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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  תקציבים לוגיסטיקה וכלכלה

  

  , עבור רשות שדות התעופהלמתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצונייםחוזה 

  

  _____בחודש ______ יום ______, שנת , נתב"גשנערך ונחתם ב

  
  
  

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

  
  

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")ספקה(להלן: "
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   נספחים
  

  נספח תפעולי -  א'נספח 

  תחנת המעברו כלי אצירה תאחזק -  נספח ב'

  , אבטחת המידע ושמירת הסודיותביטחוןוראות ה -  ג'נספח 

 בטיחות וגיהות -  ד'ח נספ

 איכות הסביבה -  ה'נספח 

  רכישת תלושי אוכל בנתב"ג -  נספח ו'

 שימוש בנכסהסכם  -  'זנספח 

  מפרט הנכסים -  1נספח ז'

  מחירון כלי אצירה -  'חנספח 

 פרטי חשבון בנק  -  'טנספח 

 נוסח ערבות -  'ינספח 

 וביטוחבנזיקין אחריות  -  'אינספח 

  ור עריכת הביטוחיםשיא -  1נספח יא'

 טבלת מיקום כלי האצירה -  'יבנספח 

 הספקהצעת  -  'נספח יג
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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

   תקציבים לוגיסטיקה וכלכלה

  

  , עבור רשות שדות התעופהחוזה למתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצוניים

  

  ___________, שנת בחודש ______ יום נתב"ג, שנערך ונחתם ב

  
  

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

  
  

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")ספקה(להלן: "

  

פי חוק רשות -של שדות ונמלי התעופה בישראל על המפעילההמנהלת ו, הנה המחזיקהוהרשות   הואיל
וכן את מסופי המעבר היבשתיים,  גוריון -, לרבות נמל התעופה בן1977 -שדות התעופה תשל"ז 

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

פינוי להתקשרות בחוזה למתן שירותי  2017/070/0071/00מכרז פומבי מס' את  פרסמהוהרשות   והואיל
כמפורט  הכול"), המכרזלהלן: "פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצוניים עבור הרשות (

  במסמכי המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

על סמך  ,מכרזכהצעה הזוכה ב הספקהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  והואיל
ייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעתו הכספית של הצהרותיו והתח

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

ה באחריות הבלעדית והמלא ספקלפיו יישא הבחוזה, הספק להתקשר עם והרשות מעוניינת   והואיל
לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם לפי העניין, הכול בהיקף,  עניקלה

  ;ינתנו מעת לעתי, כפי שרשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בבאופן וב

וכל מי , וכן כי הוא השירותיםעוסק ומתמחה בביצוע הנו , כי ומתחייב בזאת מצהיר ספקהו  והואיל
כוח האדם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעלמו הנם מטע

הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת  , התקניםהרישיונותההיתרים, האמצעים, האישורים, 
  ם ובכפוף להרשאות כל דין (כהגדרת מונח זה להלן); ובמועד םבמלוא שירותיםה

  דלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כ

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהלצורכי פרשנות ה
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כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה  הוראות החוזה, מובהר בזה,שאר מבלי לגרוע מ .1.3
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או 

  בנספח הרלבנטי.

לבין הוראה  חוזההראות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הו .1.4
. מבלי לגרוע מהוראות סעיף חוזהמחויב להוראה הנקובה ב ספקיהיה ה המופיעה בנספחיו,

סתירה ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר,  ספקה הגילעיל, בכל מקרה שבו זה ל 1.4 
 לבין הוראה אחרת חוזהן הוראה אחת מהוראות המשמעות בי- או דוו/התאמה -או איו/

לבין נספחיו  חוזהבין הוראות ה משמעות-או דוו/התאמה -או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות 
-או איו/סתירה ו/או  בפירושם הנכון ספק ספקלאו שהיה  , לבין עצמם)חוזהו/או בנספחי ה

 ,רשותיות הבלעדית לפנות לבאחר ספקשא הי, להוראות כל דין חוזהשבין הוראות ה התאמה
מובהר בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. באופן מייד ובכתב, על מנת לקבל הוראות 

אלא  כל חלק מהשירותיםשל  ואת ביצוע ספקיעכב הלא , כאמורלקבלת הוראות עד  בזאת, כי
  .הוראה לשם כך ו/או מכל מי מטעמה רשותאם קיבל מה

טים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש בחוזה זה יהיו למונחים המפור .1.5
  אחר:

  מורשה עפ"י כל דין. הטמנת פסולתאתר  -  "פסולת"אתר 

חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי  -  "החוזה"
  . מתנאיו

הוראות חוק ו/או חוק עזר ו/או פקודה ו/או פסיקה משפטית ו/או  -  "הוראות כל דין"
ובנספחיו ובין אם לאו  חוזהכל דין אחר, בין שאוזכר במפורש ב

וכן הוראות כל תקנה ו/או צו ו/או הנחייה ו/או דרישה ו/או תקן 
שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם ו/או באמצעותם ו/או לצרכי 
אכיפתם, לרבות על ידי כל רשות מוסמכת, כפי שאלה יתעדכנו 

ר תחולתם ו/או מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות, ואש
יישומם הנם רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של 
השירותים ולרבות כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון שהונפקו 
ו/או שהנפקתם דרושה ו/או רלוונטית לטיבם, איכותם 

  .ומאפייניהם של השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת

הוראות חוק רשות  חמכוכללי רשות שדות התעופה שנחקקו  -  "הכללים"
  .1977-שדות התעופה, התשל"ז

"הנכסים 
  המוקצים" 

הממוקמים  סככת טיפולים וחדר מנוחה משרד, ,אחסוןחדר  -
, על פי ספק, וכן כל נכס אחר אותו תקצה הרשות לבתחנת המעבר

שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן השירותים ובהתאם להוראות 
   להלן. 7 סעיף 

"הנמל" או 
  "נתב"ג"

  נמל התעופה בן גוריון. -

"הנספח 
  התפעולי"

  נספח א' לחוזה זה. -

  להלן. 5 כמפורט בסעיף  -  "השירותים"

תפרסם מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מ -  "מדד המחירים"
  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

"מדד המחירים 
  הבסיסי"

מדד המחירים הידוע במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  -
  ._____שנת  ____ בגין חודשבמכרז. שהינו מדד 
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 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם התחבורה מדד -  "התחבורה "מדד
  . 121330 מדד קוד -  לסטטיסטיקה בירחון

התחבורה "מדד 
  "יבסיסה

הידוע במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות התחבורה מדד  -
  .______שנת  _____בגין חודש במכרז. שהינו מדד 

"מקומות 
  השירות"

, 'יבנספח ב כמפורט נקודות מיקום מתקני האצירה ברחבי הנמל -
מעת לעת על ידי הרשות בהתאם לשיקול דעתה שיעודכנו כפי 

  הבלעדי

  אצירה" כלי"

  

 מקומותבכלי האצירה הפרוסים בנמל כל ו , דחסניםמכולות -
  .יםהשירות לצורך מתן  השירותים

אצירה  כלי"
  חדשים"

לדרישות הרשות אצירה חדשים בהתאם וכלי דחסנים  ,מכולות -
  .נספח התפעוליל 3פרק ולמפרטים הטכניים הנקובים ב

רכוש, על חשבונו, לשם הענקת ל ספקכל ציוד אותו על ה -   "ספק"ציוד ה
השירותים באופן המפורט בחוזה זה והנספחים לו, לרבות: חלקי 

ולשם מתן שירותי  האצירה כלילחילוף, חומרים וציוד הנדרשים 
 םוטלפונים סלולאריי כלי הרכב,, למתקני האצירה האחזקה

המצורפים  ב'- ים א' ונספחבבחוזה, לרבות בהתאם לנדרש 
  . לחוזה

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה ו/או פיתוח תשתיות  -  "בנייןפסולת "
או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות 

  וחלקי הריסות מבנים. לרבות ערמות אדמה

בעיקר חלקי עצים, ענפים, שיחים ועלים שהוסרו בעת כריתה או  -  "פסולת גזם"
ת פסולת מסוגים נוספים גיזום או שנפלו או נשרו וכן שאריו

  המעורבים בגזם.

   .ואנאורגאניים פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים -  "פסולת יבשה"

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגאניים כגון:  -  "פסולת מעורבת"
שיירי מזון, אריזות, סמרטוטים, פלסטיק, זכוכית, מתכות, עצים, 

  ב המצויים בכלי האצירה או לידם. קרטונים וניירות וכיו"

המתקן הקבוע בשטח הנמל שבו מתבצעות פעולות קליטה, אחסון  -  "תחנת המעבר"
והפעלה של כל האלמנטים הלוקחים חלק בשינוע והעברת 

  .הטמנת הפסולתמהנמל לאתר הפסולת 

  ייצוג  .2

 נציגי הרשות .2.1

נציג (להלן: " טעמואו מי שיוסמך מ מנהל נתב"גהוא  בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1
יפעל בהתאם  ספקלצורך ביצוע השירותים בפועל במסגרת חוזה זה, ה. ")הרשות

 .")המפקחלהנחיות והוראות ראש אגף שרותי קרקע בנתב"ג או מי מטעמו (להלן: "

לנושא תפעול תחנת  ספקמודגש ומובהר כי המפקח מטעם הרשות יבצע פיקוח על ה .2.1.2
 פסולת.  המעבר לרבות אופן ביצוע שקילת ה

בכל עת ובכל , ומטעמ המפקחו/או  הרשות נציגמתחייב לשתף פעולה עם  ספקה .2.1.3
את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיהם  ועניין, ולהעמיד לרשות

נציג הרשות והנחיותיהם. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  יו של גורם כאמור.או לאישוריו או הנחיות ,ומטעמ המפקחו/או 
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הרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את באי כוחה כאמור ו/או להוסיף עליהם באי  .2.1.4
באי כוח הרשות רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים  כוח נוספים.
 לאותו עניין.

 ספקנציג ה .2.2

 ספקהימנה , (ככל שתחולנה) במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה .2.2.1
אשר ישמש איש קשר היכולת והניסיון המקצועי, הכישורים, בעל הידע, נציג  מטעמו

על  ספקלרשות, ככל הדרוש לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות ה ספקבלעדי בין ה
 . )"מנהל העבודהאו " "ספקהנציג (להלן: " פי החוזה, במלואן ובמועדן

ת ההצעות יהיה המנהל אשר הוצע במענה לנספח ב' לטופס הזמנ מנהל העבודה .2.2.2
טופס הזמנת ל 6.1.4יעמוד בכל הדרישות היישומיות כפי שהן מפורטות בסעיף ו

 .ההצעות במכרז

והפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמס, לרבות מנהל העבודהפרטי ההתקשרות עם  .2.2.3
נציג ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב ל לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר
 . הרשות

אם קיבל את אישורה של הרשות אלא , את נציג הספקלהחליף  לא יהיה רשאיספק ה .2.2.4
 .לשם כך מראש ובכתב

כמפורט בנספח  וטלפון סלולארי ברכבועל חשבונו  ספקיצויד על ידי המנהל העבודה  .2.2.5
 .התפעולי

 מנהל העבודה כנהג.עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישמש  .2.2.6

  הצהרות והתחייבויות הספק .3

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

 כדין מורשה עוסק או בישראל כדין רשום התאגידבמהלך כל תקופת ההתקשרות, יהיה  כי .3.1
, כל פעולה ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדובישראל, אשר לא ננקטה נגד

 או תוצאה דומה ו, מחיקתו, חיסול עסקיושמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק
  אחרת. 

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו  .3.2
להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות 
התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או 

תחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל בביצוע ה
  דין. -דין לרבות תקנה, צו ופסק

וכי בחן  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.3
חוזה, לרבות הותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 

החובה לבחינת ידוע לו שכי הם; מאפייניו שירותיםהתנאים הכרוכים בביצוע הו קוםהמי
הוראות החוזה, מוטלות על אחריותו בהתאם לביצוע השירותים המידע האמור לצורך 

כי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל ו הספק של המלאה והבלעדית
  גרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה. על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת ל

המכרז, מסמכי צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מלוא כי הבין את  .3.4
את אפשרות הביצוע של כל השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע בחן באופן עצמאי 

; המפורט במסמכי המכרזהמידע ולרבות לעניין זה:  אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה
המיקום והתנאים הכרוכים בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם; 
התשתיות, המערכות, התוכנות, הציוד, הכלים, החומרים וכוח האדם הדרושים לביצוע 

כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע בנוסף וכן  השירותים
נוספת שמצא לנכון, מצא כי ביצוע ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה השירותים; כי 

איכות, בהתאם להוראות החוזה, הנו היקף וב, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, בהשירותים
תמורה מלאה והוגנת לכל וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת אפשרי ומעשי 

וותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק חוזה, והוא מהתחייבויותיו על פי ה
 . מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך
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כי הינו בעל הידע, הניסיון, ו שירותיםכי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לביצוע ה .3.5
שורים, האיהציוד, כלי הרכב, כ"א, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, 

 ם ולביצוע כל יתרובמועד םבמלוא שירותיםוהרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע ה ההיתרים
  .החוזההתחייבויותיו על פי 

יבצע את השירותים באמצעות כלי  ,להלן 4.4  נקוב בסעיףלמעט בתקופת ההיערכות כ כי .3.6
לטופס ההזמנה, ואשר יהיו  6.1.5אי המקדמי הנקוב בסעיף הרכב העונים לדרישות התנ

מורשים בהתאם לכל דין ובעלי כל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירותים. כמו כן, הספק 
מתחייב כי גיל המשאיות שיוצבו לצורך מתן השירותים, לא יעלה בכל זמן נתון בתקופת 

 נים.ש 5ההתקשרות ו/או בתקופות ההארכה (ככל שתחולנה) על 

כי במסגרת מתן השירותים וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי החוזה, יבצע הספק את  .3.7
השירותים בהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי שינתנו לו מעת לעת על ידי הרשות ו/או על 
ידי מי מנציגי הרשות, ובכלל האמור, יפעל במסגרת מתן השירותים בהתאם לנהלים הנהוגים 

 ם מתן השירותים, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת.ברשות בקשר ע

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

, אלא אמצעי ביקורת םאינ, שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכל מי מטעמו
 בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינכמו גם שהם 

ו/או מאחריותו הישירה, המלאה מהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל
 הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או להטיל על הרשות ו/אוכלפי והבלעדית 

  על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי.

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

ציא לרשות אישור על ניהול ספרים מובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימ
 כחוק ועל ניכוי מס במקור.

  חוזה.הת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי ספקכי הנו בעל יכולת כלכלית מ .3.9

כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו  .3.10
אבטחת המידע ושמירת  ,וןבמהלך כל תקופת החוזה את כל הכללים ו/או את הוראות הביטח

  . לחוזה נספח ה'כ פיםהמצור את הוראות איכות הסביבה כןו  נספח ג'כ פיםהמצור הסודיות

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

האחריות הכוללת לנושא הבטיחות בתפעול תחנת המעבר תהא על  לחוזה. יודגש ויובהר כי ד'
 הספק בלבד.

כי ידוע לו שחלק מהשירותים, יבוצעו בשטח בו מתקיימת באופן רציף במהלך כל תקופת  .3.12
היממה פעילות תעופתית ואשר משרת באופן תדיר נוסעים, מלווים, מקבלי פנים, עובדים 

ים נוספים וכי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל וגורמים רב
שתחולנה), יבצע הספק את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה 
מקיימת הרשות במקומות השירות ו/או באופן המשתלב עם השירותים המוענקים בהם, על 

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

או ו/ רשותל, וזאת הן גרום נזק או אי נוחותשהיא עלולה לאו לפעילותו הסדירה של הנמל ו/
א, והספק ישא שהולכל צד שלישי נמל ו/או ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או ל

זו, על ידו ו/או על ידי כל ת יוהפרת התחייבושל  יהלכל תוצאותבאחריות המלאה והבלעדית 
מי מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל טענה 

 ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור. 

ו לצורך ביצוע ייד- על ואשר יסופק םמי מטעמו באמצעיכי בכל מקרה בו ישתמש הספק ו/או  .3.13
מהאמצעים אשר הרשות העמידה לרשותו, חלה עליו חובת בדיקת  איזההשירותים, לרבות ב

האמצעים בטרם השימוש והוא יישא באחריות לשימוש נאות בהם בהתאם להוראות היצרן 
וכן יישא באחריות  ,זהג מסופי כל כללי הבטיחות הקיימים והנהוגים בשימוש באמצעים -ועל

- לתוצאות השימוש בהם והרשות לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באמצעים על
  .ידי הספק ו/או מי מטעמו
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ישא, על חשבונו, באחריות המלאה לכך שהוא ו/או כל מי מטעמו ימנעו, במהלך כל תקופת  כי .3.14
ו/או קלקול ו/או השחתה , מגרימת נזק ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

. הספק מצהיר מקומות השירותו/או לכלוך, מכל מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא, ב
ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מאחריותו על פי שאר הוראות החוזה, יתקן 
ם בהקדם האפשרי, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק ו/או קלקול ו/או השחתה שנגר

, וכן ינקה כל מקומות השירותבשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל מי מטעמו ב
 השירותים, באופן סדיר, ככל שאלה נובעים מביצוע מקומות השירותפסולת ו/או לכלוך ב

. הרשות תהא רשאית לקבוע לספק מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול םו/או בקשר עמ
ור והספק יבצעם בתוך אותו מועד. לא ביצע הספק את ו/או לביצוע כל ניקיון כאמ

התחייבויותיו האמורות תוך התקופה אותה נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע 
  להלן.  20 מזכויות הרשות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יחולו בעניין זה הוראות סעיף 

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9יפעל לקיים את הוראות סעיף  כי .3.15
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת חוק שוויון זכויות(להלן: "

עובדים לפחות במהלך תקופת  100ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם ההתקשרות, יפנה למנהל 

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

כי הינו מתחייב כי במהלך תקופת החוזה לא יעסיק במתן השירותים עובדים זרים כהגדרתם  .3.16
 בחוק.

לא  אופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמורכי יבצע את כל הוראות החוזה ב .3.17
ללא דיחוי, על  לרשות,להודיע ימצא במצב של ניגוד אינטרסים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

כי עלול להתעורר ניגוד  ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתוכל עניין ב
 .אינטרסים כאמור

יבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו, הן כי ידוע לו שהצהרותיו והתחי  .3.18
ימשיכו לעמוד בתוקפן ויהיו נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרות וכי הוא מתחייב להודיע 

  מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.

  תקופת ההתקשרות .4

(להלן:  _________החל מיום  חודשים, 36תקופת התקשרות בהתאם לחוזה זה תהא למשך  .4.1
תקופת (בחוזה זה: " __________ועד ליום  ")מועד תחילת תקופת ההתקשרות"

 ").ההתקשרות

הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .4.2
חודשים בכל תמהיל עליו תחליט הרשות (בחוזה זה:  36של עד  ,תונוספ או תקופות בתקופה

ימים טרם תום תקופת  30וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של  "),תקופות ההארכה"
 ההתקשרות או תום איזה מתקופות הארכה אותן קצבה הרשות, לפי העניין.

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות  ספקה .4.3
לתקופות  ההארכה הנה אופציה המוקנית לרשות, ולרשות בלבד. אי הארכת תקופת ההרשאה

מוותר בזאת באופן  ספקההארכה נוספות, הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בנסיבות האמורות 
מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר 

ו/או הסתמכותו למתן שירותים  ההתקשרותהסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת 
(כולן או חלקן) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הזוכה במהלך תקופות ההארכה 

 בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. 

 4 ותסתייםאשר תחל במועד תחילת תקופת ההתקשרות תקופת היערכות תעמוד  ספקל .4.4
רשאי  ספק"). במהלך תקופה ההיערכות יהיה התקופת היערכות(להלן: " לאחר מכןחודשים 

 יםמפורטה אינם עומדים בכל התנאיםשירותים תוך שימוש בכלי רכב אשר לספק את ה
לתת את השירותים  ספקוזאת מבלי לגרוע מהתחייבות ה לנספח התפעולי 2.1.3סעיף ב

 במלואם.

