השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף / שדה התעופה את  .2.2
האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה, ואת 

 ימה לשטח מדינת ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.האחריות למניעת הברחה של אמצעי לח
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 בכל  איומי סייבר
ח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק לעבוד הקשור למערכות מחשוב, פיתו

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

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

המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  כספק, .2.5
יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים 

 ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.
 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-בנספח זה מחייב את הספק ונותניכל האמור  .2.6
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס .2.7

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

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

ברשתות  סודים ווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גי(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא 
 הגנת חוק(להלן: " 1981-תשמ"א הפרטיות תמסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות
  לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.
כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר  לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה,

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 האבטחה, 

  ישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:המיושמים כיום בתוכנות ובי
  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •
 ).(לשעבר רא"מ דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.
  סווג מסמכי הליך זה. .2.8

במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "נספח 
ך זה בצורה שתבטיח, כי הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הלי

  ים לא רצויות או מורשות.ילא יגיעו ליד
  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 

  המתקן.
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  ריות.אח .4
טחוני ויישא י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבנאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1

באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול 
לנספח  4.6משנה  אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף

  זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.
 ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן ביטחון.-עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2
 "), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט אבטחתנאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3

הממונה על אבטחת  –המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת התקשוב 
לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים,  4.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 כהגדרתה בחוזה.
, יחשב מנכ"ל הספק ידי חטיבת התקשוב-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 לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז  4.6.1
הוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק ב

 .הספק לקבל, מול קב"ט המתקן בכלל, ומול משרד הרישיונות בפרט, וכן מול חטיבת התקשוב
נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך  4.6.2

 הליך זה. ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי 14-בטחוני לא יאוחר מ
נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים  4.6.3

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 
הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר 

לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז לפיהם יידרש 
יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך 

 בחטיבת התקשוב.
על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  4.6.4

 כל מי מטעמו, ולאכוף אותם.החלים על הספק ו
ויתעדכן  נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן וחטיבת התקשוב 4.6.5

באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, בכל עת 
 .שיידרש לכך

בלים בכניסה למי שיון כניסה לשטחים המוגינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.6.6
 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

4.6.7  
נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.8

 ינתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה ש
ך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצור 4.6.9

 להלן. 5הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 
 להלן. 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.10
להלן, לדחות  5קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.11

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

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.12
היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן  השירותים.

ימונה נאמן אבטחת מידע גם הוא, לכל אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, 
 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 

 
 .נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.7.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול חטיבת התקשוב 

 ל הקשור לנושאי אבטחת המידע.בכ
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נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו  4.7.2
ימים לפני תחילת  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  ביצוע השירותים לפי מכרז זה.
של חטיבת התקשוב, לא יאוחר משבוע  נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך 4.7.3

ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 
אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים 

ול ואותם המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפע
 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.

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם רשותי  4.7.5
 וה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.אחר אשר יהו

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 

 רכות.ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המע
נתנו ינאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה שי 4.7.7

 מפעם לפעם.
הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8

 להלן. 5אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 
 ל הנתונים האמורים לעיל.הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כ 4.7.9

להלן,  5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

 םדעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שה- שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 חלטותיו בעניין זה.לה

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5
טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 
  התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.רישום פלילי וסינון בדיקת 

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

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1
  שאלון אישי+ עלון לנבדק. 5.2.1.1
  ידע.כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המ 5.2.1.2
 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ 5.2.1.3
 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. 5.2.1.4
 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. 5.2.1.5
 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. 5.2.1.6

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

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 
הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט המתקן ו/או 

  .חטיבת התקשוב
והחתימות  ספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,ה 5.3

  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.ימועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות בהעסקתו/פעילותו, בפרטי ה
קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5

הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת מי מן 
  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.ים בהמועסקים לתחומי המתקן, מטעמי
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ידי -הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6
 קב"ט המתקן.