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, בכתב, על דחיית תחילתה  .4.5
ות, לפי העניין, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי של תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההיערכ

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

ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההיערכות למועד אותו תקבע 
הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי 

 עמה, ובכלל זה, לא יהא זכאי הספק לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.כל מי מט

מוסכם ומוצהר בזה, כי למרות האמור בסעיף זה לעיל, רשאית הרשות להפסיק את תוקפו  .4.6
של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה 

יום מראש, וזאת מבלי לגרוע  30תימסר לספק הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, ש
 משאר הזכויות המוקנות לרשות על פי החוזה.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת תקופת  .4.7
ההתקשרות, הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר 

יה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יה
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ובפרט טענות שעניינן השקעות 

 אותן השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

ק דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספ .4.8
זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע בפועל, עד 
לאותו מועד, וזאת כסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא יהיה בביטול 
החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל 

ו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל יתר התחייבויותי
טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי 

  נוספים מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

  השירותים .5

את כל לרשות  אחריות כוללת להעניק עצמו על בזה נוטל ספקוה, ספקל בזה מוסרת הרשות
ת כלי האצירה ותחנת לרבות הוראות הנספח התפעולי ונספח אחזק השירותים המפורטים להלן,

זה,  חוזהב במועדים ובהתאם לשאר תנאים המפורטיםבמיקום, באופן, באיכות, הכול  ,המעבר
  :")השירותים(להלן, יחדיו: " לרבות בנספחיו

  פינוי פסולתשירותי  .5.1

פינוי שירותי  לרשות להעניקאת כל הדרוש על מנת בצע ישא באחריות ל ספקה .5.1.1
וכן ") שרותי פינוי פנימי(להלן: "לתחנת המעבר  בנתב"ג ממקומות השירותפסולת 

(להלן:  הרשותשיאושר ע"י  מורשה מתחנת המעבר לאתר הטמנהפסולת פינוי 
ם לשיטות ולנהלים כמפורט בנספח התפעולי ובהתא , הכל")שרותי פינוי חיצוני"

יעשו ושרותי פינוי חיצוני  פנימי. שירותי פינוי עים במסגרת הנספח התפעוליהקבו
, בהתאם לדרישת המפקח מטעם הרשות ובזמנים המפורטים בנספח התפעולי

ככל הדרוש על מנת הכול , כפי שינתנו מעת לעת נציג הרשותבהתאם להנחיות ו
בהתאם  ת החיצוניפינוי הפסולת הפנימי ושירותי פינוי הפסוללהעניק את שירותי 

 חוזהביחדיו, שירותי פינוי פנימי ושרותי פינוי חיצוני ( בחוזה זה ספקלהתחייבויות ה
  .")פינוי פסולתשירותי זה: "

 ספקישא הלהלן  5.5  ףומבלי לגרוע מהוראות סעי, י הפסולתופינשירותי במסגרת  .5.1.2
פינוי ששירותי על מנת  לבצע את כל הדרוש, על חשבונו,בלעדית באחריות המלאה וה

, וזאת מבלי שיהיה זכאי באופן, ברמה וביעילות הגבוהה ביותר, יתבצעו הפסולת
 .פינוי הפסולתשירותי התמורה בגין בשום מקרה לכל תמורה נוספת על 

 טרונייםתגי זיהוי אלק נויותקיסופקו ולצורך זיהוי וביצוע השקילה בתחנת המעבר  .5.1.3
בכל כלי האצירה  לנספח התפעולי 2.1.3סעיף  ואמצעי איתור וזיהוי כמפורט )צ'יפ(

למשאיות ולכלי  . הצ'יפיםי פינוי הפסולתלצורך מתן שירות ספקוכן במשאיות ה
בכלי  GPSבנוסף, הספק יספק ויתקין משדרי  ,ע"י הרשותויותקנו יסופקו האצירה 

שר על הספק להחזיק לצורך מתן השירות א הרכב (לרבות בכלי הרכב החליפיים
כמפורט ) והכל במקרי תקלות או בעת טיפולים ואחזקה של כלי הרכב הקבועים

  .בנספח התפעולי
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 עקב, הנמל שבשטח המעבר לתחנת הפסולת הובלת תתאפשר לא בהם במקרים .5.1.4
 מכלי ישירות המעורבת הפסולת תפונה, אחרת סיבה מכל אובתחנת המעבר  תקלה

 ספקה יצהיר עליה חלופית מעבר תחנת אל ג"נתב בשטח מוצביםה האצירה
  .")פינוי חלופי(להלן: "והנדרשת לאישור מנהל החוזה 

 המוצב השקילה במתקן האצירה כלי עם המשאית תישקל, החלופי הפינוי טרם .5.1.5
 חלופי פינוי עבור כי, בזאת מוסכם. ורישום שקילה לצרכי, ג"בנתב המעבר בתחנת
 .להלן 10.4בסעיף כמפורט  תמורה הרשות תשלם

הספק מתחייב להחזיק, מעבר לכלי הרכב הקבועים, בכלי רכב חלופיים לצורך מתן  .5.1.6
 השירות במקרה של תקלה בכלי הרכב ו/או טיפול ואחזקה בכלי הרכב הקבועים.

כלי את כל ללא תמורה, , בלבד יםלצורך מתן השירות הספקלרשות הרשות תעמיד  .5.1.7
ם, הציוד, המבנים והכלים המפורטים בנספח התפעולי, המכולות, הדחסניהאצירה, 

למען הסר ספק מובהר כי הספק  .")ציוד הרשות(להלן: " אשר הינם בבעלות הרשות
יהיה אחראי לתחזוקה השוטפת של ציוד הרשות וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי 

  .להלן 5.3 , כמפורט בסעיף בגין התחזוקהמהרשות ו/או שיפוי 

 העמדת כלי אצירה חדשים .5.2

המלאה לרכוש ולהציב כלי אצירה ריות ישא באח ספקהעל פי דרישת הרשות,  .5.2.1
ובדרישות מנהל החוזה מעת נספח התפעולי המפורטות בהעומדים בדרישות חדשים 

ך התקופה הנקובה ובהתאם ליתר אם להזמנת הרשות בכתב וזאת תותבהלעת, 
 "). רכישת כלי אצירה חדשיםזה: " חוזה(ב נספח התפעוליבתנאים המפורטים ה

ים יהיו רכושה הבלעדי של הרשות כלי האצירה החדשים שירכשו במסגרת השירות .5.2.2
 להלן.  10.5 ובגינם תשלם הרשות תמורה כמפורט בסעיף 

ות או תעודת רישום אשר תונפק על ידי יצרן כלי ריחהספק ידאג כי כל תעודת א .5.2.3
  האצירה תהיה על שם ולטובת הרשות.

 שירותי אחזקה .5.3

ישא באחריות  ספקהועל אף האמור בכל דין, להלן  5.5  ףסעימבלי לגרוע מהוראות  .5.3.1
 , ניקיון, שירותי אחזקהלרשות ספקלבצע את כל הדרוש על מנת ל המלאה והבלעדית

ותחנת המעבר כלי האצירה  תנספח אחזק בהתאם להוראותשוטפים ומלאים  תיקוןו
, םולזמני התגובה הנקובים במסגרת התפעולינספח וה לחוזה כנספח ב' פיםהמצור

חדשים הן הו כחלק מציוד הרשות הקיים(הן בנמל  כלי האצירהוזאת בקשר עם 
במיקומם כפי שיהיו מעת לעת על פי , )י הרשות בנמלאו על יד ספקה שיוצבו על ידי

, יהיה ניתןהכול באופן שבו ), As-Is) ובמצבם כפי שהם (As Whereהוראת הרשות (
חולו), לבצע יבכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל ש

חדיו: (בחוזה זה, י לצורך מתן השירותים מכלי האצירה דשימוש מלא ותקין בכל אח
  .")שירותי האחזקה"

למען הסר ספק מובהר,  בכל העליות הכרוכות בביצוע שירותי האחזקה. ישא ספקה .5.3.2
כלי האצירה את  ולתחזק ציוד וכלים שבאמצעותם יוכל לשפץ, לתקןיחזיק  ספקהכי 

תעמוד סככת טיפולים בתחנת המעבר, לטיפול ואחזקה  ספקה ימוששל .שבנתב"ג
 .יםלים המשמשים אותו בעת מתן השירותשוטפת של כלל הציוד והכ

 טרםבמועד אשר יתואם בין הרשות והספק לאחר ההכרזה עליו כזוכה במכרז ו .5.3.3
 בנוכחות, לציוד הרשות תקינות בדיקת תיערך, החוזה פי על יםהשירות מתן תחילת
, ציוד הרשות כלל של ויזואלית סקירה תכלול התקינות בדיקת. והרשות הספק נציגי
  AS ISציוד הרשות על אחריות יקבל הספק. הספק באחריות תהא אחזקתם אשר

,AS WHERE להסכמה הצדדים שיגיעו ולאחר, התקינות בדיקת סיום עם . 

לגבי היקף הליקויים  להסכמה הצדדים שיגיעו ולאחר, התקינות בדיקת סיום עם .5.3.4
על יבצע הספק את תיקון הליקויים המוסכמים, , והתיקונים הנדרשים בציוד הרשות

 וזאת תוך המועד אשר יקבע לכך על ידי הרשות. חשבונו, 
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הרשות תבחן את ביצוע תיקון הליקויים על ידי הספק לאחר השלמתם ותהיה  .5.3.5
) לדרוש סבב תיקונים נוסף, במידה ii) לאשר את התיקונים; או (iרשאית: (

לעיל ולערוך בדיקה  5.3.4 הסכמה כמפורט בסעיף הוהתיקונים אינם תואמים את 
 נוספת.

במקרה של אי הסכמה על מצב ציוד ו/או כלי האצירה הקיימים יקבע מהנדס מטעם  .5.3.6
יקבל אחריות מלאה לציוד  ספקהרשות האם על הרשות לשאת בעלות התיקון או שה

את לא תהיה זכות ערעור על כך. היה יוחלט כי על הרשות לש ספקכמו שהוא ול
על ידי הרשות בהתאם לסכומים  לספקבעלות התיקון התמורה בגין התיקון תוחזר 

 אותם יאשר המהנדס.

 יתקן הספקלאורך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחולנה)  .5.3.7
 מכל שימוש מכלל שיצא, דחסניות לרבות, אצירה כליציוד,  כל חשבונו על יחליף אוו/

 יציב, הרשות הוראת לפי או, הצורך לפי. מנהל החוזה , בהתאם לדרישתשהיא סיבה
 .נוספת תמורה כל ללא, הרשות רכוש יהיה אשר, במקומו חדש אצירה כלי

מתחייב  ספקהבמסגרת שירותי האחזקה ומבלי לגרוע מהאמור בנספח התפעולי,  .5.3.8
  :בזאת כי

בצע במשטח השינוע ובתחנת המעבר, באופן רצוף ושוטף, את כל העבודות י .5.3.8.1
ושות לשמירת הסדר והניקיון במקום, הכל לפי הוראות המפקח הדר

בהתחייבות זו תבוצענה העבודות ע"י  ספק. לא עמד הכל דיןוהוראות 
יהא חייב  ספק. הספקאחר, על חשבון ה ספקעובדי הרשות או ע"י עובדי 

להחזיר לרשות את ההוצאה שנגרמה לה עקב כך בגובה התמורה ששולמה 
במחיר העלות לרשות, שתחושב כמכפלה של מספר אחר, או  ספקלאותו 

השעות שהושקעו במחיר שהרשות גובה עבור ביצוע אותן עבודות. הרשות 
עפ"י החוזה  ספקתהא רשאית לקזז סכומים אלה מהתמורה המגיעה ל

  ו/או לחלטם מהערבות לחוזה.

להשתמש במשטח השינוע ובכל האמצעים הנמצאים בו (כמפורט בנספח  .5.3.8.2
) ועל פי הוראות ותחנת המעבר ת כלי האצירהח אחזקונספ התפעולי

העבודה והוראות בטיחות ובמים ובחשמל, אך ורק לצורכי מתן השירות 
ולפעולות הלוואי הנדרשות לתפעול שלהם עפ"י החוזה, ולא לכל מטרה 
אחרת. שטיפת כלי רכב פרטיים או שאינם משמשים לביצוע השירות 

  אסורה בהחלט.

, אמצעי השינוע והציוד וכל אמצעי אחר הנוטל רהכלי האצילהחזיק את  .5.3.8.3
, ספק, בין אם הינו של הרשות ובין אם הינו של היםחלק במתן השירות

  .יםחזותי תקין ומתאים למתן השירותובמצב תברואתי 

הנוטלים חלק בתהליך השינוע של הפסולת,  כלי האצירהלהפעיל את  .5.3.8.4
דרושה ובהתאם השייכים לרשות כמפורט בנספח התפעולי, בזהירות ה

  להוראות התפעול של המפקח וכן לדאוג לתחזוקתם השוטפת.

שלא להכניס לנמל ו/או לתחנת המעבר ו/או למשטח השינוע כל אדם, או  .5.3.8.5
  כלי רכב כלשהו ללא אישור המנהל, וחטיבת הביטחון בנמל.

מתחייב לשמור כי המכולות והציוד, בין אם הוצבו ע"י הרשות ובין  ספקה .5.3.8.6
שארו במקומות הצבתם בשטח בכל תקופת החוזה ועד לסיום אם על ידו, יי

כי היה ויהיה חוסר במכולות לכל אורך תקופת  ספקתקופת החוזה. ידוע ל
 לחוזה.    12 בסעיף  בפיצויים המוסכמים כמפורט ספקהחוזה, יחויב ה

 מתן תחילת במועד ג"בנתב יימיםק שיהיו אצירה כלי על הן חל זה סעיף
 הרשות י"ע השירות תקופת במשך שיירכשו כאלה על והן יםהשירות

  .אחרים מספקים או ספקמה

 כל וכן, משאבות, מנועים החלפת כלולי הםב והטיפול כלי האצירה אחזקת .5.3.8.7
 שמנים החלפת, אלקטרוניות עיניות לרבות ההידראוליים החלקים
  .הנספח התפעולי  להוראות בהתאם כלה, הפטמות כל וגירוז ומסננים
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  שירותיםאופציה להרחבת ה .5.4

ליתן שירותים נוספים הדומים במהותם  ספקהרשות תהא רשאית לדרוש מה .5.4.1
 .התמורה בין הצדדים במו"מבכתב לשירות הניתן ע"פ חוזה זה. במקרה כזה תסוכם 

 ת אלועלויו על ותבססהצדדים י עלויות חוזה הדומות לשירות המבוקש ככל שישנן
   .")שירותים נוספים(להלן: "

שירותי ליתן  מהספקהרשות תהא רשאית לדרוש מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5.4.2
(להלן:  2011 - , תשע"אאריזותלהסדרת הטיפול בפינוי אריזות על פי המוגדר בחוק 

יהא הספק מחויב להתקשר עם תאגיד מוכר על ידי זה במקרה "), וחוק האריזות"
התמורה בין , כהגדרתו בחוק האריזות, לביצוע השירות ות הסביבההמשרד להגנ

הצדדים  עלויות חוזה הדומות לשירות המבוקש ככל שישנן .במו"מתסוכם הצדדים 
 .עלויות אלו על ותבססי

 היקף ההתקשרות .5.5

מובהר בזאת, כי ההתקשרות נשוא החוזה הנה התקשרות מסגרת לביצוע השירותים. היקף 
מאפייניהם, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה השירותים, מועדם ו

שירותים בהיקף כלשהו ההבלעדי. מובהר, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהספק איזה מ
ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל ו/או להורות לספק על הפסקת ביצועם בכל עת במהלך 

מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, וזאת 
 שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

 מועדי השירותים .5.6

 יחויב ספקהנספח התפעולי. בהספק יבצע את השירותים בשעות הפעילות המפורטות 
 תום שעת לאחר מיוחדים במקרים, שירותי פינוי של פסולת לביצוע המפקח להוראת להיענות
למנהל  בטלפון ההוראה קבלת מעת דקות 60 תוך מאשר וחריא לא, היומית הפעילות
 2.2ובימים שחורגים משעות הפעילות הנקובות בסעיף  שירותי פינוי פסולת בשעות .העבודה

לתמורה, מעבר  תוספת בכל ספקה את תזכה לא המפקח הוראות ולפי לנספח התפעולי,
 .להלן 10.1 לתמורה הנקובה בסעיף 

 ביצוע כולל של השירותים .5.7

לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד  והתחייבויותי, כי במסגרת בזאת יובהר ספקלמען הסר 
כל ציוד ו/או  ספקהפעולות וכן לכל באחריות המלאה והבלעדית לבצע את  ספקמהן, ישא ה

תשתית ו/או כלים ו/או מסמכים מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או 
הנספח התפעולי ונספח  ו/או דוחות הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה

ו/או לבצע שירותים  לספק, במלואן ובמועדן וכן ותפעול תחנת המעבר אחזקת כלי האצירה
ל טבעם תם מתבקשים בשספקציוד כאמור, שביצוען ו/או ארכבים ו/או ו/או אמצעים ו/או 

של השירותים ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות 
ה האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול על מנת ספקכל דין, גם אם הביצוע ו/או הא

להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים, במלואם ובמועדם, על פי הוראות החוזה ובהתאם 
בביצוע כלולות כ תיחשבנה מובהר בזאת, כי פעולות כאמור ספקמען הסר ל. להוראות כל דין

ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה נוספת,  ספקוהן יתבצעו על ידי הלכל דבר ועניין, השירותים, 
  יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג שהיא. ספקומבלי שה ספקעל חשבון ה

 רכבי הספק .5.8

הרכב החליפיים  ירך מתן השירותים את כלי הרכב וכן כללצוולהחזיק הספק ידאג להעמיד 
בכל אמצעי וכן  ובקרה לנספח התפעולי וכן לציידם במערכות איתור 2.1.3המפורטים בסעיף 

 ספקומבלי שה ספקללא כל תמורה נוספת, על חשבון ה אחר, הכל כמפורט בנספח התפעולי
  .יהיה זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג שהיא

 ארוחות לעובדי הספק אספקת .5.9

הספק מתחייב לספק ארוחות לעובדיו המועסקים במתן השירותים. לשם אספקת הארוחות 
, בהתאם למחירי כאמור, הספק יהיה רשאי לרכוש תלושי ארוחה מהרשות על חשבונו הבלעדי

 . לחוזה 'ובנספח המפורטים  הרשות כפי שיהיו מעת לעת
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  רים, הסמכות והיתרים, רישיונות, אישוהוראות כל דיןקיום  .5.10

שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה לכך ישא באחריות הבלעדית  ספקה .5.10.1
, האישורים (ככל שתחולנה), הוא וכל הפועלים מטעמו על פי החוזה, יהיו בעלי כל

, התקנים והתעודות, מכל מין וסוג ההסכמות, הרישויים, שיונותיהרההיתרים, 
על פי החוזה ו/או  ספקו/או התחייבות המוטלת על ה לצורך כל חובה דרושיםה שהם,

מתן ביצוע לשם על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, בין היתר, 
 ים. השירות

 ההארכה תקופות/או ו ההתקשרות תקופת שבכלבאחריות הבלעדית לכך  ישאהספק  .5.10.2
שוי עסקים רישיון תקף לניהול עסק לפי צו ריב שמו על יחזיק הוא), שתחולנה(ככל 

"מים ופסולת",  5בסיווג של קבוצה  1995(עסקים טעוני רישוי) (תיקון) התשנ"ה 
 "איסופה, הובלתה, מיונה". –(ב)  5.1סעיף 

להפעיל  יועלבנתב"ג ועסק להפעלת תחנת המעבר  רישיוןהספק יהא מחויב בהוצאת  .5.10.3
כל אורך את התחנה תוך עמידה בכל תנאי ודרישות רישיון העסק של תחנת המעבר ל

 .כמפורט בחוזה תקופת מתן השירותים

 זה לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: 5.10בקשר לכל האמור בסעיף  .5.10.4

כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה  .5.10.4.1
מהאישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסכמות, התקנים 

 והתעודות האמורים.

וש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל האישורים, כי יבצע את כל הדר .5.10.4.2
ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסכמות, התקנים והתעודות כאמור, 
יוותרו בתוקפם עד לתום תקופת ההתקשרות, וכי הוא מתחייב להודיע 

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.

ת, המוחלטת והמלאה באחריות הבלעדי ישא הספקאף האמור בכל דין,  על .5.10.4.3
לכל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו 
לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, בקשר עם הפרת 
איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה לרבות על פי סעיף 

ו ליקוי ו/או תקלה, זה לעיל וכן לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/א
 להוראות בהתאם שלא השירותים ביצועמכל מין וסוג שהם, שנגרמו בשל 

/או ו ביקורת/או ו הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל
 מודע היה שהספק בין, האמור עם בקשר הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה
  .לאו אם ובין להם

מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק  הספק יפצה ו/או ישפה את הרשות, .5.10.4.4
ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו לרשות 
ו/או לכל מי מטעמה (לרבות צדדים שלישיים) ו/או שאותו תידרש הרשות 
לשאת, לפי העניין, בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של כל 

זה לעיל, והספק מוותר בזאת באופן מי מטעמו, בקשר עם האמור בסעיף 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

  רישומיםו דוחות .5.11

ינהל רישום יומי מפורט ברמת כלי האצירה הבודד של מספר הפינויים  ספקה .5.11.1
ת י המפקח מטעם הרשווההצבות של המכולות, הכל לפי רמת הפירוט שתידרש על יד

  .לנספח התפעולי 2.6.3 כמפורט בסעיף

, החל ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)בתחילת כל חודש של תקופת  .5.11.2
 2.6.3כמפורט בסעיף למפקח, לאישורו, דו"ח חודשי  ספקחודש השני, יגיש המה

בחודש הקודם, והמפרט את מספר  יםהמתייחס לביצוע השירות לנספח התפעולי
וברמת הפירוט שתידרש על  םעפ"י סוגיההפינויים החיצוניים , הפינויים הפנימיים

לפי סוגיהם לאתר ידי המפקח. דו"ח זה יכלול גם התייחסות לפינויים החיצוניים 
בצירוף דו"ח שקילה מאתר ההטמנה המאשר את משקל  ספקשביצע הההטמנה 

, היתר פינויים חלופייםהדוח יכלול בין  הפסולת שפונתה מנתב"ג בחודש הקודם.
עלויות רכישת כלי אצירה חדשים, שרותי אחזקה ותיקון לכלי האצירה וכן כל 

  ") הדוח החודשיהשירותים הנוספים שסופקו במהלך החודש שחלף (להלן: "
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 סיור שבועי .5.12

, המפקח י"ע שתיקבע אחרת בתדירות או, המפקח שיקבע כפי ובשעות בימים, לשבוע אחת
 ספקה ימציא הסיור במהלך. ספקוה המפקח מטעם הרשות בהשתתפות שבועי סיור ינוהל

קיים ישיבת בקרה ועדכון שוטפים, וכן תתהיומיים  הרישומים של שבועי ריכוז למפקח
ביצוע השירותים על היבטיו אודות שוטף תיעוד ודיווח  לרשות ספקה ימסורבמהלכה 

ן כל דיווח אחר אותו תדרוש השונים, לרבות סוגיות בעיתיות, עמידה בלוחות זמנים וכ
  הרשות. 

 וקבלני משנה כח אדם .6

 כח אדם .6.1

 ההתקשרות תקופת במהלך עת שבכל לכך והבלעדית המלאה באחריות יישא הספק .6.1.1
), יוקצה לטובת ביצוע השירותים כל כוח האדם, שתחולנה(ככל  ההארכה ותקופת

שהספק בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם, וזאת מבלי 
יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג 

 .")צוות הספק(להלן: " שהוא

מתן שירותים בנתב"ג, טרם ל הצוות הספק אשר יבצעו שירותים בנתב"ג יעברו הכשר .6.1.2
ביצוע עבודות בנתב"ג, אשר תכלול הדרכת נהיגה בנתב"ג, התמצאות ובטיחות. כל 

 וות הספק יאושר על ידי נציגי הרשות בטרם ביצוע השירותים. שינוי בצ

הספק יגיש לרשות רשימה של עובדים אשר תכלול את צוות הספק והכוננים. הספק  .6.1.3
ידאג לעדכן את רשימת עובדי הספק עקב כל שינוי בה ולהגיש עותק מעודכן לרשות. 

  כל אחד מאנשי צוות הספק יאושר בהתאם להוראות נספח ג'.

לא יהיה רשאי לבצע את השירותים באמצעות קבלני משנה מטעמו, אלא  הספק .6.1.4
בכפוף לקבלת אישורה של הרשות, מראש ובכתב לכך, אשר יינתן על ידה במקרים 

  מיוחדים ובנסיבות מוצדקות בלבד.

, מיומנות ניסיון בעל יהיה המשנה מקבלני אחד שכל לכך באחריות יישא הספק .6.1.5
 ההסמכות, ההיתרים, ההרשאות, תהרישיונו מקצועית, כישורים וכן בעל כל

וכן  ו/או כל רשות מוסמכת חוזה/או ו הדין כל הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים 
לצורך ביצוע השירותים. הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאשר  על פי חוזה זה

את קבלני המשנה, כולם ו/או חלקם, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או 
פגוע בשום צורה ואופן מאחריות הספק לביצוע השירותים במלואם ובמועדם על פי ל

 החוזה. 

 המוחלטת, המלאה באחריות יישאהסר ספק מובהר בזאת, כי הספק  למען .6.1.6
 ובכלל השירותים ביצוע עם בקשר מטעמה מי כל כלפי/או ו הרשות כלפי, והבלעדית
 פי על לרבות, המשנה קבלני באמצעות היבטיהם כל על השירותים ביצוע: האמור
 באישור יהיה לא. ידה על שאושרו משנה קבלני באמצעות ולרבות הרשות דרישת
 על כאמור משנה קבלני באמצעות השירותים בביצוע/או ו המשנה קבלני את הרשות
 הספק מאחריות לגרוע/או ו, שהוא וסוג מין מכל, אחריות הרשות על להטיל מנת
 מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והספק, זההחו פי על מטעמו מי/או ו
 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה כל

שתידרש  ומבליהבלעדי  התהיה רשאית לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעת הרשות .6.1.7
אחד מעובדי הספק ו/או מקבלני המשנה  כללנמק את החלטתה, את החלפתו של 

קבלת הדרישה  לאחר בסמוך, הרשות של רצונה עותלשבי, החליפםוהספק מתחייב ל
כאמור ולא יאוחר מהמועד אותו נקבה הרשות לשם כך, וזאת מבלי שהחלפה כאמור 
תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק 
הן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג ש

 בקשר לכך. 

הספק לא יהיה רשאי להחליף מי מעובדי הספק ו/או מקבלני המשנה, למעט אם  .6.1.8
קיבל את אישורה של הרשות לשם כך מראש ובכתב, וזאת מבלי שהחלפה כאמור 
תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק 

כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון 
 בקשר לכך. 
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הסר ספק מובהר, כי עובד הספק ו/או ספק המשנה המחליף, כאמור בסעיפים  למען .6.1.9
, ההיתרים, ההרשאות, הרישיונות, הכישוריםהידע,  יאף הם בעל יהיולעיל, 

ו/או כל רשות  חוזה/או ו דין כל הוראות פי עלוהאישורים הנדרשים  ההסמכות
 סמכת לצורך ביצוע השירותים. מו

פי שיקול דעתם, -מובהר ומודגש בזאת שגורמי הביטחון ברשות יהיו רשאים, על .6.1.10
לתחומי השדה  מעובדי הספקבאמצעות הודעה מנומקת בכתב, לאסור את כניסת מי 

  לשם מתן השירותים.

  הספק  כספק עצמאי .6.2

צהיר מהרשות, וכי הספק  ידעוב םהספק אינ ועובדיהספק  נציגמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
  , לפיכך:1996 -כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו ספקכי איננו 

פי  למוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו ע .6.2.1
ו/או למי  הרשות לנציגהחוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע  נציגילפקח, להדריך או להורות ל שיתמנה על ידם
כל זכויות של עובד  הספק נציגיהוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לספק ו/או ל

מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות  םזכאי ולא יהי םהרשות וה
  בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

קיים בכל תקופת ההתקשרות לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי הספק מתחייב ל .6.2.2
החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק 

 שכר מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל  .6.2.3
  על פי החוזה. םשירותיהנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע ה

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

  שיפוי .6.3

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית  .6.3.1
עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה  מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי

את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות 
  וכיוצא בזה.

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

 הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

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

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

 , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.וזאת לספק התשלום את עכברשאית ל

  ובעלות בציוד ובמתקנים  , הקצאת נכסיםהרשאת שימוש .7

ציוד ו/או מתקן כל , לרבות כלי האצירהמובהר בזאת, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, כי  .7.1
תשתית ו/או כלים הכלולים בהם וכן ר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או ו/או רכיב ו/או חומ

לעיל, הינם ו/או יהיו,  5.3  ףלרבות כל חליפיהם ו/או תיקון שבוצע בהם בהתאם להוראות סעי
אופן בלתי מצהיר ומתחייב בזאת ב ספקבכל עת, בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות. ה
זה לעיל, וכי הוא מוותר בזאת באופן  7.1 חוזר, כי שקלל בהצעתו הכספית את האמור בסעיף 

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

מוגבלת בזמן ושאינה ניתנת  יקבל מהרשות, הרשאה הדירה, ספק, והספקל הרשות תעניק .7.2
להעברה ו/או להמחאה, להשתמש, במהלך תקופת ההתקשרות ובמישרין לצורך ביצוע 

 לעיל.  7.1 סעיף ובציוד כמפורט ב כלי האצירהבהשירותים, 
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במהלך תקופת  לעיל) 1.5ים המוקצים (כהגדרתם בסעיף את הנכס ספקהרשות תקצה ל .7.3
וכן תקצה לו שירותים נוספים (מיזוג ואחזקה, החוזה ו/או תקופות הארכה (ככל ותחולנה), 

  .זאת ללא תמורהמים וחשמל), 

 יםלשימוש בנכסהסכם יחתום על  ספק, כאמור לעיל, ההמוקציםהקצאת הנכסים  לשם .7.4
ועל פי  ומיקומם יקבעו על ידי נציג הרשות המוקציםהנכסים לחוזה. גודל  'זנספח כ ורףהמצ

 .שיקול דעתו הבלעדי

, לעיל 7 כמפורט בסעיף  ספקשניתנה לוהקצאת הנכסים  מובהר בזאת, כי הרשאת השימוש .7.5
מי כל ו/או  ספקהאת ביצוע השירותים, וכי בכל מקרה,  ספקעל מנת לאפשר לרק אך ו הנה

לכל צורך ו/או כאמור  ו/או בחליפיהם בנכסים המוקציםהיו רשאים להשתמש , לא יומטעמ
 מביצוע השירותים. מטרה אחרת שאינה מהווה חלק 

והקצאת ציוד הרשות להשתמש ב ספקלההרשאה שניתנה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.6
, קניינית ו/או אחרת, ספקכלשהי לת כהענקת זכובשום מקרה לא יתפרשו , המוקציםהנכסים 

את, כי יהיה מנוע ומושתק מלטעון מצהיר בז ספק, וההמוקציםבנכסים ו/או  בציוד הרשות
 זכות חוקית כאמור.ו/או למי מטעמו כל  ולעצמו/או לתבוע 

  שיתוף פעולה  .8

שא הספק באחריות יבלתי נפרד מביצוע השירותים, י וכחלקבמהלך כל תקופת החוזה,  .8.1
, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא השירותיםאת  ובצעי הספק וצוותהספק  שנציג כךלהמלאה 

 בקשרוכן עם כל צד שלישי שמעורבותו נדרשת עם הרשות ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה 
 . , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים מתן עם

בלתי נפרד מהשירותים,  כחלק, הספק יידרשלעיל,  8.1 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .8.2
 כפי הספק מטעם אחר נציג כלו/או  מצוות הספק מי/או והספק  נציגבין היתר באמצעות 

 הרשות תקיים אותהבכל ישיבה ו/או פגישה  לרשות להתלוות, להשתתף והרשות שתקבע
ל מנת לבצע ולהשלים את השירותים, , ככל הנדרש עשלישיים צדדים עם השירותים במסגרת

ו/או  מידע כל ולהנפיקכל פעולה ו/או לערוך  לבצע אף האמור ובמסגרתבמלואם ובמועדם, 
 .מורה כהגדרתה להלןמעבר לת נוספתאשר יידרש לשם כך, ללא תמורה  מסמך

תינתן לשם כך על ידי  אשרלהרשאה מפורשת  ובכפוף בהתאם, לעיל 8.2 לאמור בסעיף  בנוסף .8.3
/או כל נציג אחר ו הספק מצוות/או מי ו הספק נציגהרשות, יידרש הספק, בין היתר באמצעות 

/או ו מוסמכת רשות או שלישי צדמטעם הספק כפי שתקבע הרשות, לייצג את הרשות בפני כל 
את השירותים, במלואם  , על מנת לבצע ולהשליםהנדרש ככללרבות הגורם המסמיך, 

אשר  מסמךו/או  מידעולהנפיק כל  לערוך/או ו פעולה כל בצעובמועדם, ובמסגרת האמור אף ל
  יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

לכך  ךאלא אם הוסמ רשותבשום צורה ואופן לחייב את ה ךמוסמ אינו הספק כי, בזאת מובהר .8.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי  כאמורהסמכה  כל כאשר, רשותבמפורש מראש ובכתב על ידי ה

שלא ליצור כלפי צד שלישי כלשהו כל  הספקאחד הנקוב בה ולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
אלא בכפוף לקבלת הסמכה  רשותאת ה לחייב ךמוסמ מטעמו מי/או ו הוא לפיו, כלשהומצג 

 בשם שבצע פעולה כל תהיהאת הוראת סעיף זה לעיל,  הספק הפר. ובכתב מראשספציפית, 
באחריות הבלעדית כלפי  ישא הספקבטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, ו הרשות

  וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.   רשותה

 עיכובים עם בקשר תביעה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק .8.5
אלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של על פי החוזה ככל ש התחייבויותיו בביצוע שנגרמו
ו/או של מי מטעמו עם  הספק, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המנהל
  . מטעמם מי כל עם/או ו המסמיך הגורם לרבות, אחרים שלישיים צדדיםו/או עם  הרשות

  אחריות  .9

לאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או באחריות הבלעדית, המוחלטת והמ ישאאף האמור בכל דין, הספק  על
ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, 
בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה לרבות על פי סעיף זה לעיל 

קלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בשל וכן לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או ת
 הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם שלא השירותים ביצוע

 ובין להם מודע היה שהספק בין, האמור עם בקשר הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה/או ו ביקורת/או ו
  .לאו אם
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  תשלוםהותנאי  התמורה .10

במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל  ספקות התמורת ביצוע כל התחייבוי .10.1
, ביחס לכל ספקבהתאם להוראות החוזה, תשלם הרשות לו , במלואן ובמועדןשתחולנה)

אותו נקב הספק בטופס ההצעה הכספית אותו הגיש התעריף שירות שיבוצע על ידו, את 
 ). "התמורה: "להלן( במסגרת הצעתו למכרז, ביחס לאותו שירות, בתוספת מע"מ כדין.

תשלום בעבור  ופסולת גזם/יבשה הרשות תצרף לתמורה בגין פינוי חיצוני של פסולת מעורבת .10.2
 דו"ח השקילההסביבה וזאת כנגד  להגנתמשרד העל ידי מעת לעת היטל ההטמנה כפי שיקבע 

יודגש כי התעריף לפינוי חיצוני של  מאתר ההטמנה הכוללת את פרטי ההטמנה המלאים.
 ת בניין תכלול את דמי ההטמנה ואת היטל ההטמנה.פסול

יודגש כי התמורה בגין דמי ההטמנה באתר הפסולת והתמורה בגין היטל ההטמנה בנוסף, 
ישולמו בהתאם לכמות הפסולת המוטמנת באתר ההטמנה ובכפוף להמצאת דו"ח השקילה 

  מאתר ההטמנה.

ככל שתאשר זאת הרשות, יהא ככל שהספק יבקש את אישור הרשות לשינוי אתר ההטמנה, ו .10.3
הספק מחויב להמציא למנהל החוזה את מחירון דמי ההטמנה באתר החדש. יובהר כי 
התמורה בגין דמי הטמנת הפסולת באתר ההטמנה החדש תהא כנקוב במחירון אתר ההטמנה 

  החדש אך לא תעלה על תעריף דמי ההטמנה אותו נקב הספק בהצעתו הכספית למכרז. 

 תשלם), חיצונית מעבר לתחנת פנימי אצירה כלי פינוי( חלופי פינויספק לבמידה ונדרש ה .10.4
 ההוצאות כלל בגין הינו התשלום כי, בזאת ובהרמ .לטון ₪ 300 של סכוםלספק  הרשות
 תשולם לא וכיבאתר והיטל הטמנה,  ההטמנהלרבות דמי , הפסולת ולסילוק לטיפול הנלוות
דמי ו אגרה וכל הטמנה היטל. הטמנה לאתר הפסולת סילוק בגין נוספת תמורה כל לספק
דמי הפינוי (להלן: " הספק י"ע ישולמו זה חלופיים פינויים בגין שיוטלואחרים  היטלטיפול ו
  .")החלופי

בגין אספקת והעמדת כלי אצירה חדשים במקום עליו הורתה הרשות בנמל, לרבות בגין כל  .10.5
י האצירה החדש כאמור סך, בגין כל כל ספקפעולה שנדרשה לשם כך, תשלם הרשות ל

בשקלים חדשים, השווה למחיר כלי האצירה שסופק בהתאם למחירון כלי האצירה המצ"ב 
התמורה בגין כלי אצירה בחוזה זה: "( להלן 10.7.4 כמפורט בסעיף , והיא תשולם 'חכנספח 
  ").חדשים

 יותואשר תסוכם בין הצדדים בהתאם לעל ,לם תמורהופים תשנוסבגין אספקת שירותים  .10.6
 .לעיל 5.4  כמפורט בסעיףלשירות המבוקש, ככל שישנן, דומות  חוזה

 םותנאי תשלו ותהפקת דוח .10.7

, (ככל שתחולנה) ת ההארכהוההתקשרות או תקופבתום כל חודש מחודשי תקופת  .10.7.1
ון , חשבנציג הרשותשל  ואישורל ספקלחודש הבא אחריו, יגיש ה 5 - מוחר אך לא יא
 בפועל ספקאותם העניק ה השירותיםפירוט כל  את המבטא נכונה, חודשי בצרוף דוח

מאתר  ודו"ח השקילה, יםהיומיות הרישום בצירוף דוח ,קודםהחודש הבמהלך 
ש ויובהר כי הפקת יודג .פסולתההטמנת היטל דמי ההטמנה ותשלום ההטמנה בגין 

ועל חשבונו,  ספקדוח השירותים כאמור, עריכתו והגשתו לרשות, תיעשה על ידי ה
 יהיה זכאי לכל תמורה בשל כך. ספקמבלי שה

כנגד , וזאת עבור כל חודש את סכום החשבונות המאושרים ספקלהרשות תשלם  .10.7.2
וכה כדין ממועד הגשת חשבונית מס ער 30+  בתנאי שוטף, חשבונית מס ערוכה כדין

ישולמו כל אחד מיחידי התמורה כאמור במועד הנ"ל,  ספקלא עמד ה על ידי הספק.
  .באחד ממועדי התשלום הקבועים הנהוגים ברשות

על אותו חלק אשר, לרק  זכאי ספקהיה ה, יהחודשי על נכונות הדוח נציג הרשותחלק  .10.7.3
לגבי הדוח  הרשותנציג שור י, בוצע בפועל. אנציג הרשותפי שיקול דעתו הבלעדי של 

. ספקהמיום הגשתם ע"י  ימי עבודה 5והחשבון, כולם או מקצתם, יינתן תוך החודשי 
  כאמור. החודשי , לא ישולם עד שיצורף לו הדוחחודשיחשבון שיוגש ללא דוח 

 כלי האצירה החדש הצבתמועד התמורה בגין כלי אצירה חדשים תשולם החל מ .10.7.4
תשלומים  24 -ב . התמורה תשולםלרשות כדין מס ערוכההגשת חשבונית בנמל וכנגד 

, להקטין את כמות . הרשות תהיה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדיחודשיים שווים
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. תשלומי התמורה בגין כלי אצירה חדשים בהתאם להחלטת נציג הרשות התשלומים
כמפורט  התמורה החודשית בגין השירותיםמועד תשלום במסגרת  ספקישולמו ל

 .לעיל 10.7.2 בסעיף 

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי  ספקלתהא רשאית לשלם  הרשות .10.7.5
בהעברה בנקאית  ספקדעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל ושיקולבחירתה 
 .'טנספח  בנוסח לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום להמציא ספקמתחייב ה

 לו תשלםלא חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  פרטיאת  ספקולא מסר ה ההי
התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה  אתהרשות 

התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת  כזה
 .בגין העיכוב בתשלום ו/או ריביתקרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה  תשלום יע"

, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי ספקללכל סכום שישולם על חשבון התמורה  .10.7.6
  במועד ביצוע כל תשלום.