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  5.7
  המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד.  לאלתר על רישיון המעבר לשטחים

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

מתחייב לכך,  ספקההזמנים. - ם ולוחותאד-אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  יה במתן השירותים.ישהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6
  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

טחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן השירותים, יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1
 להלן: בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים

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

ימים, מיום תחילת  7-טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 העסקתו בתחום המתקן.

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

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2
כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  6.2.1

רישיון כניסה אליהם שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו 
 (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

טחוני מתאים יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס 6.2.2
 -מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

1983.  
התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3

  דורש זאת.
רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  6.2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.
לי המעבר ונהלי בקרת השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכל 6.2.5

  המעברים של הקב"ט.
ידי נאמן הביטחון לחטיבת -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6

למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם  ןאשר יעביר התקשוב
השרות ברשות.  לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את במסגרת מתן השירותים בלבד.

  פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.
הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות בנמל  6.2.7

כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל 
ו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים אליו צריך אישור, או שינה את תפקיד

  המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.
תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  6.2.8

אווירי כוללת בקשה לכניסה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח ה
  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון  6.2.9
  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10
דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  מעבר לשטחים המוגבלים 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 הרישיון  6.2.10.2
  אליו הוא מורשה להיכנס. בשטח המוגבל

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. 6.2.10.3
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  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. 6.2.10.4
נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  6.2.10.5

  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.
ניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר אסור להעביר רישיון כ 6.2.10.6

  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. 6.2.10.7
יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום  6.2.10.8

ן כניסה שלא שיונו. החזקה של רישיויתקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר
  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום  6.2.10.9
  עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  לשטחים המוגבלים:הגשת בקשות לקבלת רישיונות כניסה  -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11
  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: 6.2.11.1

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
פניית היחידה המקבלת את השרות  •

במתקן, כולל תיאור סוג רישיון 
  הכניסה הנדרש.

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. 6.2.11.2
 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו (בדגש על השטחים  6.3.1
 וניות שלהלן:טחיהמוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים 6.3.1.1
הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן השירותים,  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים, בכתב,  21- אך לא יאוחר מהיום ה
רשימת רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "

מתן השירותים, "), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת ספקים
 .5ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת   (ב)
מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל בהתאם 

 לעיל. 5להנחיות סעיף 
הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת   (ג)

מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל ברשימת  הספקים, ולעדכן
הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין 

 אם ביוזמת אותו גורם.
מתקנים לתחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של  6.3.1.2

 טחונית לפייסחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב
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 
  אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי). המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן

, 3הובלת 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 

  תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת הביטחון.
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ים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה מתקנים בשימוש הספק הנמצא   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
ופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי הרשות רשומות ותווך מגנטי או א 6.3.2.1

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

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

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

  אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 
מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות 6.3.2.3

כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי 
,מחשב נישא וכדומה), DOKשל תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.
המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש בתוכנות ביצוע שינויים כלשהם במערכות  6.3.2.4

אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב 
  חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.\של נציג הרשות

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

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו
 בקרה וביקורת. .7

הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב, יהיו רשאים,  7.1
רת, כדי לוודא כי נהלי דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקו- לפי שיקול

 הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.
מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות וביקורי  7.2

 .המשנה מטעמו-ובאתרים של הספק וקבלני פתע בכל מקומות השרות
, בכל עת ובכל תדירות, טעם הקב"ט או חטיבת התקשובהספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מ 7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות יגישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב
 שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב  7.4
 ות.לסיבת קיומן של אותן חריג

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

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

 שמירה על סודיות. .8
הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר  8.1

ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או 
 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.מערכות מידע ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו על  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר,  הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
יפעלו  משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה-אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .לפיהן
יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה,  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. הצהרת מורשה החתימה של התאגידעל הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 
 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהסודיות 

משנה או עובדיו), - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -ות לשמירה על סודיות של נותניהצהר 8.4
יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה 

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; -תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן
  .2להלן טופס נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 
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 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות  9.1

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

 חירום.
טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול ינועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בת 9.3

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

 .עבודתם
טחוני, הספק וכל מי ירמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך באם נחשפו לסיטואציה או אינפו 9.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם 
 להעביר המידע לקב"ט.