  סופיות התמורה .10.8

 לעיל, 10.1 כמפורט בסעיף  ספקמובהר בזאת, כי מלבד תשלום לו יהיה זכאי ה .10.8.1
ביצועם המלא מהרשות עבור  ספקאת מלוא התשלום לו זכאי ה מהווה התמורה

, לא כאמורבהתאם להוראות החוזה ומעבר לתמורה והמושלם של כל השירותים 
  כל תמורה נוספת.  ספקתשולם ל

  .ותחנת המעבר עוד יודגש כי לא תשולם כל תמורה בגין שרותי אחזקה לכלי האצירה .10.8.2

 עדכון והצמדת רכיבי התמורה .11

  מעת לעת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה להלן:  נועודכי להלןיבי התמורה מרככל אחד 

 פינוי פסולתהתמורה בגין שירותי  .11.1

עד  1 בשורות , כפי שהם נקוביםםשירותיהכל אחד מהתעריפים המרכיבים את התמורה בגין 
במסגרת הצעתו הספק טופס ההצעה הכספית אותו הגיש בלטבלת התעריפים  3לעמודה  5

אחת לשנה, בראשון לינואר בכל שנה קלנדארית, , יעודכנו וכן דמי הפינוי החלופי רזלמכ
במועד ביצוע כל עדכון, ביחס למדד התחבורה משיעור השינוי במדד  100%בשיעור של 

 .01.01.2018עדכון ראשון יהא ביום  .יהבסיסהתחבורה 

 התמורה בגין דמי ההטמנה .11.2

לטבלת  3לעמודה  6-7כפי שהם נקובים בשורות כל אחד מהתעריפים בגין דמי ההטמנה, 
התעריפים בטופס ההצעה הכספית אותו הגיש הספק במסגרת הצעתו למכרז, יהיו צמודים 
למחירוני אתרי ההטמנה, והם יעודכנו בראשון לחודש העוקב למועד ביצוע העדכון על ידי 

  אתר ההטמנה. 

 התמורה בגין היטל ההטמנה .11.3

 מיידי בהתאם להוראות ועדכוני המשרד להגנת הסביבה. היטל ההטמנה יעודכן באופן

 כלי אצירה חדשיםהתמורה בגין  .11.4

יעודכנו אחת לשנה, בראשון לינואר בכל  מהמחירים הנקובים במחירון כלי האצירהכל אחד 
במועד ביצוע כל עדכון, המחירים משיעור השינוי במדד  100%שנה קלנדארית, בשיעור של 

  .01.01.2018עדכון ראשון יהא ביום  .יסהבסיהמחירים ביחס למדד 

 כמפורט בסעיףבזאת כי תמורה בגין כלי האצירה החדשים שתיפרס לתשלומים מובהר 
לכל מדד שהוא, מעבר  , במהלך ביצוע התשלומים,לא תוצמד פעם נוספת לעיל 10.7.4 

   .למפורט בסעיף זה לעיל

  מוסכמים יםפיצוי .12

מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים  הספקמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,  .12.1
, אשר יוטלו ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים להלן

 על הספק, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל החוזה והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה
 "):הפיצוי המוסכם" כמפורט להלן (להלן:
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סך  - עפ"י דרישת המפקח  כלי אצירה חדשיום, בהצבת כל  60בגין איחור העולה על  .12.1.1
  השווה למחיר הנקוב להצבתה של מכולה (בהתאם לסוג המכולה) כפול שניים.

, פינוי כלי אצירהבגין כל מקרה של אי ריקון ו/או אי פינוי ו/או אי ניקוי, אי שטיפה  .12.1.2
סוי, שלא מחמת כח עליון, פעילות ביטחונית או מסיבה שאינה מכולה פתוחה ללא כי

₪  1,000סך של   - הכל לפי העניין ,, תוך שעה מהתמלאות המכולהספקבשליטת ה
 לכל אירוע או שעת פיגור בביצוע השירות.

סך  -  כמפורט בנספח התפעולי משאיות ששנת יצורן אינו עונה על הנדרשהצבת בגין  .12.1.3
 .ליום לכל משאית₪  350

₪  19 של סך –בגין כל יום של איחור בפינוי נכסים ומתחמי השירות נשוא החוזה  .12.1.4
במועד סיום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל  לכל מ"ר לכל יום איחור

 .שתחול)

בגין אי מענה לקריאה להובלת מכולות דחס מתחנת המעבר לאתר הטמנה מורשה  .12.1.5
 לכל מקרה.₪  1,000סך של  - תוך שעתיים מדרישת המפקח

 .מקרה  לכל₪  1,000סך של  - שעות מראש 24בגין אי הפעלת מנוף ע"פ דרישה של  .12.1.6

לכל ₪  1,000סך של  –ביצוע עבודות אחזקה מונעת כנדרש בלוח זימון שנתי -בגין אי .12.1.7
  פיגור של שבוע בביצוע הטיפול  לכל מתקן בנפרד.

 חזקת כלי אצירהנספח אבכמפורט שנתית בגין אי הכנת תוכנית אחזקה מונעת  .12.1.8
 1,000סך של  – לעיל) 4.4 ההיערכות (כהגדרתה בסעיף מעבר לתקופת ותחנת המעבר 

  בגין כל שבוע איחור בהגשתה. ₪ 

לכל פיגור של שעה או חלקה ₪  1,000סך של  –בגין אי תיקון תקלה דחופה במועד  .12.1.9
  .לכל מתקן ותיקון בנפרד

שעות או חלקן  24לכל פיגור של ₪  1,000סך של  –בגין אי תיקון תקלה רגילה במועד  .12.1.10
  לכל מתקן ותיקון בנפרד.

סך של  -  לצורך מתן השירות בהתאם להוראות הנספח התפעולי בגין חוסר בנהגים  .12.1.11
 לכל נהג לכל יום.₪  500

סך של  -ת צורך מתן השירולבהתאם להוראות הנספח התפעולי בגין חוסר במשאיות  .12.1.12
 לכל משאית לכל יום.₪  1,000

בגין אי החזרת מכולות דחס ריקות, לאחר הפינוי לאתר הטמנה, לאחר פרק זמן  .12.1.13
למעט  לכל מקרה₪  500סך של  – ממועד לקיחתה לאתר ההטמנה שעות 6שיעלה על 

 . 13:00אם נלקחו המכולות מתחנת המעבר לאחר השעה 

/או בכלי האצירה, לאחר שאלה הותקנו על בגין חוסר בצ'יפ אלקטרוני במשאיות ו .12.1.14
  סך בגובה עלות הצ'יפ. - ידי הרשות

₪  350סך של  -  ו/או נספחיו על פי החוזה ספקבגין אי מילוי איזה מהתחייבויות ה .12.1.15
  למקרה.

. קבלת הרשות את הלןל 16.2 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  12.1  אין באמור בסעיף .12.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש,  12.1  פי הוראות סעיף להפיצויים ששולמו ע

 12.1  יףבגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסע הספקאו שתהיה לרשות נגד 
  לעיל.

לעיל מהתמורה  12.1  סעיףפי  להרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .12.3
  .לעיל ו/או לחלטם מתוך הערבות לקיום החוזה 10פי סעיף  לע לספקהמגיעה ו/או שתגיע 

פיצוי הולם וסביר לנזקים  יםמהוו לעיל המפורטים כומיםהצדדים מצהירים בזאת, כי הס .12.4
אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותיםלבצע את  הספק
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 םאו חלק ם, כולםמיהמוסכ יםהפיצוימ איזהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום  .12.5
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות  יםהעומד יםאחר וסעדעל מנת לגרוע מכל זכות 

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

זאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי עוד מובהר ב .12.6
עד למועד הקבוע  ום שהצטברמיהמוסכ יםעל פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי הספק

 לתשלום התמורה.

  לקיום החוזה ערבות  .13

למשך כל תקופת ההתקשרות, , החוזהעל פי  ספקהכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .13.1
צמודה אוטונומית ובלתי מותנית, ת, טרם מועד חתימת החוזה, ערבות לרשו ספקימציא ה

 ספקמערך מהצעתו הכספית של ה 10%שיעור של שהינו ₪  ________דד הבסיס, בסך למ
 . ")החוזהערבות לקיום (להלן: " הכספית ההצעטבלה בטופס הבהתאם ל

תחילת תקופת  חודשים לכל הפחות ממועד 24 -יהיה ל לקיום החוזההערבות   תוקפה של .13.2
 ספקהובחר  היהימים לאחר תום תקופת ההתקשרות.  60 -או לחילופין עד ל ההתקשרות,

לקיום  הערבותתוקף , מתחייב הוא להאריך מעת לעת את כאמור חודשים 24 -להגיש ערבות ל
ם לפני מועד פקיעתה, או מיי 45זאת לפחות ו חודשים, 24לתקופות נוספות של  החוזה,

תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם תום ם לאחר מיי 60  -לחלופין עד ל
  .כאמור בחוזה זהלתקופת ההתקשרות 

הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .13.3
שת התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להג

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

ובו הערבות תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי 
 די סוכנות ביטוח.חברת ביטוח ולא על י

 לחוזה. כנספח י'פי הנוסח המצ"ב - הערבות תהיה על .13.4

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות  .13.5
  לערכאות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

ל זכות נוספת העומדת לרשות על פי דין, מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל או מכ .13.6
ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  ספקוהבמידה 
, תהא רשאית הרשות לחלט את זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזהבסעיף 

ו/או להוכיח  מבלי שתידרש לנמק את החלטתהכולה או חלקה, , החוזהסכום הערבות לקיום 
את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות 

 פי כל דין. -בהליכים על ספקהלתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

  בנזיקין ספקאחריות ה .14

  לחוזה. 'אינספח ישא באחריות נזיקית כמפורט ב ספקה

  ביטוח .15

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  לחוזה 'איח נספיחוב בחבויות הביטוח כמפורט ב ספקה
  .1'אי נספחב, וכן ימציא לרשות את אישורי הביטוח המצורפים ההארכה (ככל שתחול)

  סיום החוזה      .16

  סיום מטעמי נוחות  .16.1

 את בטלפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ל עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  .16.1.1
בכל מהלך כולה או חלקה, , לפי החוזה תיוההתקשרואת הפסיק ל/או ו החוזה

שתמסור בכתב לספק  ימים 30וזאת בהודעה מוקדמת של תקופת ההתקשרות, 
  ").הודעת סיום החוזה(להלן: "

הפסקת /או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .16.1.2
וקנית , הנה זכות המתנוספ הו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופ ההתקשרות
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לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר 
 בדבר טענה לרבות, כך ובקשרוכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל 

 שעניינן טענות ובפרט ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו
  .היתכנותם עם בקשר/או ו השירותים עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק,  .16.1.3
  השירותיםיהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

 סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה.כ וזאתאותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד, 
כדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או לא יהיה בביטול החוזה ב כי, מובהר

כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

הם שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג ש
 בקשר לכך.

   חוזה הפרת בגין סיום .16.2

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין  .16.2.1
ומבלי לגרוע מהוראה בחוזה זה המאפשרת לרשות לבטל את החוזה בנסיבות 

גם בנסיבות  חוזהרשאית לבטל את ההמנויות בסעיף ספציפי כאמור, תהיה הרשות 
הוראה מהוראותיו הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך תקופת בהן הפר הספק 

חוזה רשאית לבטל את התיקון בה נקבה הרשות בהודעה בכתב לספק וכן תהיה 
לאלתר בנסיבות בהן הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, באמצעות הודעה בכתב 

 .לספק

זה, בקרות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה  .16.2.2
  אחד או יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות -הספק הודה באי .16.2.2.1
 הגעה להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא ניתן  .16.2.2.2
או צו הקפאת הליכים או  על רכושו או חלק ממנוכינוס נכסים נגדו צו 

שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או 
  . או כל צו במסגרת הליך בעל השלכה דומה נאמן לפי העניין

ו/או למתן צו הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים  .16.2.2.3
או  נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק זמני ו/או למינוי כונסכינוס 
או כל בקשה בעלת השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: הספק לא  קבוע,

הגיש בקשה לביטול הבקשה תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, 
ימים או שבקשה  20בתוך  -ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

  .ן או החלטה חלוטיםהביטול שהוגשה נדחתה בפסק די

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הספק, כולו או מקצתו, או  .16.2.2.4
שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש הספק כאמור, באופן העלול 
למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם) והתקיים אחד מאלה: 

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

ימים או שבקשת הביטול שהוגשה נדחתה בפסק דין או  20בתוך  -כזו 
 החלטה חלוטים.  

, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה הספק .16.2.2.5
  פלילית.

ל סעד משפטי על פי כל דין ו/או חוזה זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרשות לכ .16.3
ו/או לעמוד על קיום החוזה , ובכלל זה מזכות הרשות ספקבנסיבות של הפרת החוזה על ידי ה

 פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמורמזכות הרשות ל
 .לחוזה 12 ו/או מזכות הרשות לפיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,  .16.4
רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

  י.   בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעד השירותים
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  שמירת סודיות .17

הספק מתחייב לשמור בסוד, לתקופה בלתי מוגבלת, לא להעביר, לא למסור, לא להשתמש  .17.1
ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה ו/או במהלך ו/או 

), לפני נהאגב ביצוע החוזה, במשך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול
  או לאחר סיומה.תחילתה 

לנספח ג'  2טופס על צוות הספק לנספח ג' לחוזה וכן יחתים את  1יחתום על טופס  ספקה .17.2
יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  ולפילחוזה 

, לפני תחילתה או לאחר ההתקשרותשתגיע אליהם בקשר עם ביצוע החוזה תוך תקופת 
   סיומה.

 והתחייבויות מחובות ואופן צורה בשום לפגוע/או ו לגרוע מנת על לעיל זה בסעיף באמור אין .17.3
 .במסגרתו המפורטות ומההוראות הסודיות נספח פי על הספק

מהווה עבירה סעיף זה פי ל מילוי התחייבות ע-וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי הספק .17.4
 .1977-"זתשל ,, סימן ה' לחוק העונשין'לפי פרק ז

  במסמכים ובעלות רוחני קניין .18

, דוחות מסמך שהוכן בקשר עם חוזה זה עבור הרשות, לרבות כללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
מסקנות, המלצות, פרוטוקולים, צילומים, תרשימים ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או  מסמכים,

ות כל זכות יוצרים או זכות מוסרית לרב, השירותיםעם ישיר ו/או עקיף בקשר  שינוי שנערך בהם
בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי , רשותהבלעדי של ההמלא ו היהיו מלכתחילה קניינבקשר אליהן, 

מעביר בזאת  הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו והספק
כן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה את כל זכויותיו במסמכים כאמור לרשות ומוותר בזאת ו

ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות בקשר עם 
 .מסמכים כאמור

  בר רשות בלבד ספקה .19

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:לעיל,  7 הוראות סעיף בנוסף ל

, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך וכל הפועלים מטעמ ו/או ספקה .19.1
ו/או כל מי  ספק, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לשירותיםלשם ביצוע ה

, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם ומטעמ
  להוראות סעיף זה.

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות  שיוסקו על ידו באספקת השירותיםהעובדים ו/או כל  ספקה .19.2
ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י 

  החוזה ובאישור המנהל ו/או המפקח.

, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ העובדים שיוסקו על ידו באספקת השירותיםכל ו/או  ספקה .19.3
   , אלא במקום שעליו הורה המנהל ו/או המפקח.השייך להם דבר ו/או כל

   ספקביצוע על חשבון ה .20

אינו ממלא  ספקועל פי שיקול דעת הרשות ה ספקכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על ה .20.1
את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון 

  .ות בדבר מהספק, ולגבות את ההוצאות הכרוכספקה

לעיל,  20.1 מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  ספקה .20.2
בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, 

ם בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירי
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות  20.5 

  האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים  20.2 על ידי הרשות, כאמור בסעיף  ספקחשבון שיוגש ל .20.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה  .20.4
  עפ"י החוזה, ו/או לחלטם מאיזה מהערבויות הבנקאיות על פי החוזה.   ספקו/או שתגיע ל
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לעיל, על מנת  20.2 יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  מובהר בזאת, כי לא ספקלמען הסר  .20.5
על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר  ספקלגרוע מאחריות ה

ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים 
  נגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.   ש

  איסור הסבת החוזה .21

אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את  ספקה .21.1
  החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

  בוד כלשהו. לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשע ספקזכויותיו של ה .21.2

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה  ספקשיתיימר האו דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .21.3
  תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  ספקאיסור הכנסת שינויים בתאגיד ה .22

, בין על ידי הוספת חבר או מבנה הספקמתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בהספק  .22.1
כויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי שותף, על ידי העברת ז

העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי 
וכן במקרה  30%שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 

  .יו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחרהיא בידי תאגיד אחר או אם ה הספקשהשליטה בתאגיד 

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה  זההודיע הספק  לרשות כאמור בסעיף  .22.2
מכאן ואילך אף בלא צורך  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 יום לפני מועד הביטול. 60

 שימוש בזכות הרשותאי  .23

ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים  הסכמת הרשות לסטייה .23.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על  .23.2
  זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות .24

והרשות רשאית  השירותיםבלעדיות כלשהי לביצוע  ספקת על פי חוזה זה כדי ליתן לאין בהתקשרו
ו/או  יםזהשירותים  מתןבכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל

  .התקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)גם תוך כדי תקופת ה יםדומ

 דין העתק כדין מקור .25

  ם בהעתקים שדינם כדין המקור.חוזה זה נערך ונחת

 מתן הודעות .26

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

  הוכח היפוכו של דבר.

  ויתור הרשות בכתב .27

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

      חוזה ממצה  .28

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,  .28.1
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, 

בוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מ
   הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
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כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  .28.2
ועל דף הנושא לוגו של הרשות צדדים הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן ה

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

  שמירה על טהר המידות .29

  כדלקמן:ומתחייב מצהיר   ספקה

/או בעקיפין, כל טובת כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו .29.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 

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

מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי כי הוא ו/או כל מי  .29.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  ספקמשרה אצל ה

  חסוי/סודי הקשור לחוזה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .29.3
התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע משרה ברשות שדות 

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

, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, תהיה הרשות ספקידוע ל .29.4
מוותר   ספקהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, והרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב ש

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

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה ספקהפרה של איזה מהוראות סעיף זה על ידי ה .29.5

  אחריות כלפי השלטונות .30

ורשויות  יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ספקה .30.1
מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות 

  עפ"י, הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות עפ"י החוזה. 

חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על   ספקה .30.2
דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י מפקח במובנו ידו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין 

   ולקיים את הוראות נספח בטיחות וגיהות. -1954של חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד

 מעני הצדדים .31

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: .31.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .31.2

 כמפורט ברישא לחוזה.  –  ספקה .31.3

 3להודיע על כך למנהל ו/או למפקח בתוך   ספקמתחייב ה  ספקתובת ההיה ויחול שינוי בכ .31.4
  ימים מיום שינוי הכתובת.

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .32

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  ספקה .32.1
אשר נדונה במותב  הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה

ו/או בביצוע שאר  השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  ספקשיפוטי כל שהוא, ישא ה
התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר 

  הוראות החוזה.

ופות מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תר ספקלמען הסר  .32.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת  ספקה, 1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

 על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד.  ספקמכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל
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  קיזוז ועיכבון .33

יה לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יה ספקה
רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. הרשות 
יע תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המג

היה זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות וכן ת על פי חוזה ספקו/או שיגיע ל
כלפיה על פי  ספקרשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות ה

  החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .34

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .34.1
  נספחיו.       

חוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי על ה .34.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  

  

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

  

       

   הרשות    ספקה
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  נספח תפעולי –נספח א' 
  

 :רקע )1(

 הגדרות:  1.1

כגון: שיירי מזון, פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגאניים  פסולת מעורבת:
אריזות, סמרטוטים, פלסטיק, זכוכית, מתכות, עצים, קרטונים וניירות וכיו"ב המצויים בכלי 

  האצירה או לידם. 

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה ו/או פיתוח תשתיות או שמשתמשים  פסולת בניין:
  חלקי הריסות מבנים. בהם בקשר לעבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות לרבות ערמות אדמה ו

בעיקר חלקי עצים, ענפים, שיחים ועלים שהוסרו בעת כריתה או גיזום או שנפלו  פסולת גזם:
  או נשרו וכן שאריות פסולת מסוגים נוספים המעורבים בגזם. 

  פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגאניים  פסולת יבשה:

  כל דין.מורשה עפ"י  פסולתאתר השלכת : פסולתאתר 

המתקן הקבוע בשטח הנמל שבו מתבצעות פעולות קליטה, אחסון והפעלה של תחנת המעבר: 
  .פסולתמהנמל לאתר  הפסולתכל האלמנטים הלוקחים חלק בשינוע והעברת 

/או פסולת כולל נייר וקרטון עד ו, סגורה או פתוחה, המלאה באשפה מכולה מכולה מלאה:
  .העליונהלגובה החגורה החיצונית 

פינוי "לתחנת המעבר (להלן:  פריסתןממקום  ודחסניות ושינוע בפועל של מכולות פינויפינוי: 
למקום  מיחזור, והחזרתן למקום) ו/או "פינוי חיצוני"(להלן:  פסולתאתר ) ו/או ל"פנימי

  .פריסתן בנמל

 שיטת תפעול השירות: 1.2

 מכלי אחד כל לפינוי יםהזמנ יבוצעו כמפורט בנספח זה, ובהתאם ללוחשירותי פינוי הפסולת 
 ומטלות השבוע ימי לפי קבועות מטלות ויכלול הרשות נציגי י"ע יקבע ג, אשר"בנתב האצירה
 במשך, ספקה של העבודה למנהל הרשות נציג י"ע שוטף באופן שימסרו הוראות י"עפ משתנות

  .והנוספות הרגילות הפעילות שעות כל

   

 ביצועו ותהליך השירות פירוט )2(

 השינוע והציוד לצורך מתן השירות פירוט שיטת 2.1

"י החוזה ובמשך כל תקופת עפמתחייב בזה, כי בתאריך תחילת מתן השירות  ספקה 2.1.1
הרכב שעליו להציב כלי  השירותויוצבו על ידו בנמל, לצורך ביצוע  ברשותוהחוזה יהיו 

כל כלי השינוע האחרים הנדרשים למתן  וכןבנמל, כמפורט בנספח, פריטי הציוד 
 , בנוסף למכולות ולדחסנים בבעלות הרשות ואשר מוצבים בנמל. השירות

מכולות ודחסנים נוספים, עפ"י  ספקהיה ויידרש לכך על ידי הרשות, יוצבו ע"י ה
    .בחוזההמפרטים והתנאים המפורטים 

של הרמה בזרוע (דוגמת  פסולתמתחייב בזה ליתן את השירות בשיטת שינוע  ספקה 2.1.2
, הדחסנים וכלי המכולותליפט), וכן הריהו מתחייב כי כל שינוע רול און אוף ומולטי

, לשיטה זו מותאמיםהרכב לשינוע וכל ציוד אחר שישמשו במהלך ביצוע השירות, יהיו 
וכן, אם יהיה בכך צורך, התאמת המכולות והדחסניות שנמצאות כבר בשירות הרשות, 

 על חשבונו. ללמשאיות שברשותו והכו

 הפעילות שעות בכל ג,"נתב עבור חיצוני בשינוע או ג"בנת בתחום להחזיק ספקה על 2.1.3
 : והעובדים הבאים הרכב כלי את לפחות והנוספות, הרגילות

o 2 מכל דחסניות, משאית לפינוי 1פסולת,  מכולות לשינוע נהגיהן על משאיות 
ג מנקודות ההצבה "בנתב ויוצבו בעתיד שירכשו או ג"בנתב הקיימים הסוגים

כולל  רזרביות משאיות 2 ברשותו ספקה יחזיק – כן כמו. רבנתב"ג אל תחנת המעב
 תגבור נהגים בעלי רישיון כניסה ונהיגה לשטחים המוגבלים בנתב"ג, לצורך

 תקלות. במקרי ותחלופה
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o  כולל הטמנה לאתר לביצוע הפינויים החיצוניים (לרבות עגלה) פול טריילרמשאית 
 נהגה על רזרבית משאית שותובר ספקה יחזיק – כן כמו. מתאים רישיון בעל נהג

 .תקלות במקרי ותחלופה תגבור לצורך

o בהתאם בשבוע  שלוש פעמיםנהגה, אשר תימצא בנתב"ג  על מנוף משאית
 שעות בכל יום, ומעבר לכך תהיה זמינה 8למשך  לדרישות הרשות מעת לעת

 שעות. משאית המנוף תהיה 24קריאה בהתראה של  י"עפ עת בכל ג"בנתב לעבודה
. ק"מ 26 של מכולה ונפח מנוף בעלת, גושית ופסולת גזם לאיסוף המתאים מסוג
נהגה בעל רישיון כניסה ונהיגה  על רזרבית משאית ברשותו ספקה יחזיק – כן כמו

 . תקלות במקרי ותחלופה תגבור לצורך בשטחים המוגבלים בנתב"ג,

o ספקרכב צמוד למנהל העבודה מטעם ה. 

o פי למקרה היעדרות מנהל העבודהעבודה וכן מנהל עבודה חלי מנהל. 

o המעבר וכן עובד חליפי למקרה היעדרות העובד בתחנת עובד. 

o 2  מכשירי קיטורית בלחץ אוויר בתחנת המעבר, לצורך ביצוע ניקיון המכולות
 והדחסניות ומשטחי העבודה  הפנימיים.

o  בתגי יצוידו, הרזרביים כולל, למתן השירותים המיועדים ספקה של הרכב כליכל 
, חשבונו ועל ספקה י"ע, יצוידו וכן הרשות י"ע ויותקנו שיסופקו (צ'יפ) זיהוי

 ואשר, הרשות י"ע מראש שיאושרו, אחרים איתור מכשירי או GPS במשדרי
 פעילות. לו מחוצה והן ג"נתב בתחומי הן מיקומם אחר רציף מעקב יאפשרו
 לצורך תוכר לא ל"כנ איתור באמצעי מצויד אינו אשר רכב כלי י"ע שתבוצע
 חשבון ועל ידי על יהיו האיתור מערכת של וההפעלה ההתקנה הוצאות כל. תשלום

 .ספקה

o י"עפ הנדרש הסוג מן שינוע לביצוע דין כל י"עפ מורשים יהיו הרכב והציוד כלי 
 .החוזה בתקופת זמן בכל שנים 5 -מ יותר לא בני יהיו הרכב כלי. החוזה

יהיה הצגת רשימות כלי הרכב והעובדים  ספקתנאי לתחילת מתן השירות ע"י ה
הנדרשים עפ"י סעיף זה, כולל הרזרביים, ואישורם ע"י הרשות. במסגרת אישור 
רשימת כלי הרכב יסופקו אישורי כניסה קבועים לשטח האווירי לכלל כלי הרכב, כולל 

  אלו אשר ישמשו לגיבוי.

זיהוי שהוצבו על גבי להחזיר את תגי ה ספקבמקרה והוחלפה משאית פינוי, חובה על ה
  בפיצוי מוסכם בהתאם לחוזה. ספקהמשאית, במקרה של אי החזרה, יחויב ה

"י החוזה ובמשך כל תקופת עפמתחייב בזה, כי בתאריך תחילת מתן השירות  ספקה 2.1.4
 ויעמדו לרשותו ציוד וכלים שבאמצעותם יוכל לשפץ, לתקן ברשותוהחוזה יהיו 

גורר הדחסנית  לרבותנתב"ג ובתחנת המעבר ואת הדחסניות שבאת המכולות  ולתחזק
תעמוד סככת טיפולים בתחנת המעבר, לטיפול  ספקלרשות ה .1והמטען בטרמינל 

  ואחזקה שוטפת של כלל הציוד והכלים המשמשים אותו בעת מתן השירות. 

על ו חדשות, תהיינה להלן 3להלן ופרק  2.5בסעיף להציב כמפורט  ספקשעל ה המכולות 2.1.5
 ספקע"י המנהל לשביעות רצונו. המכולות שעל האושרו מראש יש רהפי מפרט ותצו

לא יוצבו במקומות הפריסה, אלא לאחר קבלת אישור המנהל לתקינותן  לספקן
הדין לגבי מכולות אשר תשופצנה תוך כדי תקופת מתן השירות לפי  הואולשמישותן. 

  .החוזה

להיות מורשים לבצוע  השירותלצורך מתן  ספקהציוד וכלי השינוע שישמשו את ה על 2.1.6
ולהיות בנמל במצב תקין ושמיש  ודרישות התקינה הישראלית השירות עפ"י כל דין

  .ביעילות ובהתאם לייעודם משימתןלבצוע 

שנקבעו להצבתן  במקומותבשטח הנמל רק  ספקיוצבו על ידי ה הדחסניםו המכולות 2.1.7
ובכתב ע"י  מראשע"י המנהל. כל שינוי בפריסת המכולות ייעשה עפ"י אישור המנהל 

  ועל חשבונו. ספקה

, ספקלהעמיד לרשות ה הרשותלייעל את מתן השירות מתחייבת  ספקמנת לאפשר ל על 2.1.8
והכלים המפורטים  המבניםלצורך מתן השירות, את כל המכולות, הדחסנים, הציוד, 

  .הרשות, אשר הינם בבעלות ובנספח זה בחוזה



29 

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - בינ"ל בן, נמל התעופה ה7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 שעות פעילות 2.2

 הפסולת של וההובלה המכולות של הריקון, ינויהפ, האיסוף את לבצע יחויב ספקה 2.2.1
 :בשעות הפעילות כדלהלן

 19:00 – 06:00 השעות בין -' ה- 'א בימים.  

  בבוקר ועד שעה טרם כניסת השבת/ החג. 06:00החל משעה  –בימי ו' ובערבי חג  

 19:00 – 06:00בין השעות  - ובחגים בשבתות.  

 ויכלול הרשות נציגי י"ע יקבע ג"בנתב האצירה מכלי אחד כל לפינוי הזמנים לוח
 נציג י"ע שוטף ויומי באופן שימסרו הוראות י"עפ משתנות יומיות ומטלות מטלות
  . והנוספות הרגילות הפעילות שעות כל במשך, ספקה של העבודה למנהל הרשות

 צורך יש כי, השירות מתן של הפעילות סיום לשעות בסמוך, יתגלה בהם במקרים 2.2.2
 המשך את לבצע ספקה יחויב, המפקח של דעתו שיקול י"עפ, הפעילות בהמשך
 .המפקח ולהוראות בשטח לצרכים גם מעבר לשעות הנקובות לעיל, בהתאם הפעילות

, פסולת  של נוספים פינויים או/ו איסופים לביצוע הפקח להוראת להיענות יחויב ספקה 2.2.3
 דקות 60 תוך מאשר יאוחר לא, היומית הפעילות תום שעת לאחר מיוחדים במקרים

 .בטלפון ההוראה קבלת מעת

 .מחיר תוספת בכל ספקה את תזכה לא הפקח הוראות ולפי מיוחדות בשעות פעילות 2.2.4

 ודחסניות מכולות פינוי 2.3

 וסוג מין מכל אחרת פסולת וכל בניין פסולת, גזם( הפסולת ואיסוף המכולות ריקון 2.3.1
 ייעשה לאלתר, ובכלויום. ריקון "מכולה מלאה"  יום בכל הנמל בשטח הפרוסים) שהוא
 מאת פינוי הודעת ונמסרה שהתמלאה מעת שעה תום עד מאשר יאוחר לא מקרה
  .לנציגו או ספקל הפקח

ממקום פריסתן לתחנת  תובלנהבשטח נתב"ג ות וצבהמוהדחסניות המכולות  כל 2.3.2
, אחרים י"ע או ספקה י"ע, המעבר לתחנת שתגיע המעורבת הפסולת כלהמעבר. 
דחס, לשם סילוק משטח נתב"ג  למכולות ותועבר בתחנה ןהדחס באמצעות תידחס

(לאתר הטמנה מאושר, או לחילופין לאתר לטיפול בפסולת אורגנית או לכל אתר אחר 
 .שיקבע ע"י הרשות)

 בצורה כוסתה הפסולת כאשר רק מכולות פתוחות לתחנת המעבר תיעשה הובלת
 שינוע חובת, ספקה על חלה בו מקרה בכל .הנסיעה נתיב לאורך הפסולת פיזור המונעת

 המכולה את להחזיר החובה את אף כוללת זו שחובה הרי, דחסנית או/ו מכולה של
 בנמל. הפריסה למקום

פינוי לאתר הטמנה חיצוני יתבצע כאשר בתחנת המעבר תהיינה שתי מכולות דחס  2.3.3
כאשר מכולת הדחס בתחנת המעבר מתמלאת, היא מוסטת מהדחסן, ומערך   -מלאות 
 תתבצע בתוך הפינוי לאחר ריקות דחס מכולות החזרת ה מצויד במכולה ריקה.הדחיס

שפיכת מכולות הדחס באתר  היותר עד הצבתן המחודשת בתחנת המעבר, לכל שעות 6
 בו נלקחו המכולות מתחנת המעבר. יום באותוההטמנה תתבצע 

, תוך להציב בתחנת המעבר את משאית הפינוי החיצוני לאתר ההטמנה ספקחובה על ה 2.3.4
 שעתיים מהודעת המנהל על כי שתי מכולות הדחס מלאות.

 ויובילם, האצירה למתקני הושלכה שלא פסולת של סוג כל הנמל משטח יאסוף ספקה 2.3.5
. המנהל הוראות לפי הכל, המעבר לתחנת או/ו פסולת הטמנת לאתר הנמל משטח
, אבנים, בנין פסולת, נייר פסולת, עשבים, קוצים, גזם, גדולות לאריזות היא הכוונה

 .ב"וכיו זכוכית, מתכת, חרס שברי, בקבוקים

 בעת או/ו הורקתם בעת או/ו למכולות השלכתם בעת שנפלו גזם או/ו פסולת שיירי 2.3.6
 הפסולת הטמנת לאתר הנמל משטח פינויים או/ו הובלתם במהלך או בנמל הובלתם

 לתוך וויפונ ספקה י"ע ייאספו - בנמל למקומן המכולות של החזרתם בעת או/ו
 .לאלתר, העניין לפי אחר אצירה כלי או/ו המכולות
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להודיע לנציג הרשות על הגעתו ועל הגעת  ספקבאחריות מנהל העבודה מטעם ה 2.3.7
 הנהגים לתחילת הפעילות בהתאם לשעות הפעילות הקבועות בחוזה.

לקבל את אישור נציג הרשות לפני שחרור  ספקבאחריות מנהל העבודה מטעם ה 2.3.8
 ם העבודה.הנהגים עם סיו

לבצע שקילת המשאיות מכל הסוגים בשער הכניסה לתחנת  ספקבאחריות נהגי ה 2.3.9
 המעבר.

נהגי המשאיות למעט משאית המנוף, ישפכו את פסולת המכולות והדחסניות לדחסן  2.3.10
 בתחנת המעבר ויפעילו אותו.

לבצע שטיפה יסודית בשטח תחנת המעבר, לכל מכולה ודחסנית  ספקבאחריות עובד ה 2.3.11
 חר ריקונה.מיד לא

לבצע ניקוי ושטיפה יסודית של משטח הורדת הדחסנית לאחר  ספקבאחריות עובד ה 2.3.12
 פריקת כל דחסנית בחצר התחנה , באופן מיידי לאחר פריקתה.

להסיט את מכולת הדחס המלאה מהדחסן לאחר שהתמלאה  ספקבאחריות עובד ה 2.3.13
 ולהציב באופן מיידי מכולה ריקה במקומה.

בצע שטיפה יסודית באופן שוטף, לאורך כל שעות פעילות פינוי ל ספקבאחריות עובד ה 2.3.14
 הפסולת, לתעלת שינוע מכולות הדחס ולמתחם הפנימי של הדחסן .

לבצע אחת לשבוע לפחות, שטיפה עם קיטורית של כל משטח  ספקבאחריות עובד ה 2.3.15
מכשירי קיטורית קבועים בתחנת  2להציב על חשבונו  ספקחובה על ה –התחנה העליון 

 מעבר.ה

  פינוי לאתר הטמנה 2.4

 י"ע שיאושרו, מורשים הטמנה באתרי, הפסולת את ולשפוך להוביל יחויב ספקה 2.4.1
 הרשות אישור את לקבל חייב ספקה י"ע שהוצעו האתרים בזהות שינוי כל. הרשות
  .ובכתב מראש

מעבר התחנת  זהות עם תחילת תקופת ההתקשרות יעדכן הספק את מנהל החוזה בדבר 2.4.2
יה תפונה הפסולת המעורבת ישירות מכלי האצירה המוצבים בשטח חילופית, אלה

נתב"ג, השימוש בתחנת המעבר החליפית יוגבל למקרים בהם לא תתאפשר הובלת 
הפסולת לתחנת המעבר שבשטח הנמל, עקב תקלה או מכל סיבה אחרת. טרם הפינוי 
צב לתחנת המעבר החליפית, תישקל המשאית עם כלי האצירה במתקן השקילה המו

בתחנת המעבר בנתב"ג, לצרכי שקילה ורישום. מוסכם בזאת, כי עבור פינויים אלו 
, תשלם הרשות סכום (פינוי כלי אצירה פנימי מכולות ודחסניות לתחנת מעבר חיצונית)

. יובהר, כי התשלום הינו בגין כלל ההוצאות הנלוות לטיפול ולסילוק לטון₪  300של 
תמורה נוספת בגין סילוק הפסולת לאתר הטמנה וכי כל  ספקהפסולת, וכי לא תשולם ל

 .ספקהיטל הטמנה וכל אגרה והיטל אחרים שיוטלו בגין פינויים מסוג זה ישולמו ע"י ה

במקרה בו תהיה תקלה במשנע של מכולות הדחס בתחנת המעבר, יפונו מכולות הדחס  2.4.3
 לעיל.   2.4.2לתחנת מעבר חליפית, התשלום יהיה בהתאם לרשום בסעיף 

מובהר כי הספק יהא רשאי לביצוע הפינוי החלופי גם באמצעות משאית מנוף, וזאת רק  2.4.4
לספק מעבר לתמורה בגין הפינוי תשלם הרשות  לאחר אישור מנהל החוזה. במקרה זה

 שעות עבודת המנוף. החלופי גם את

 אתרי אל המעבר, בתחנת ורישום שקילה לאחר תועבר גזם, ובכלל זאת פסולת יבשה, 2.4.5
יחויב להוביל ולשפוך את הפסולת,  ספקהפסולת. ה לסוג מתאימים וסילוק טיפול

באתרי טיפול וסילוק מוכרזים, שיאושרו ע"י הרשות. כל שינוי בזהות האתרים 
חייב לקבל את אישור הרשות מראש ובכתב. שפיכת הגזם באתר  ספקשהוצהרו ע"י ה

 ההטמנה תתבצע ישירות מיד לאחר איסופו בשטח נתב"ג.

 כאשר רק ו/או לאתר טיפול ייעודי תיעשה פסולת הטמנת לאתרי הפסולת הובלת 2.4.6
מכולות הדחס  .הנסיעה נתיב לאורך הפסולת פיזור המונעת בצורה כוסתה הפסולת

המשמשות לפינוי הפסולת לאתרי ההטמנה יוחזרו למיקומן בתחנת המעבר בנתב"ג 
 באותו יום עבודה.
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  :אלה לכל ספקה יתחייב, בנוסף 2.4.7

 המובילים הכבישים או/ו הדרכים בצדי מכל סוג שהוא פסולת לשפוך לא 2.4.7.1
 .הטמנה או בכל מקום אחר שאינו אתר מורשה לקליטת פסולת לאתר

 .דין כל הוראות כל אחר למלא 2.4.7.2

 ביצוע לגבי, המנהל י"ע כן לעשות לכשיידרש, הוכחות לרשות להמציא 2.4.7.3
 .זה סעיף לעניין התחייבויותיו

 הוספת כלי אצירה חדשים 2.5

 י"ע שייקבעו במקומות, הקיימים בנמל אלה על, ודחסנים מכולות סיףיו ספקה .2.5.1
 מקבלת יום 45 תוך מאשר יאוחר לא דרישתה. הצבת מכולות תתבצע י"ועפ, הרשות
 מקבלת יום 60 תוך מאשר יאוחר לא לכך, הצבת דחסנים תתבצע הרשות דרישת
על פי הנקוב יהא זכאי לתשלום  –נוספות  מכולות ספקה הציב. לכך הרשות דרישת
 בחוזה.