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

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

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

כתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה ולפי הנחיות הגופים הממל הביטחון וחטיבת התקשוב

- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי הביטחון וחטיבת התקשוב
 דעתן, 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 יהשלכה בהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל 

 הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הודעה על  10.3

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

ומכללי  וחטיבת התקשוב אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון 11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יההתנהגות הב

 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 המוגבלים. 6.2הוראות סעיף  11.3
ח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה, לפי כל הפרה של מי מהוראות נספ 11.4

תחשב כהפרה דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, - שיקול
 של החוזה. יסודית

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

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

  מן הכלל.
-יג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספקבהתאם להוראות החוזה, נצ 11.6

דעתו המוחלט. הספק יפסיק את -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול
 העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.

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

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

  מטעמו.
  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

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

יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של חברה 
 היה רשאי לפעול בהתאם.אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא י
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 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. אם - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
חייב ליישום את הפעולה להת ספקמנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

 ספקלפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על ה
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

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

עוד מידע של הרשות מאוחסן על דיסקים -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות 

שקיבלו אישור מנציג הרשות. על  השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים,
 להיערך לכך מראש. ספקה

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת  12.5
טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

כך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו ל
  החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או לפי -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה 

י אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג וכל אמצע
הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או 
אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו 

  ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.
  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק
המשנה על מנת לוודא ביצוע -לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק הרשות שומרת לעצמה את הזכות

  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.
בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  12.7

 .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
  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

ספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על ה
  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

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

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

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

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 1.1
 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 1.2
מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  1.3

 אבטחת המידע של רש"ת.
 פיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח":ביצוע ה 1.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח 1.4.1
 בקרת קוד מאובטח  1.4.2
 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על 1.4.3
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת 1.4.4
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה 1.4.5
 בחינת תקינות הקלט. 1.4.6

לעיל בכלל  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  1.5
 .ב. לעיל] בפרט.13.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  1.6
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ב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכת 1.7
 .אבטחת המידע של רש"ת

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14
היחידה להגנה וסיכול איומי ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

ת התייחסות מגוף זה, או לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבל – סייבר
שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף 

זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו 
 בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -כתב התחייבות של הספק  :1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  באופן אישי, כמפורט להלן:ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ו
  

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

(לפי  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 
וכן מידע מערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ו

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ  בסיווג שמור / סודי
 מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2
  ייבות כולה.המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתח

  תחולת ההתחייבות. .3

התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות,  .3.1
  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור  .3.2
  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
האמור "נספחים ספציפיים"), יקבע  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
  התחייבות זה.-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבסודי

"החוק"), לידיעת  - (להלן  1977 -ק העונשין, התשל"ז אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חו .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י -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 

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח   א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  -שלא היה מוסמך לקבלה, דינו  והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם
  אחת.

לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו  ספקבסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כ  ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר 

  את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו  -דינו 

  מאסר ששה חודשים. -
נוסחה, חפץ או חלק מהם  לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, -"ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  .5.4
תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור התחייבות זה וכן לאחר תום -תוך משך תוקפו של כתב

  מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
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לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות  -  "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, 
מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות 

  והרצאות.

פוף ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכ .5.5
התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא -לכתב

 אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1
 תחייבות הספק או צדדים שלישיים.מהפרת ה

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   לשמירת  .5.6.2
 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3
מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית  מוסמכת  .5.6.4

פק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת ובלבד שהס
 להתגונן. 

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.

  נציג הרשות. .6
או בא  התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות-נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך - ספקכוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או ל
התחייבות זה ולביצועו -אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לפי הצורך. לזמן,- לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7
התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא -ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או ע"י מי -ציפי אחר עלטחוני ספיהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת 
נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות 

  הרשות לביני. התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין-לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
התחייבות זה -מור בכתבהתחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל הא- כל האמור בכתב

  בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ההסכם.
  וכמפורט בנספח הביטחון. ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל

  __________________      __________________      _________________    
  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  
  __________________      _________________    

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

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 ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן מידע ת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל לאבטח
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ  בסיווג שמור / סודי

  מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 ידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע ל .2

, 119-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 
 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 
  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה  ספקבסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כ  ב.
לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את טובה 

  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  -יש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה ש

  ששה חודשים.
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים  -"ידיעה" 

  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

לות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה לשמור בסוד ולא לג .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.
מידע של הרשות לרבות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות ה -  "גילוי"

נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, 
פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי 

  ות משודרות והרצאות.התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתב

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה זו  .5
ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 

  מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  כללו ביחס לכל אלה: א. "במונח "מידע סודי" לא י

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת   ) 1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  הסודיות.מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת   ) 2(
  ב כי אינו כלול במידע הסודי.מידע אשר הרשות אישרה בכת  ) 3(
ובלבד מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת   )4(

  להתגונן. שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 
  חה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק מובהר, כי נטל ההוכ

  בלבד".  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו 

 לזמן.לידיעתי מזמן 
- אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.
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  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.
  

  שם החותם: __________________  חתימה: _______________      תאריך: __________   
  

  נחתם בנוכחות:
  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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 נספח ג' - איכות הסביבה
 

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

ל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, ו/או מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כ .2
ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון ובניה, 
משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, 

  עפ"י החוזה.לשם קיום איזה בהתחייבויותיו 
 

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות  .3
הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, 

לת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מיידית זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסו
  על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

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

הם, בין במישרין ובין בעקיפין, אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג ש
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 מייננת, פסולת, 

תחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מ
  סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

 
בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית, או  אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש .5

ה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של פעילות צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוז
זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא בכל 
ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הספק, בגין פעילותו של 

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

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

  . הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה
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   בטיחות וגהות לנותני שירותים/הספקה לרשות- נספח ד'

 הגדרות: .1

 , בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק" : ספק, ספק" 1.1

": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר שבו מקום מתן השירות" 1.2
 ק לרבות מתקני הספק.העבודה עבור רש"ת על ידי הספ\ניתן השירות

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

 החוזה למתן השירותים.\במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  1ע מהאמור בסעיף מבלי לגרו .3
משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה  ספקו/או  ספקנספח זה על ידי כל 

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

שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו 
מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות),  ספקובין כל 

ו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע כאמור יאשר, בחתימת ספקוכל 
 העבודות בינו ובין הספק.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
- [נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  לעיל)
, לרבות תקנות  2013 -ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג תקנות ,1970

 ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 
סדר השמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

התכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-התשמ"דשדות התעופה), ב
,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים הנוגעים להחקיקה המפורטים לעיל, 
מתחייב להבטיח  וא, והבמהלך תקופת ההרשאה למתן השירותיםשיבוצעו במי ממקומות השירות 

 ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתכל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי , כל זמן היותם בשבדינים האמורים

  .רש"ת

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

בפרויקט \במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן ספציפי

הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחותסוק ב(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תע
 ובהתייחס לתחומי עיסוקם.

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

בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש עבודות, בהספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע  .8
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות אפודים זוהריםרש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9
 ת בדין. מפורטוהבטיחות ה

עובדיו  ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום ב

התיקים הנ"ל .  לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו

 אחר מטעמו.
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מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11
  על חשבונו. יהיה , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 

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

בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות   ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל

  בנספח זה, לעיל ולהלן.

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

ל עו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז יבוצעו  בהתאם ביצוע עבודה על גגות  .15
ועל פי נהלי  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

 רש"ת העוסקים בכך.

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

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

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

אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים  ,חשבונו על ,ספקי הספק  .18
הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- לע

       במקום.