 על נוסף, שונות דחסניות או/ו מכולות לרכוש, דעתה שיקול י"עפ, רשאית תהא הרשות .2.5.2
לנכון,  תמצא אם, הנמל בשטח , ולהציבןספקאו אלה שתרכוש מה שבבעלותה, אלה

 י"עפ השירות את לתת יחויב ספקה. כולל כלי אצירה מסוג אשר אינו נקוב בנספח זה
 . הרשות ומכל הסוגים שתרכוש נוספות לותמכו לאותן אף, החוזה

 חדשות תהיינה, הרשות דרישת י"עפ להציב ספקה ו/או הדחסניות שעל המכולות .2.5.3
 יוצבו לא לספקן ספקה שעל המכולות. רצונו לשביעות המנהל י"ע ותאושרנה מראש

 הדין הוא. ולשמישותן לתקינותן המנהל אישור קבלת לאחר אלא, הפריסה במקומות
 החוזה. לפי השירות מתן תקופת כדי תוך תשופצנה אשר ולותהמכ לגבי

טרם הצבת המכולות ו/או הדחסניות החדשות במקומות הפריסה ברחבי השדה,  .2.5.4
יותקנו בהן תגי זיהוי אלקטרוניים ("צ'יפים"). כמו כן, יוזנו הנתונים הרלוונטיים, 

המשמשת לאחר שאלו נבדקו ואושרו על ידי המפקח, במערכת השקילה הממוחשבת 
 את הרשות בתחנת המעבר. התגים יסופקו ויותקנו ע"י הרשות 

 בקרה ודיווח .2.6

 שקילה בתחנת המעבר .2.6.1

, העניין לפי, המעבר לתחנת ביציאה ו/או בכניסה וירשם יישקל רכב כלי כל .2.6.1.1
 .ממנה ביציאה וגם לתחנה בכניסה גם, המפקח הוראת או, הצורך ולפי

נקודות הצבת כלי אצירה ברחבי (מ דחסניות/ מכולות בעת פינוי פנימי של .2.6.1.2
לשקול את המשאית במתקן  ספקעל ה נתב"ג כפי שייקבעו אל תחנת המעבר),

השקילה הנמצא בתחנת המעבר לפסולת, בהתאם להוראות הרשות, עם 
כניסת המשאית לתחנת המעבר (כאשר המשאית נושאת כלי אצירה מלא). 

בנתב"ג (כאשר  שקילת המשאיות עם יציאתן לנקודות הצבת כלי האצירה
המשאית נושאת כלי אצירה ריק), תתבצע באופן מדגמי, על פי הוראת 

 המפקח.

לשקילת המשאיות, מכולות הדחס וכל כלי אצירה  ספקחלה חובה על ה .2.6.1.3
 המשאיות את לשקול ספקשיובל מתחנת המעבר לאתר ההטמנה. על ה

 המשאית כניסת עם, לפסולת המעבר בתחנת הנמצא, השקילה במתקן
 .ההטמנה לאתר יציאתה ועם) מטען ללא המשאית כאשר( המעבר תלתחנ

שקילת משאית הנושאת שתי מכולות דחס תתבצע בדירוג, כאשר כל מכולה 
 תישקל בנפרד במתקן השקילה (עקב מגבלת מידות מתקן השקילה).

 תגי זיהוי אלקטרוניים .2.6.2

 במשאיות יותקנו מעקב אחר נתוני שקילת כלי האצירה והשינוע, לצורך .2.6.2.1
 זיהוי ג, תגי"בנתב המוצבים הפסולת אצירת מיכלי בכל גם הפינוי, כמו
 הזיהוי תגי הרשות . י"ויותקנו ע יסופקואשר "), יפים'צ(" אלקטרוניים

 כלי על וכן הפנימיים לפינויים ספקה י"ע שיועסקו הרכב כלי כל על יותקנו
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 –ות סה"כ יותקנו תגי זיהוי על תשע משאי .אלה למטרות החליפיים הרכב
משאיות בפעילות שוטפת ושתי  שלושמשאיות לפינויים פנימיים ( חמש

טריילר לפינויים חיצוניים (משאית אחת -פולמשאיות גיבוי), שתי משאיות 
בפעילות שוטפת ומשאית נוספת לגיבוי) ושתי משאיות עם מנוף לפינוי גזם 

 משקל(משאית אחת בפעילות שוטפת על פי קריאה ומשאית נוספת לגיבוי). 
 מתן תקופת בתחילת יישקל, החליפיים כולל, הרכב כלי כל של הטרה

 רישומי. פעם מדי המפקח הוראות י"עפ, מדגמי ובנוסף, באופן השירות,
 ואל המעבר לתחנת המשונעת הפסולת משקל לחישוב ישמשו הטרה משקל
 . חיצוניים הטמנה אתרי

 אמצעים בהתקנת ספקה את לחייב, דעתה שיקול פי על, רשאית תהא הרשות .2.6.2.2
 אשר, והשינוע האצירה ציוד כלל על ,ספקעל חשבון ה נוספים, אלקטרוניים

 .ב"וכיו שקילה, בקרה, איתור, זיהוי לצרכי ישמשו

 ניהול רישומים .2.6.3

 של הבודד האצירה כלי ברמת מפורט יומי רישום ינהל ספקה - רישום יומי .2.6.3.1
 הפירוט רמת ילפ הכל, המכולות והדחסניות של וההצבות הפינויים מספר

הדוחות יוגשו הן כקובץ אלקטרוני  .המפקח י"ע ומתכונת הדיווח שתידרש
 בתוכנת אקסל והן בעותקי נייר.

 בתדירות או, המפקח שיקבע כפי ובשעות בימים, לשבוע אחת - סיור שבועי .2.6.3.2
. ספקוה המפקח בהשתתפות שבועי סיור ינוהל, המפקח י"ע שתיקבע אחרת
 .היומיים הרישומים של שבועי ריכוז מפקחל ספקה ימציא הסיור בשעת

 יגיש, השני בחודש החל, החוזה תקופת של חודש כל בתחילת -  דו"ח חודשי .2.6.3.3
 בחודש השירות לביצוע המתייחס חודשי ח"דו, לאישורו, למפקח ספקה

 סוגיהן י"עפ, המכולות והדחסניות של הפינויים מספר את ומפרט הקודם
 לפינויים התייחסות יכלול ח"הדו. המפקח י"ע שתידרש הפירוט ברמת

 את המאשר ההטמנה מאתר שקילה ח"דו בצירוף ספקה שביצע החיצוניים
 .הקודם בחודש ג"מנתב שפונתה הפסולת ומשקל החיצוניים הפינויים מספר

הדוחות יוגשו בפורמט ממוחשב שיאושר מראש ע"י הרשות. למען הסר ספק, 
והשקילות, אשר ירוכזו במערכת  ייקבע על פי נתוני הפינויים ספקהתשלום ל

  השקילה הממוחשבת המופעלת על ידי רש"ת, המותקנת בתחנת המעבר. 

 מכשירים סלולאריים .2.7

 לצורך סלולארי מכשיר הרשות מטעם למפקח חשבונו ועל ידו על לספק יחויב ספקה .2.7.1
 .ספקכל הוצאות המכשיר השוטפות ישולמו ע"י ה .עמו רציף  עבודה קשר על שמירה

ג, וכן לכל העובדים "בנתב ולנהגים מטעמו העבודה/המשרד למנהל לספק ויביח ספקה .2.7.2
 תחילת ביום למפקח יימסרו שמספריהם ניידים סלולאריים המחליפים, מכשירים

 .החוזה

 ספקה מועסקי .2.8

 ספקדרישות מעובדי  .2.8.1

 כשירויות ובעלי מיומנים, מאומנים עובדים צוות השירות במתן להעסיק יחויב ספקה
. השרות למתן מתאימה בתלבושת, עבודתם בעת, בנמל להופיע העובדים על. מתאימות

, אחיד בצבע עבודה בגדי זוגות 3 הכולל הולם לבוש לעובדיו לספק ספקלשם כך, על ה
 על לשאת העובד על .חורף, על פי החוק ומעיל זוהרת אפודה, בטיחותיות עבודה נעלי
   .מזהה תג, לעין גלוי במקום, בגדיו

 ספקעובדי ה .2.8.2

 שנקבעו הדרישות על העונה, עבודה מנהל ג"בנתב להעסיק יחויב ספקה .2.8.2.1
 מתן במקומות ישהה אשר, לנהגים בנוסף, למכרז המקדמיות בדרישות
היה ויידרש לכך, יתייצב מנהל  .השרות מתן שעות בכל רציף באופן השרות

העבודה במקום שיידרש בשעות שמעבר לשעות מתן השרות, על פי קריאת 
 ת תוך פרק זמן סביר.המפקח, וזא
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 ומנהל לנהגים בנוסף, ג"בנתב המעבר בתחנת עובד להעסיק יחויב ספקה .2.8.2.2
 של וצביעה תחזוקה, המעבר תחנת ניקיון עבודות ביצוע לצורך, עבודה
 ישהה העובד. הפסולת, הוצאה והכנסה של מכולות הדחס לדחסן מכולות
  במשך כל שעות פעילות שפיכת הפסולת. בתחנה

עבר  ספקהיה ומנהל העבודה מטעם ה .בטיחות נאמן להעסיק יחויב ספקה .2.8.2.3
את ההסמכות הנדרשות ובעל האישורים הדרושים לשמש כנאמן הבטיחות, 

 בנוסף לעבודתו כמנהל העבודה.   ספקיוכל לתפקד כנאמן הבטיחות מטעם ה

 בדרישות שנקבעו הדרישות על העונים, נהגים ג"בנתב להעסיק יחויב ספקה .2.8.2.4
 שעות בכל רציף באופן השרות מתן במקומות ישהו אשר, זלמכר המקדמיות

   .השרות מתן

 מקום כממלא בין, זמני באורח ובין קבוע באורח בין, ספקה י"ע אדם כל של העסקתו
 לא המנהל. המנהל מאת ובכתב מראש אישור טעונה, אחרת דרך בכל ובין כמחליף או
  .יקולהעס מבקש ספקשה אדם לאשר סירובו את לנמק חייב יהא

 תדרוך עובדים .2.8.3

 מתן לצורך, בנמל רכב כלי בנהיגת ידו על יועסקו אשר, מועסקיו או/ו ספקה עובדי  
 הנמל בשטח לנהיגה ואישור תדרוך, העסקתם תחילת לפני, לקבל חייבים יהיו, השירות
, ל"כנ בנהיגה להעסיק שלא מתחייב ספקה. הנמל של בתעבורה הבטיחות קצין מאת

  .כאמור האישור וקבל לא אשר, עובדים

 פסילת וסילוק עובדים .2.8.4

 כוחו באי, שליחיו, מעובדיו אחד כל, המנהל דרישת לפי, מהנמל לסלק מתחייב ספקה
 משטרת לדעת או/ו הנמל ט"קב לדעת או/ו, המנהל לדעת, שנוכחותו מטעמו מי או

 מבלי, המנהל בדרישות שתצוין הזמן תקופת תוך, וזאת, בנמל רצויה אינה ישראל
 ומבלי האמורים הפיטורים או/ו הסילוק בגין כלשהם פיצויים בתשלום תישא תשהרשו
 .זו הוראה מתן לנמק יצטרך שהמנהל

 ממלאי מקום -עובדים זמניים .2.8.5

 יעדרו אשר עובדים של מקומם מילוי לצורך נוספים ונהגים עובדים יעסיק ספקה
 לנהגי םמקו ממלאי תכלול הנוספים העובדים רשימת. שהיא סיבה מכל מהעבודה
 העבודה למנהל, המעבר בתחנת לעובד, החיצוניים הפינויים לנהגי, הפנימיים הפינויים
 האדם כוח רשימת עם ביחד מנהל החוזה לאישור תוגש הרשימה. המנוף משאית ולנהג

 י"ע השירות מתן לתחילת תנאי יהווה ואישורה להעסיק מבקש ספקה אשר הבסיסי
מקום יעברו הדרכות נהיגה בשטח האווירי.  הנהגים אשר יוגדרו כממלאי .ספקה

לקיים עבור הנהגים ממלאי המקום סיורים בשטח השדה, להכרת  ספקבאחריות ה
השדה ופריסת כלי האצירה ברחבי נמל התעופה, כל זאת למען שילובם המהיר במערך 

 הפינוי בעת הצורך.

 מנהל העבודה .2.9

 מנהל העבודה לא ישמש כנהג משאית פינויים.  .2.9.1

הן נהגי משאיות הפינויים הפנימיים  –בודה יהיה אחראי על תפעול הנהגים מנהל הע .2.9.2
והן נהגי הפינויים החיצוניים. ניהול העובדים כולל מתן הוראות לנהגים ולעובד 

, בקרה אחר עבודת הנהגים וביצוע הפינויים על פי הוראות ספקהניקיון מטעם ה
 המפקח.

ור כלי אצירה מלאים, אשר קיים מנהל העבודה יבצע סיורים בשטח השדה, לאית .2.9.3
הצורך בפינויים לתחנת המעבר. המידע באשר למכולות ו/או לדחסניות המצדיקות 
פינוי יועבר ע"י מנהל העבודה למפקח בשטח, אשר יתזמן את הפינויים ויפעיל את נהגי 

 הפינויים הפנימיים.

ח מטעם באחריות מנהל העבודה לקיים פגישות יומיות, כולל סיורים, עם המפק .2.9.4
 הרשות, לשם בקרה שוטפת על מערך הפינויים וקבלת  החלטות.
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במסגרת תפקידו, יבצע מנהל העבודה השגחה רצופה בשטח תחנת מעבר אחר משאית  .2.9.5
הליווי הצמוד יחל מכניסת המשאית לשטח תחנת המעבר ועד  –הפינויים החיצוניים 

מת לב בעת העמסת ליציאתה מהשער הראשי. כל זאת תוך מתן דגש מיוחד ויתר תשו
מכולות הדחס המלאות (המיועדות להובלה לאתר ההטמנה) ובעת פריקת מכולות 

 הדחס הריקות (שהושבו מאתר ההטמנה) בשטח תחנת המעבר.

מנהל העבודה אחראי על תפעול הדחסניות והמכולות ועל תחזוקתן השוטפת בכל שטח  .2.9.6
ל לתיקונה המהיר של נתב"ג. במידה ותתגלה תקלה בדחסנית המוצבת בנתב"ג, יפע

התקלה, כולל הזמנת טכנאי שרות מוסמך בעת הצורך, ישגיח וילווה באופן רצוף את 
טכנאי השרות החל מהגעתו לנתב"ג ועד לסיום הטיפול בתקלה. באחריות מנהל 
העבודה לוודא כי טכנאי השרות יגיע לשטח השדה לא יאוחר משעתיים מרגע הקריאה, 

 דה. ובכל מקרה באותו יום העבו

באחריות מנהל העבודה לוודא כי כל מכולה ו/או דחסנית תישטף באופן יסודי בכל  .2.9.7
בתדירות של אחת לחודש לכל הפחות, תתבצע שטיפה של כל המכולות  - ריקון 

 והדחסניות תוך שימוש במסירי שומנים.

 

   ושרטוטים לציוד טכניים מפרטים )3(

 ציוד כל רכישת בטרם .ות מינימום בלבדומהווים דריש בלבד כלליים הינם אלו טכניים מפרטים
 ולאישור לבחינת הנרכש הציוד של הנדסיים מפרטים ותשריטים ספקעל ידי ה יועברו, חדש מסוג

  .הרשות

בכל דרישות התקינה הישראלית ויהיו מתוצרת יצרנים מוכרים  יעמדו הנרכשים המוצרים
 GMP )Good Engineering Practice, Good -ו GEP בשיטת המקובלים ומאושרים בסטנדרטים
Manufacturing Practice.(  

 פנימי לפינוי משאית .3.1

 טון 15 כולל משקל), רמסע( נוע מגבה במתקן משא רישיון בעלת בינונית משאית. 

 טון 12 הרמה זרוע.  

 שלדת ST RHS 52 

 הידראולית/ מכאנית נעילה  

 ליטר 80 משאבת  

 ליטר 120 שמן מיכל  

 וחיצונית הנהג מתא( כפולה הפעלה מערכת(  

 יותאם לכלי האצירה שבנתב"ג וו גובה 

 וגזם גושית פסולת לפינוי משאית .3.2

 טון  18 כולל במשקל, קדמי מנוף רכין משא מסוג משאית. 

 לרכב מתאימות במידות, ק"מ 26 בנפח פתוח הייבר ארגז. 

 מאומצת לעבודה מתוכנן )HEAVY- DUTY( 

 מטר- טון 15 הרמה כושר בעל קדמי מנוף 

 2 דראוליותהי יציאות 

 יותאמו לדרישות הפינוי בנתב"ג' (מ 11.45 אנכית יציאה', מ 8.25 אופקית יציאה( 

 אצבעות 5 או כפות 2( גזם כף( 

 סביבון(" הכף של הידראולי צידוד מתקן(" 

 חיצוני לפינוי משאית .3.3

 טריילר פול מסוג משאית 
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  .בעלת חיבור לעגלה נגררת 

 טון לפחות.  32של  משקל כולל 

 טון. 16וג רמסע זרוע הרמה מס 

 ק"מ 8 סגורה מכולה .3.4

 מ"מ 1.5: פח עובי 

 על פי השרטוט הרצ"ב :מידות 

 על פי השרטוט הרצ"ב :פתחים/ דלתות מספר 

 רמסע מסוג למשאית להרמה מותאמת 

 ק"מ 17-12 פתוחה מכולה .3.5

 מ"מ 1.5: פח עובי 

 על פי השרטוטים הרצ"ב :מידות 

 על פי השרטוטים הרצ"ב :פתחים/ דלתות מספר 

 רמסע מסוג למשאית להרמה מתמותא 

 ק"מ 24 פתוחה מכולה .3.6

 מ"מ 1.5: פח עובי 

 על פי השרטוט הרצ"ב :מידות 

 על פי השרטוט הרצ"ב :פתחים/ דלתות מספר 

 רמסע מסוג למשאית להרמה מותאמת 

 בניין לפסולת ק"מ 8 פתוחה מכולה .3.7

 מ"מ 1.5: פח עובי 

 על פי השרטוט הרצ"ב :מידות 

 שרטוט הרצ"בעל פי ה :פתחים/ דלתות מספר 

 רמסע מסוג למשאית להרמה מותאמת 

 מכולות נוספות .3.8

  :מ"מ 1.5עובי פח 

 מותאמת להרמה למשאית מסוג רמסע 

  מפרט נוסף: על פי הפרטים הטכניים הכלליים המופיעים בשרטוטים המצורפים עבור
 מכולות דומות, בנפחים משתנים.

 ק"מ 14-6 דחסנית .3.9

 גרליאינט דחסן עם מכולה -אינטגרלית דחסנית. 