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

בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

ישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל תהיה להרחקה זו במ
חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה 

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

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

לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. 
, לא לנזקים שנגרמו ב שנגרםזכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכו הספקבמקרה כזה לא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם

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

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

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .23
ל רשות העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כ

 מוסמכת אחרת.

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

תקנות ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-ודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העב

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

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 זורי.הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה א 24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה 

  לפקוד את מקומות מתן השירות.

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:

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 אתדה אזורימכתב רשום למפקח עבובאמצעות על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי מועד התחלת העבודה באתר אתהאמורות להתבצע וכן 

 במשך כל זמן ביצוע העבודה.

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

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

ת העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת בדבר כמות שעו
 שעות עבודה חודשיות. 32 - על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

תקנות ל בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3
, במקום מתן השרותלעבודה  2013-ניהול הבטיחות), התשע"גארגון הפיקוח על העבודה (תכנית ל

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

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

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק  (אם וככל שיהיו) החפירה, ההריסה והבינוי וכד'
  ועו.העבודה שבביצ 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 

רים, ידאג להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעב
   הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  /ספק מטעמו)ספקהספק (וכל  25.6
קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת

מנהל לדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים החוזה

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

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

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

ים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקר .26
 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  החוזה לקיום ערבות נוסח -'ה נספח

  התעופה שדות רשות:  לכבוד
  : ___________תאריך

  ' _______________מס ערבות: הנדון

, לסילוק כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1____________________________ לבקשת .1
שקלים חדשים) (להלן:  ______________(ובמילים: ₪  _______________ כל סכום עד לסך כולל של 

מס'  חוזה"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הקרן סכום"
וטיפול בבריכה ביולוגית בשדה התעופה על שם אילן ואסף ן שירותי אחזקת שטחי גינון למת _________

  ").החוזהעבור רשות שדות התעופה (להלן: " ,רמון

דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  לפי .2
אנו במהלך שעות פעילות הסניף, , ")הסניף(להלן: " ______________________________שתימסר ב 

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהכל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: " לכםנשלם 
הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה 

לק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל ח
כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 

  הדרישה.

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 -  ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
  .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן וא מהן בנו לחזור רשאים

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

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

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

  המחולק למדד הבסיס. 

 יקהלסטטיסט המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, וירקות פירות כולל, לצרכן המחירים מדד - " המדד"

  .כלכלי ולמחקר

 . _______המדד הידוע ביום  -" הבסיס מדד"

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

 .הבסיס ממדד מקרה

 הדין להוראות בהתאם בלעדי באופן יידונו זו לערבות הקשורים או הנובעים והמחלוקות הסכסוכים כל .6
 בעניינים לדון הבלעדית השיפוט סמכות מסורה תהיהיפו - אביב-בתל המוסמכים המשפט ולבתי, שראלבי

  .אלה

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

 .לאחר להסבהאו  להעברה ניתנת ואינה, לשיעורין למימוש ניתנת זו ערבות .8

  ,רב דבכבו

  חתימה  תאריך  כתובת  ביטוח/חברת בנק שם
  

  של הספק.  המלא שמויש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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 אחריות וביטוח - ו' נספח 
  
  

 אחריות 
  

 וכל אדם כללוכן לכל אבדן  שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  ספקה  א.
ו/או ,  בין אם נזק ")השירותים(להלן: "  מתן השירותיםו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב  תוך יד תאג

, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד ספקעל ידי ה מוכאמור ייגראבדן  
לרשות,  ,ספקה של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל נים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהםלקבל
  .של הרשות

  
 שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב ספקה  ב.

 /אוו עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין
 פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

  
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה ספקה  ג.

 או הרשות ששילמה הסכום ואבמל  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש

  על פי המפורט בסעיף א. לעיל. ספקעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות ה לנזק בקשר בהם
  לרשות. שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו  

  
  ביטוח: 

  
 על בין ספקה של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי ספקלהבטחת אחריות ה  א.  