 על פי השרטוט הרצ"ב :מידות 

 על פי השרטוט הרצ"ב :פתחים/ דלתות מספר 

 רמסע מסוג למשאית להרמה מותאמת 

 על פי השרטוט הרצ"ב :הדחסנית משקל 

 פאזי תלת ט"ממא: חשמל -A16*3- V380 .שקע A16*5 

 חשמליות תקלות זיהוי המאפשר, אלקטרוני בקר עם פיקוד במערכת יצויד הדחסן 
 .תוהידראוליו
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  ת כלי האצירה ותחנת המעבראחזק - נספח ב' 

  

  כללי .1

הניידים ובהם  הפסולתמתקני תחזוקה של כל ל ספקהאמור להלן נוגע להגדרת אחריות ה .1.1
 ספקבין שנמסרו ל, ")המתקןלסוגיהן (להלן " פסולתמכולות דחיסה על מתקניהן ומכולות 

  הרשות ובין שנרכשו על ידו והוצבו לצמיתות בשטחי הרשות. בתחילת החוזה או במהלכו על ידי 

לחזקת הרשות  עברשאינו מו ספקציוד ה למען הסר ספק, אין האמור להלן עוסק בתחזוקה של  .1.2
להחזיקם  ספקושעל ה ספקמשאיות ומנופים  המהווים רכוש ה בתום תקופת ההתקשרות כגון

  .ם אלהתקינים בכל עת על פי כל דין הנוגע לרכבים ולכלי

, בדיקות תקופתיות כנדרש על פי כל דין, ככל פעולות האחזקה, הניקיוןכתחזוקה יחשבו מכלול  .1.3
המתקן וכנדרש לשמרו לכל אורך תקופת החוזה במצב תקין,  ה תקינה שלהנדרש להפעל

  בתפוקות מתוכננות ובבלאי סביר.

עבודה הנדרשת ועל חשבונו את כל ה ספקככלל יכללו פעולות התחזוקה המתבצעות ע"י ה .1.4
לצורך ביצוע אחזקה מונעת, כיול, ויסות ותיקון תקלות וכן את רכישת, אספקת והתקנת 
הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים המתכלים והחומרים הכלליים הדרושים לביצוע 

  התחזוקה, הובלתם, אספקתם והשימוש בהם ואת השימוש בכלי העבודה הנדרשים. 

, יוגשו לאישור ספקשיוכנו ע"י ה שלהלן והשלמות להם טיםמפרההתחזוקה תתבצע על פי  .1.5
 . המנהלויאושרו בכתב ע"י 

כלל כלי האצירה להם ניתנים השירותים במסגרת החוזה המפורטים בנספח יא' הינם בבעלות  .1.6
הזוכה ייתן את שירותי התחזוקה לכלל כלי האצירה (לישנים ולחדשים אשר  ספקהרשות וה

 זה.תרכוש הרשות) כמפורט בחו

כל כלי האצירה אשר ברשות הרשות הינן במצב תקין ונעשה שימוש בכולן במסגרת מתן  .1.7
השירותים. לצרכי מידע בלבד יצוין כי כל הדחסניות אשר נעשה בהן שימוש במסגרת 

הזוכה  ספק. טרם תחילת מתן השירותים יערכו הרשות וה2003השירותים נרכשו לאחר שנת 
 לחוזה. 4.4בדיקות בהתאם לאמור בסעיף 

   ספקתכולת המתקנים שבאחריות ה .2

 .כל חלקי המכולות .2.1

 .כל חלקי מערכות הדחסנים .2.2

  לרשות ספקהבין משימות חלוקת הפירוט  .3

 חלוקת האחריות לביצוע המשימות .3.1

 'מס המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  הספק

תיקון תקלות הנובעות משימוש לא כל 
דוגמת סביר בעמדת מכולת האצירה כ

פגיעה עקב גרירה, פגיעת רכב בסככה 
  וכדומה

כל האחזקה המונעת ותיקון תקלות 
בסככות ומשטחי הבטון, במערכות 

  תאורה וחשמל

  עמדת מכולת אצירה

  

1.

תיקון תקלות הנובעות משימוש לא כל 
סביר בעמדת הדחסן כדוגמת פגיעה 
עקב גרירה, פגיעת רכב בסככה, פגיעה 

ות קריעת במערכת המים, פגיעה לרב
כבלים במערכת החשמל, סתימת ביוב 

  מחומרים גסים וכדומה

כל האחזקה המונעת ותיקון תקלות 
בסככות ובמבנים, במערכות המים 

  והביוב, במערכות החשמל

.2  עמדת דחסן אשפה
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 'מס המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  הספק

כל האחזקה המונעת על פי המפרט 
שבנספח זה ותיקון תקלות מכל סוג 

  שהוא ללא הגבלה

כלשהו הרשות אינה מבצעת טיפול 
  למעט פיקוח

.3  מכולת אצירת אשפה

כל האחזקה המונעת על פי המפרט 
שבנספח זה ותיקון תקלות מכל סוג 

  שהוא ללא הגבלה

הרשות אינה מבצעת טיפול כלשהו 
  למעט פיקוח

.4  דחסן אשפה

כל האחזקה המונעת ותיקון תקלות 
  מכל סוג שהוא ללא הגבלה

הרשות אינה מבצעת טיפול 
  כלשהוא למעט פיקוח

גורר חשמלי לדחסן 
  1בטרמינל 

5.

 מפרט לביצוע המשימות על ידי הרשות .3.2

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

  'מס  המערכת המתוחזקת

  עמדת מכולת אצירה  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

  
1.  

  ריצפה  פי קריאה-לעו לפי הצורך

  גג  פי קריאה-לעו לפי הצורך

  .2  עמדת דחסן אשפה  מערכת חשמל  קה יסודית אחת לשנה וטיפול בלוח חשמלבדי

  מערכת המים  פי קריאה-לעו לפי הצורך

  מערכת הביוב  שטיפה יזומה אחת לשנה ותיקונים לפי הצורך

  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

  ריצפה  פי קריאה-לעו לפי הצורך

  גג  פי קריאה-לעו לפי הצורך

 הספקמפרט לביצוע המשימות על ידי  .3.3

  מכולת אשפה

  אחזקה לביצוע הוראות  רותיתד מס'

 בולטות דפוס באותיות תצוין, המכולות צידי בשני הצורך י"עפ כחול צביעה בצבע  לפי הצורך.1
  . צהוב או לבן בצבע" פסולת" או" אשפה" המילה

  
  שטיפה כללית של פנים המכולה לאחר ריקון.  שוטף.2

  ירי פתיחת מכסים ותקן כנדרש.בדוק תקינות מבנה פיזי של המכולה, צ  שבועית.3

  בדוק ויזואלית דליפות נוזלים מהמכולה ותקן כנדרש.  שבועית.4

  שטוף את פנים המכולה.  שבועית.5

  בצע שטיפה יסודית בלחץ מים חמים ודטרגנטים של פנים המכולה.  חודשית.6

  בצע תיקוני שלד, פח וצבע.  תלת חודשית.7

  יש לתקן כיפופי פחים ושלד המתקן, לחדש צבע בכל מקום משופשף או מתקלף.   שנתית.8
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  דחסנית אשפה

  אחזקה הוראות לביצוע  רותיתד מס'

 בולטות דפוס באותיות תצוין, הדחסנית צידי בשני הצורך י"עפ כחול צביעה בצבע  לפי הצורך.1
 . צהוב או לבן בצבע" פסולת" או" אשפה" המילה

  לית של פנים המכולה לאחר ריקוןשטיפה כל  שוטף.2

  בדוק גובה השמן במיכל. במידה וחסר שמן בדוק ותקן מקום הדליפה.  שבועית.3

הפעל את הדחסן והקשב לרעשים חריגים. במידה וזוהה רעש חריג, יש לבדוק   שבועית.4
  מיידית את מקורו ולתקן.

  ד על תקלה ויש לתקנה.מעלות מעי 70וודא כי אין חימום יתר. חום של למעלה מ   שבועית.5

בדוק ויזואלית  לגילוי סימני דליפה, חלקים רופפים, פגיעות במבנה המתקן. תקן   שבועית.6
  כנדרש.

שטוף ביסודיות את כל חלקי המתקן. השטיפה באמצעות מים חמים בלחץ גבוה   חודשית.7
  ודטרגנטים וחומרים מסיר שומן.

  סתימה, החלף. בדוק מצב המסננים. במידה ויש  תלת חודשית.8

בדוק מצב השמן. במידה ואינו בהיר ושקוף אלא עכור או לבן, יש לבדוק הסיבה,   תלת חודשית.9
  לתקנה ולהחליף את השמן.

בדוק ביסודיות מצב חיבורי המערכת ההידראולית. הפעל את הדחסן וודא פעולה   תלת חודשית.10
  רציפה ושקטה ויצירת רמת הדחיסה הנדרשת.

מן וסנן אותו במסנן חיצוני. במידה והשמן נקי החזר אותו. במידה והשמן רוקן הש  שנתית.11
  עכור החלף אותו.

שעות או לאחר שנה  200יש להחליף את מסנני השמן. (מסנני השמן יוחלפו לאחר   שנתית.12
  הקצר מביניהם) –

במקומות בהם זוהו סימנים של דליפות ולו קלות, יש לפרק את החלק ולהחליף   שנתית.13
  ם או כל טיפול נדרש אחר.אטמי

  יש להחליף כל צינור פגום, משופשף, מקוף או שיש בו סדקים.  שנתית.14

  יש לתקן כיפופי פחים ושלד המתקן, לחדש צבע בכל מקום משופשף או מתקלף.   שנתית.15

  תיקוני תקלותזמן מוקצב ל .3.4

ות תיקון . עבודבמתקנים יפעל לתיקון, בזמן הקצר ביותר האפשרי, של כל התקלות ספקה
הסביבה תהיינה בעדיפות על פני שאר  להגנתאו הקשורות \תקלות ובמיוחד בטיחותיות ו

הסביבה יתבצע תוך  הגנתאו ב\. תיקון תקלה הפוגעת בבטיחות, בתברואה וספקמשימות ה
. לרבות הצורך להחליף את המתקן במתקן זהה אחר ועד לביצוע התיקון הסופישעות  4

  שעות. 72בצע על פי דחיפותה ובכל מקרה תוך תיקון כל תקלה אחרת ית

  אחזקה מונעת –שימור המתקן  .3.5

להפעלתם הבטוחה, היעילה על מנת לשמור על ערך המתקנים ופעולתם התקינה, כנדרש 
לוח זימון  ספק, יתכנן ההחוזהרשות בתום תקופת ל במצב תקיןלהעברתם והאסתטית ו

לוח זימון הפעולות . במפרט שלהלןדרש (מתוכננת) על פי הנ שנתית פעולות אחזקה מונעת
  .ספקיועבר לאישור המנהל וישמש לו לצורך מעקב אחר הפעילות בפועל של ה

  ירידת הספקים ואיכויות  .3.6

שדרוג, חידוש או החלפה בכל עת שלא ניתן יהיה להחזירו,  מתקן יחשב כמחויב שיפוץ,
לרמה האסתטית של לפחות או \ו או לרמת ההספקים\באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו

התפוקה וההספקים לרבות לחצים יקבעו על פי מפרט היצרן לגבי אותו . מהנדרש ממנו 90%
  מתקן.
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  הספקת ציוד, חלקים וחומרים .3.7

וכי הרשות  ספקבאחריותו הבלעדית והמלאה של ה ויהי םכול ניםמודגש להלן כי המתק
י הזמנה בכתב של הרשות. לא תשתתף בכל הוצאה שהיא למעט באם העבודה בוצעה על פ

יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, לספק, על חשבונו, את כל  ספקה
הציוד, החלקים, החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות. 

החליט כי לא ראוי או  ספקאספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת כל רכיב שה
  לו, לשפצו או לתחזקו. משתלם

במסגרת  ספקכל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י ה
ם ובהעדר ציוד מיהתחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיי

 בכתב יקבלו אישורשוחלקים זהים, יהיו התחליפים שווי ערך ויעמדו בסטנדרטים 
  מכים מטעם הרשות. הגורמים המוסמ

  היערכות למסירה בתום החוזה .4

את המתקנים במצב תקין וכשיר לפעולה.  בתום תקופת החוזה מתחייב להחזיר לרשות ספקה .4.1
 פי נתוני מההספק המכסימלי שעבורו תוכננו על 90%המתקנים המוחזרים יספקו לפחות 

  היצרנים.

ישתתפו  בבדיקההמתקנים.  של תתקיים בדיקה מקפתיום לפני תום מועד תקופת החוזה,  90 .4.2
ביסודיות  ניםלסייע לרשות לסקור את כל חלקי המתק ספקונציגיהם. חובת ה ספקהרשות, ה

ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי מומחים מטעם הרשות תוך כדי  3וזאת במשך 
אחזקה ודוחות על ביצוע פעולות  הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה

  .מונעת ותיקון תקלות, החלפת חלקים וכדומה

, את הסתייגויותיה ממצב המתקנים. בדיקות, תוך שבועיים מעת סיום ספקהרשות תגיש ל .4.3
ח אדם נוסף וידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת באמצעות כי ספקה

  דרש.יוהשקעה של חלקים וחומרים ככל שי

כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות  הקדירי הוראות דו"ח הבלא ימלא אח ספקבמידה וה .4.4
אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על  ספקלבצע את העבודה האמורה על ידי 

(שייחשבו  10%, והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת ספקה
א, לחלוט את הערבות וכן תהיה הרשות בכל זמן שהו ספקכהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע ל

  בכל דרך אחרת. ספקרשאית לגבותן מה

להמשיך לפעול  ספקוביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על ה בדיקותההשתתפות ב .4.5
לדרוש תוספת או  ספקמעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה ל

 תמורה כספית כלשהי.

  הנחיות כלליות .5

 הוראות בטיחות כלליות .5.1

 בעת ביצוע פעולות אחזקה ובדיקה יוצבו מסביב למקום העבודה שלטי אזהרה. .5.1.1

בעת ביצוע פעולה באמצעות ריתוך או דיסק חשמלי יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  .5.1.2
בעבודה באש על פי הנחיות הרשות לרבות הצבת אמצעי כיבוי ועובד מוסמך נוסף, 

 נאמן בטיחות אש.

וחלט לבצע עבודות ריתוך והשחזה במקום בו יש נזילות שמן, ליד מיכל חל איסור מ .5.1.3
 או שיש בו אדי שמן.\שמן ו

אסור לרוקן שמן ישן למערכת הביוב או לגרום לספיגתו בקרקע. שמן ישן יאסף בכלי  .5.1.4
 קיבול מתאים ויועבר לטיפול לגורם המספק את השמנים.

 ו מחוברות אליו.אין להסיר מהציוד את הוראות הבטיחות המודבקות א .5.1.5

 לפני הטיפול ינותקו חיבורי החשמל למתקן. .5.1.6

 יש לוודא כי המתקן כולו משוחרר מלחצים. .5.1.7
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 מיקום ביצוע שטיפות למכולות ולדחסנים .5.2

תעמוד סככת טיפולים בתחנת המעבר, לטיפול ואחזקה שוטפת של כלל הציוד  ספקלרשות ה
ולים תתבצע בהתאם לאמור והכלים המשמשים אותו בעת מתן השירות. אחזקת סככת הטיפ

  בנספח זה.

 תפעול וניקיון תחנת המעבר  .5.3

 המעבר תחנת את השירות מתן לצורך, ספקה לרשות מעמידה התעופה שדות רשות .5.3.1
  האמורים כמפורט  בחוזה.  והציוד המתקנים, השטחים, המכולות, המבנים  כולל

 העבודות כל את, ושוטף רצוף באופן, המעבר ובתחנת השינוע יבצע במשטח ספקה .5.3.2
רישיון  ,הוראות המפקח, הוראות לפי הכל, במקום והניקיון הסדר לשמירת הדרושות

 תבוצענה, זו בהתחייבות ספקה עמד לא. העסק, כל כללי הבטיחות ולפי כל דין
 תהא הרשות. ספקה חשבון על, אחר ספק עובדי י"ע או הרשות עובדי י"ע העבודות
   .ספקל עההמגי מהתמורה אלה סכומים לקזז רשאית

, הדרושות הניקיון עבודות כל, מדי יום ביומו, יבוצעו המעבר ובתחנת השינוע במשטח .5.3.3
 וליחידות השטיפה למשטח הקשורה והביוב הניקוז מערכת ושטיפת ניקוי כולל

ושטיפת חצר תחנת המעבר, ניקוי והסרת חפצים מגדר תחנת המעבר  ניקוי, הדחיסה
 –סמוכים למכבש הדחס (הן במפלס העליון ומסביבתה, ניקוי ושטיפת המשטחים ה

 לפי הכלבסמוך למכולות הדחס),  –באזור ריקון המשאיות, והן במפלס התחתון 
. דין כל הוראות פי ועל , כל כללי הבטיחותהעסק רישיון הוראות ,המפקח הוראות
 ניקיון את כוללת אינה, המעבר תחנת לניקיון באשר ספקה התחייבות, ספק הסר למען
  ספקה . בתום כל יום עבודה ידאגוהשירותים המעבר בתחנת הממוקם הבקרה חדר

לא תושאר  ,להשאיר את  התחנה נקייה ושטופה ולפחות שתי מכולות דחס ריקות
 .שעות  12- פסולת בתחנה ליותר מ
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  , אבטחת המידע ושמירת הסודיותהוראות ביטחון -נספח ג'
 

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

 -  (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
התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום  למען הסר ספק, בכל
מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט  דהנמל וכן בכל אח

 .3ההתייחסות הינה לטרמינל  םבאותם מקומות שבה
  ם.והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור השוניתב"ג נ 2.1

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

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

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

 מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.
חת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבט 2.4

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

כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  2.5
ן הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחו

והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי 
 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6
 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה.  מערכות המידע
פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, 
מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות 

 וההמשכיות התפעולית.
רשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר מערכות המידע של ה

ווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא  גהסיוו
-, תשמ"אהפרטיות תברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ סודיעתידי גם 

. מערכות המידע חיוניות לפעילותה מכוחו תתקנוהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981
  התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה 
ת גם לאחר החתימה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזא

על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק 
ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן 

  הדרישות להלן:
  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •
  תקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי;ה •
  ;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
יך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח במידה והל

 "נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה
  ם לא רצויות או מורשות.יבצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידי
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  מטרה. .3

שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק  מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות,
במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע 

  פיגוע בתחום הנמל.

  אחריות. .4

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט נאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1
הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הביטחון בנמל טחוני ויישא באחריות, בכל יהב

") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע חטיבת הביטחון(להלן: "
לנספח זה, מיום  4.6ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  .אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה

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

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

לנספח זה, מיום אישור מינויו,  4.7נה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה הממו
 ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

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

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

  נאמן הביטחון. 4.6

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

בכלל, ומול משרד הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הביטחון 
 .חטיבת התקשובשיונות בפרט, וכן מול יהר

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון ויקבל ממנו  4.6.2
 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

לא יאוחר משבוע  נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הביטחון, 4.6.3
ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו 
לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום 
הנמל, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. 

רז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי במידה ובהיבט המכ
 .חטיבת התקשובאבטחת מידע מגורם מוסמך 

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת  4.6.4
 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

וחטיבת של חטיבת הביטחון נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך  4.6.5
ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק  התקשוב

 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים  4.6.6
 יונות קיימים.שיבכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הביטחון ואבטחת המידע  4.6.7
 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך  4.6.8
 להלן. 5אישור חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

ר לחטיבת הביטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור הספק מתחייב להעבי 4.6.9
 להלן. 5.2בסעיף 

 5חטיבת הביטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

 דעתה הבלעדי.-ללהחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקו
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ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11
היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם  השירותים.

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

 .נאמן אבטחת המידע 4.7
נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הספק במהלך כל  4.7.1

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

יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו נאמן אבטחת המידע  4.7.2
ימים  7-ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  לפני תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

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

בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, 
החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על 

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

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

ל עת רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב בנושאים אלו, בכ
 .שיידרש לכך

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6
במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של 

 שירות והתפעול של המערכות.כהספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה
פק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הס 4.7.7

 ינתנו מפעם לפעם.יש
הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע  4.7.8

 להלן. 5לצורך אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 
 הספק מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9

 5לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף חטיבת התקשוב רשאי נציג  4.7.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

הבלעדי וללא צורך במתן  ודעת-להחליף מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 להחלטותיו בעניין זה. םהסברים כל שה

 פעילות בתחום הנמל. אישור העסקה או התקשרות לצורך .5
טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הנמל או יכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 
  .רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו

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

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2

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

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

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

  .הביטחון ו/או חטיבת התקשוב

 הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, 5.3
  חון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). והחתימות אומתו ע"י נאמן הביט

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  5.4
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  טחונית.יב

עדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל חטיבת הביטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבל 5.5
המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית 

טחוניים, בין אם כבר אושרה ילאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים ב
  כניסתו ובין אם לא.

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

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

מספר ימים ועד למספר טחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך מיווג ביתהליך קבלת ס 5.8
לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

- אדם ולוחות-האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  יה במתן השירותים.ימתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדח ספקההזמנים. 