 ספקעל פי חוזה זה, ה ספקעל ידי ה שירותיםהזה, לפני תחילת מתן  חוזה פי על ובין דין פי
הביטוח  תווליספ את, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, וחשבונ על לקיים מתחייב

  ").ספקה יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוח
  
  יחולו ההוראות הבאות : ספקעל ביטוחי ה  ב.  
  

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,ספקה ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייב ספקה  .1
 יידרשש ככל הרשות עם פעולה לשתף ספקה מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

  
 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת אישור  ספקימציא ה תנאי לתחילת מתן השירותים  .2

  .ספקביטוחי הלנספח אישור עריכת  בהתאם
להתחיל במתן השירותים  במקרה שאישור  כאמור  ספקהרשות תהיה רשאית למנוע מה

יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא  ספקמועד. מוסכם כי הלא יומצא ב
  יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  בטרם המציא האישור כנדרש.

מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה,  ספקה
   תקופת ההסכם. וזאת למשך כל לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםוזאת לא יאוחר מ

  
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע   .3

מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי  ספקעל פי הסכם זה, וה ספקמהתחייבויות ה
  הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 

  
 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו ,ספקה ידי על טוח האמורהבי בעריכת אין  .4

 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

  
 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 כל פי על ו/או החוזה  פי על ספקה של אחריותו תא יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות
  דין.
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בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה ספקה
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף  ספקביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי ה

לא יחול לטובת אדם שגרם  כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור
לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או מנהליה 

  ו/או מי מטעמו. ספקבגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי ה
  

עובדיה ו/או  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר מצהי ספקה  .5
 ספקשה/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק לרכושו ו נזק בגיןמנהליה 

 בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי
 את בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת
טור כאמור לא יחול לטובת הפ לנזק כאמור. אחריות מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות

  אדם שגרם לנזק בזדון.
  

פוליסה לביטוח לקיים  ספקמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של ה  .1  ג.
לביטוח צד , על חשבונו, ספקחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לצרף את ה

בקשר  ספקחבות הלכיסוי בשטחה, ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים 
על פי צד ג' כלפי על פי הסכם זה, ואת אחריותה החוקית של הרשות   ספקעם פעילות ה

אותה מחויב , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
ו לרכושו של כל לקיים כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/א ספקה

אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 
  צד קיימים יחסי עובד או מעביד.

 
  $ דולר ארה"ב לאירוע.  100,000,000  - גבול האחריות בפוליסה זו  יהיה   .2

שלח הרשות  תלביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  ספקהיה והרשות הצליחה לצרף את ה
  כאמור לפי הכתובת הרשומה בחוזה. ספקאישור על צירוף ה

  
  $.5000 -ותשולם על ידו לא תפחת מ ספקמובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על ה  .3

  ספקישא בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על ה ספקה
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע  ספקה
  .ספקמאת הרשות ל

  
 6.25, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור ספקתמורת ביטוח זה ישלם ה  .4

לפי חוזה זה. התשלום  ספקפרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם ל
מסכים בזאת  ספקום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הימים מי 14יהיה בתוך 

  שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.
 

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות   .5
ה לא יחשב כביטוח משותף ערך או התחייב לערוך, וביטוח ז ספקכלפי צד שלישי אשר ה

  כאמור. ספקלכל ביטוח אשר נערך על ידי ה
 

מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים   ספקה  .6
מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, 

 או משלים כפי שימצא לנכון. יהיה  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר 
 

מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   ספקה  .7
לתביעה על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש 

  על פי הפוליסה.  ספקזכויות הרשות ו/או ה
  

 ספק" המצ"ב,  מתחייב הספקעריכת ביטוחי הח "אישור נוסף לביטוחים המפורטים בנספב  ד.
ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי)  גין נזק לרכוש צד שלישי ב
 .רועילא₪  1,000,000 –אחריות אשר לא יפחת מ 

  
את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך  ספקאם לא יבצע ה  ה.

ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות   ספקלא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ה
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מתחייב לשלם לרשות את כל  ספק, והספקהשוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון ה
ר. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת התשלומים אשר ביצעה כאמו

מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת  ספק, וה ספקהביטוחים עבור ה
    הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

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

, הינם בבחינת המפורטים בהם ור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותאישמ
אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או  ספקדרישה מזערית המוטלת על ה

כלפי ו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאמצהיר ומאשר כי  ספק. העל פי דין
לגובה גבולות האחריות זה הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל , בכל האו מי מטעמ רשותה

 כאמור. 
  
מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  ספקה  .ז

 לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. ספקעל ה
 

נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן  ספקהמובהר ומוסכם בזאת כי   .ח
יפצה את  ספק, והספקו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם ה

הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 
 ספקסים במי מהפוליסות שהתחייב הכאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכו

 לערוך ובין אם לאו.
  

  
 תהווה הפרה יסודית .  ספקשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על ה ההפר
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  אישור עריכת ביטוחי הספק 1נספח ו'
  
  

   ___________ תאריך
  

  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
  
 
שירותי למתן  ")ספקה: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון

עבור רשות (להלן: "השירותים")  אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן ואסף רמון 
   התעופה שדות

  
  

החל מיום _______________ ועד ליום  להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת יםמאשר הננו
 בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשותהשירותים עם  בקשר") תקופת הביטוח______________ (להלן: "

  :כדלקמן, ספקה לבין בישראל התעופה שדות רשות
  
  

  ר (צד שלישי):פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבו
    

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

לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם  ספקהפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של ה  
לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר  מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות,  -לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  עם מתן השירותים. 
  

בקשר עם חומרי הדברה, פעילות ריסוס, הדברה ודישון במסגרת  ספקפוליסה זו מורחבת במפורש לכסות את חבות ה
 השירותים.

      
וזאת עמו ו/או הפועלים מט ספקעובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי ההרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את
  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת

  
  מעבידים : אחריותביטוח 

  
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 

  
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  ספקהפוליסה מכסה את חבותו של ה

  .םחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותיבגין פגיעה גופנית ו/או מ 1980תש"ם 
  

בקשר עם חומרי הדברה, פעילות ריסוס, הדברה ודישון במסגרת  ספקפוליסה זו מורחבת במפורש לכסות את חבות ה
 השירותים.

  
  .ספקה הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי מעובדי

  
  מביא ציוד לשטחי הרשות) ספק(במידה וה ביטוח רכוש וציוד

 
 או התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או ספקה בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת
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  יהיו כפופים להוראות הבאות: ספקהביטוחי 

   
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
 ל כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.ויתור כאמור לא יחו

  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  .3

 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות. את אחריות המבטח כאשר
  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .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

 ש.יום מרא 30רשום, 
  
 .בלבד ספקהידוע 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" ו/או  תנאי .7

ו/או כל ו "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידוש
  נוסח אחר המקביל להן.

  
  

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

 בכבוד רב,
  __________________                            _______________       

 חתימה וחותמת המבטח                 שם ותפקיד החותם                                            
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 נספח ז' – פרטי חשבון בנק הספק
 

  : _________________________החשבון בעל של מלא שם

  

  : __________________________החשבון מספר

  

  ______________________________________  :הבנק ושם הסניף שם,  סניף מספר

  

  תעודת זהות, של בעל החשבון:___________________________________ ח.פ/מספר  מספר 

  

  חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם: מורשי שמות

  

____________________________________  

  

______________________________________  

  ד) (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחו 

  

  

  תאריך ___________   וחותמת הבנק: ___________________ חתימה

  

  

   

  

  :הספק שוריא

  

החתימה מטעם הספק _________________________ (יש למלא את שמו המלא של הספק)  מורשיהח"מ  אנו

  מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו 

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:  החתום: על

    : ______________תאריך: __________ חתימה_______________   :מלא שם
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  הספק הצעת כולל המכרז מסמכי - 'ח נספח
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