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  טחוני למועסקים.יתדריך ב 6.1

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

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

ימים, מיום  7-טחוני לא יאוחר מיהספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

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

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  6.2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה 
אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

 מעבר ביניהם.וה
טחוני יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת ס 6.2.2

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

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

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

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

ידי נאמן הביטחון -סה כאמור יוגשו עלבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כני 6.2.6
שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ילמשרד הר ןאשר יעביר לחטיבת התקשוב
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לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.
אור סוג רישיון הכניסה יהמקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את ת

  הנדרש.

י לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הספק אחרא 6.2.7
שיונות בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל יהר

שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך 
ידה לוודא העברת ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היח

  שיונות בנמל.ישיונות אלו למשרד הריר

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  6.2.8
שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת 

  בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

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

  דרישות חטיבת הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10

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

יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון 
 זה. 

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל  .6.2.10.2
  הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  יד בלבד.השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפק .6.2.10.3

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

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

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

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות לחטיבת הביטחון על  .6.2.10.8
שיונו. החזקה של רישיון יתום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

ישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הר
  לחטיבת הביטחון.

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

  שתקבע הרשות מעת לעת.

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

 קם בחניון שליד אולם מקבלי הפנים.שיונות ממוימשרד הר .6.2.11.1

  - ו  08:30 – 13:30ה'  –א'  ו'. שעות קבלת קהל: - המשרד פועל בימים א'  .6.2.11.2
  .                    13:30 – 08:30 –ו'  .15:00-19:00

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.3

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •
  מהגורם המבקש.משכורת 

  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או  •
  דרכון).

אור סוג רישיון יפניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל ת •
  הכניסה הנדרש.

  שיונות.יטפסים ניתן לקבל במשרד הר .6.2.11.4
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 של סחורות ומשלוחים. קבלה והובלה 6.3

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו (בדגש על  .6.3.1
 טחוניות שלהלן:יהשטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1
הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן  21-השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה
השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים 

"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת רשימת ספקים(להלן: "
 .5מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)
, עליו להעביר לחטיבת הביטחון בקשה בתקופת מתן השירותים

 לעיל. 5מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 
הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)

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

 יוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.ממנו, בין אם מ

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה  3בטרמינל  .6.3.1.2
והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה 

טחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר יובדיקה ב
  תחום התפעולי.אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה ל

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי  .6.3.1.3
ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 
המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח 

  האווירי).

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

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

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

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

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .6.3.2.1
 עדכני שלהם. הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .6.3.2.2
מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של 
אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על 

א מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשויכל כוונה לעשות ש
מוש כאמור יעשה לפי יבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שיהתחי-ההסכם וכתב

  הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

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

טי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( מגנ
DOK מחשב נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע,

  אחר לרבות ניירת.

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

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות
  ודיון, לפי הצורך.
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לצורך בהירות הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.3.2.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי 

  .והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

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

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

בקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות מערך ה 7.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הביטחון או חטיבת התקשוב 7.3
טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן ייות בובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונט

 מידית את כל החריגות שימצאו.
אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק  7.4

 בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
במקרה של  הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק 7.5

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות 
 בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

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

 שמירה על סודיות. .8

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

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.או מערכות מידע ומחשוב

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

משנה, שיועסקו ע"י הספק, - ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 .והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

כניסתו לעבודה לפי יהיה חייב לחתום, בטרם  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3
מורשה החתימה של הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, ת. הצהרת הסודיות התאגיד
1. 

ו משנה א- שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4
עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 

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

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .9

ר מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות חל איסו 9.1
 הטרמינל הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות,  9.2
 בשגרה ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, יתנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך ב 9.3
 לצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.ו

שלא חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  9.4
 .לצורכי עבודתם

טחוני, הספק יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5
חויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את וכל מי מטעמו מ

 השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי  9.6
 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!
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/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה לקיחה /העברה של כבודה 9.7
   שכנה.

  שינויים ועדכונים. .10

מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1
ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת,  חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב

לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה,  םרשאי בת התקשובכי חטיבת הביטחון וחטי
 דעתן, בכל עת.- לפי שיקול

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

 ות נספח זה.ו/או עדכון הורא
הספק יקבל מראש מידי חטיבת הביטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  10.3

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

ומכללי  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 11.1
 וניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.טחיההתנהגות 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  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.
דרשו מהספק, אשר כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שי 11.4

דעתה של חטיבת הביטחון, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים - יש לה, לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 

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

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

  ללא יוצא מן הכלל.

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

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

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

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

  המשנה מטעמו.-לקבלני
  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מחשבים בחברה. מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת ה 12.1
רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים - לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של 
 הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 מידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות.הגישה ל 12.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של -הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
להתחייב  ספקהרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

ישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון ליישום את הפעולה לפי הדר
  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקהתקנים הישראלי. על ה

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

 להפעיל.
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עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
על דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא 
הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו 

 להיערך לכך מראש.פק סאישור מנציג הרשות. על ה
מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות  12.5

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא ילכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב
יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור 

  שות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.הר

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6
ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי 

, לרשות הרשות של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות
או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג 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
שנה על מנת לוודא המ-הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

ביצוע 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  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק

ורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י ג
המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - המידע של הספק או של קבלני

  המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
ל בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעו

  למניעת 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 

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

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

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

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

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

לעיל  13.4לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח 13.5
 .ב. לעיל] בפרט.13.4בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

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

 טחת המידע של רש"ת.אב
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 לשעבר רא"מ.  –היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר  .14
היחידה להגנה ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת  – וסיכול איומי סייבר
היו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו התייחסות מגוף זה, או שבמערכת י

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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  דיות, סדרי ביטחון.שמירת סו -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:
  

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות 
מידע רגיש / חסוי ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

ה (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשל וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל  וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה) 

 רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:
  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

ייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין התח .3.1
  הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2
  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

התחייבות זה - התחייבות זה, הוראות כתב- סכם כלשהו לבין כתבבמקרה סתירה בין ה .4.1
  עדיפות.

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים  -הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  רת סודיות.שמי .5

רגיש / חסוי / חסוי אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
- , ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבביותר ושמור / סודי

  התחייבות זה.

"החוק"),  -(להלן  1977 - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת - לידיעת עובדי וקבלני

בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 
  להלן). 6

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3
  ילוי בהפרת חוזה:ג: 118סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 - התשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך 
  ר שנה אחת.מאס -לקבלה, דינו 

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.
תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור 

  בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

ורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפ
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן  -מוסמך לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -בטיחותו של המסמך, דינו 
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  -"ידיעה" 

  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.מהם המכילים 
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

  אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל .5.4
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התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם -ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב
  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.כן נתקבל 

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"
הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, 

ום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקיד
לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות 

  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול  .5.5
דה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את התחייבות זה ולצרכי עבו- בכפוף לכתב

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא  .5.6.1
 כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   .5.6.2
 לשמירת הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3
מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית   .5.6.4

העניק  האמור וכן מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו
 לרשות שהות מספקת להתגונן. 

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 
  בלבד.

  נציג הרשות. .6
התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות -נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר - י ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלןאו בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובד
-עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
-התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  לזמן, לפי הצורך.

  ות זה.התחייב-אין לבטל כתב .7
התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול -ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או -טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה,  ע"י מי שפועל
אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות 

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9
ען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי למ

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
-התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.התחייבות זה בלשון זכר 

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד 

  מתנאי ההסכם.
  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.
  
  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות - בות של נותןי: כתב התחי2טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
  , מצהיר בזאת:_________________________, בתפקיד ___________________

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות  .1
מידע רגיש / ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

חיוניות במשרדי (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע  חסוי וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול 
  כדלקמן:

 שוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המח .2

-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 , המובאים להלן:119

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 
 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

ייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע (נוסח משולב) ובחוזה יש התח 1958
 - החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

  מאסר שנה אחת.
בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.

על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע 
  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  - לקבלו, דינו 
  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן  .4
תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על 

  גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי"

, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או הרשות לרבות נתונים
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.

י, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף ידוע ל .5
להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

    קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.
  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

ידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת ) מ1(
  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת 2(
  הסודיות.     

  י.) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסוד3(
  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  4(

  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת                      
  להתגונן.                      

  ם לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגי
  בלבד".  
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אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, 

 שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.
- נהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן לאני מתחייב לדווח למ .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.
  
  

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.
  

  ___________  חתימה: _______________תאריך: __________         שם החותם: _______
  

  נחתם בנוכחות:
  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  בטיחות וגיהות -נספח ד'

 
 הגדרות: .1

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

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

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

 החוזה למתן השירותים.\ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה
   

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

ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא 
באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו 
 שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין
כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל 
קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע 

 העבודות בינו ובין הספק.
  
 מכלליות האמור לעיל) , לרבות (מבלי לגרועבעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

 ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק 
, לרבות תקנות  2013 - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

 ,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-שדות התעופה), התשמ"דב
החקיקה ,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"ט

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים להמפורטים לעיל, 
מתחייב להבטיח בזה  וא, והבמי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

 ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתכל מי מטעמו השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי , כל זמן היותם במוריםשבדינים הא

  .רש"ת
   

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

  
ט בפרויק\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 הבטיחות(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב

 ובהתייחס לתחומי עיסוקם.
  
יות הכרוכות ישא בכל העלוי 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 הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות אפודים זוהריםרש"ת כמו למשל 
  .אם לסוג העבודה, בהתמגן

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

 מפורטות בדין. הבטיחות ה
  

עובדיו  ידיהמופעל על לכל כלי/ציוד תפעולי יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
וסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי מ מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום ב
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. התיקים הנ"ל לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  יהיו

 מטעמו.
  
ון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת מתחייב לשמור על הסדר והניקי הספק .11

  יהיה על חשבונו. , 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

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

 
תתבצע בהתאם יפות), עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשר .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 ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15

ועל פי נהלי  וכד').י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה יד
 רש"ת העוסקים בכך.

  
מנהרות וכד' יבוצעו שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

נפיצה, ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהרק לאחר קבלת הסכמת 
  רעילות, דלקות וכד'.

  
קבלת היתר עבודה  חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה  מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
   
זוהרים הנדרשים  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון ,על חשבונו ,ספקי הספק .18

טחונו ונוחותו של הציבור ב הבטיח אתלכדי  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

(להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד 
בתחומי  הספקוחזר להעסקה ע"י מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא י

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק
תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות 

ת בגין כל הוצאה שתהיה בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשו
  לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  
על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו
לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות.  לאלתר

, לא לנזקים שנגרמו במישרין זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקבמקרה כזה לא יהיה 
  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם

  
באחריות    רי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכבנסיעה ברכב בשטח האווי .21

  ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.
  
  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
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בות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים הוראות אלה, לא באות במקום החו .23
העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

 מוסמכת אחרת.
הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24

 ו בנוסף גם הסעיפים הבאים:, יחולאחרת/חוזה עתיר כח אדם
 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק    24.1

במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל
ת תוכן הבטיחולניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות

ועל המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
  .הספקחשבון 

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית    24.2
כנאמן בטיחות מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקידאג 
 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים ודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהלבעב

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה    24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות  אזורי.

  תן השירות.וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מ
 
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:

עבר השתלמות/ריענון ומנוסה, שמוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה   25.1
נציגו כישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

. הודעת המינוי מכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו  בשטח העבודה,
. על מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי תכלול גם את

 העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה. מנהל
מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית   25.2

תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 
השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות 
 מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול

 שעות עבודה חודשיות. 32 -דעתו, אך לא פחות מ
 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק    25.3

במקום לעבודה  2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל
הבטיחות תוכן לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות

ועל הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
 .הספקחשבון 

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

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

עבודה את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור ה הספקבעבודות חפירה, יגדר   25.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות ל ידע

החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. 
   בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  ק מטעמו)הספק (וכל קבלן/ספ  25.6
קרקעיים באתר העבודה - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"ת

קיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .(כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
הנחיות מפורטות  וכן מיקומםדויקים על ומ נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספק

  באשר לאופן ומהלכי הביצוע.
לנתק מראש את זרם  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג   25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. החשמל, וזאת
י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לעותקרות ביניים תעשה , תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות  25.8

  הרשות.מנהל החוזה מטעם 
, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק   25.9

  . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו
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ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .26

 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא. ספק,
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  איכות סביבה -נספח ה'

 

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

  

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות,  .2
ם וועדות ו/או ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפני

תכנון ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, 
  וכיוצא באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

  

חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים  .3
אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום  לאיכות הסביבה, בין

אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, 
  ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

  

בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הספק מצהיר ומתחייב  .4
הרשות, יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין 
במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, 

איכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, בנושאים הקשורים ל
ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי 
ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה 

  מן האמור לעיל.

  

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות  אובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישמ .5
ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, 
א ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והו

זה שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, 
ו/או כלפי הספק, בגין פעילותו של הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק 

  או עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

  

לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור  מבלי .6
  ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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  בנתב"ג מחירון תלושי אוכל –' ונספח 

  

  פירוט עלויות רכישת תלושי ארוחה בנתב"ג:

  

  כולל מע"מ. ש"ח 18.25 בוקר מחיר א.

 

  כולל מע"מ. ש"ח 36.5 צהריים מחיר א.

  

  כולל מע"מ.ש"ח  730ארוחות צהרים) הינו  20ארוחות בוקר ( 40מחיר גיליון של 

  

  

  

  עדכון מחירי הארוחות יבוצע מעת לעת על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  

ארוחות צהריים או  20מובהר ומודגש כי אספקת הארוחות תבוצע במדיה מגנטית כאשר בכל כרטיס יהיו 

 בכל דרך אחרת אשר תקבע על ידי רש"ת.
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  שימוש בנכס הסכם -'נספח ז

  _____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן
  
  

  רשות שדות התעופה    ב י ן:
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

  וריוןג-, נמל התעופה בן137ת.ד 
  - מצד אחד  -                  ")הרשות(להלן: "

  
  

  חברת ______________   ל ב י ן:
  שכתובתה: ________________   

  - מצד שני  -          )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "
  
  

  
פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים למתן שירותי  2017/070/0071/00משתמש זכה במכרז מס' וה  ה ו א י ל:

") ומכוחו חתם עם הרשות המכרז(להלן: " יים, עבור רשות שדות התעופהפנימיים וחיצונ
   ") ;החוזהעל חוזה (להלן: "

  
ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו   ל: י א ו ה ו

  "); המתקןלצורך מתן השירותים נשוא המכרז (להלן:" 
  

להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת והצדדים מבקשים   ו ה ו א י ל:
  ") ;   נספח השימושהחוזה עפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  
  

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  
  

  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול 
  בהתאמה על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

השפיע ו/או כדי ל וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  על תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים   נספח השימושב  (ג)  
  מחייב פירוש אחר:

  ידי הרשות מעת לעת;-תשלום עבור השימוש בנכס כפי שנקבע על  "דמי שימוש"    

"דמי     
  שירותים"

שירות אחזקת תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ו
  ;מבנים

נספח "    
  השימוש"

  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 
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פי חוק רשות שדות התעופה, -כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    
  ;1977-התשל"ז

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז. שהינו מדד בגין מדד הידוע 
  _____.שנת  ____חודש 

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;1ז'נספח חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כ

  שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;חשבונית   "הפקת חיוב"    

"הפרה     
  יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-הפרת חוזה), התשל"א

נכס או ה"    
  "הנכס

פי חוזה זה והכל כמפורט -שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב
  במפרט;

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

ית "ריב    
  בסיסית"

 1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
 ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס- להוראות תכ"ם

  האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית     
  פריסה"

  שיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;ריבית בסיסית ב

תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד   "רבעון"    
  בינואר, אחד באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט  31- שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    
ומסתיימת ביום   ____________שנת החוזה הראשונה, המתחילה ביום 

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי   31.12________
העניין), המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום 

  תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס .3

פי -לשם קיום הפעילות עלתקן פעילותו במהרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   
שיון י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושהחוזה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף. פי -ההפעלה שניתן למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת  .4

ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ  (א)  
  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה עם סיומו או 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא,   )ב(  
לא תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל סוג 

  שהוא שהיו לו בקשר לחוזה ו/או לפעילות.
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  משתמש בנכסשימוש ה .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:  

שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד   )א(  
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם  וימצא לנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  ו.במצב תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותי

חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )ב(  
  מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילתיתם לפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,   )ג(  
ייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג המוגנת לפי חוקי הגנת ד

שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, 
  ומצהיר בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

ג אוויר, כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזו  )ד(  
אחזקה וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין הרשות 

  למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר,   )ה(  
  להוציא דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )ו(  
בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה  קשייחקהקיים כיום או 

  ויחסי הצדדים מכוחו.

 מוגבלת לתקופת החוזה בלבד, נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )ז(  
בין הצדדים לחוזה זה חוזה  תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים 
אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים 

  ים אחרים.או פעילות עסקית או שירות

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא   )ח(  
רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את 

  המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.

  שינוי מקום הנכס .6

ו/או  במתקןשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר הר  (א)  
להקטין שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר 

פי שיקול דעתה. הנכס האחר - ו/או המוקטן מכל סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  ס המופיע במפרט.יכול ששטחו יפחת או יעלה על שטח הנכ

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס   )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש  )(א6 משנה ףולהשתמש בנכס אחר, הכל כאמור בסעי

בשטח הנכס האחר או המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן 
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות  30שנקבע כאמור, תוך 

  הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית.

ישלם  המשתמש לרשות את  -עלה שטחו של הנכס החדש על זה של הנכס הקיים   )1(  )ג(  
יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי  14ההפרש בדמי השימוש תוך 

  השימוש.

טח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס במקרה שש  )2(    
הקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח 

  בפועל.
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  הגבלת השימוש בנכס .7

הקבועה  הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. עיל(ג) ל2זה כהגדרתה בסעיף  בחוזה

  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או   )1(    
  של נציגו לעניין זה.

נות ו/או להציב לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לב  )2(    
ו/או להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה 
מוקדמת של הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה 
וכיוצא באלה יגיש המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. 

א או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, הרשות לא תישא בתשלום הוצאה שהוצי
לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום 
תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא אם כן סוכם על כך במפורש בין 

  הצדדים, מראש  ובכתב.

על מנת לבודקו ולסוקרו לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת,   )3(    
ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה 
או בכל דין המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים 

  ו/או ביצוע פעולות חירום שונות.

שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או   )4(    
הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים 
והשעות שבהם תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו 

  והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

ע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפג  )5(    
  המתקן ולשאר המשתמשים בנמל.

לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא   )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.- לפעול אלא במסגרת ועל

סום בנכס, או בכל מקום שהוא לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פר  )7(    
בנמל או בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. האמור 
אינו חל על שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם 

  ומקומות הצבתם תואמו מראש עם המנהל.

מתחייב בזה לאפשר  הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש  )8(    
  לרשות לבצע את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על   )9(    
ידי שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של 

כך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין המשתמש, למצבו הקודם, לכשיידרש ל
  לאחריה.

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של  72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.
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ת אחרות בנכס לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלו )11(    
ו/או במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת 

  לכך לשם מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ,  )12(    
  או כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.

בצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים, לא ל )13(    
מודעות וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת 
חוזה לעניין הפרסום בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה 

 14סעיף  מהרשות ליתן שירותי פרסומת. המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות
  .1984-לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של  )14(    
  כיבוי אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם  )15(    
  י לגרום למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.כד

לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל  )16(    
שאר המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או 

  שיחולו בתקופת החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.הפרה של   (ב)  

  השימוש במסגרת הפעילות .9

  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  (א)  

  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  

 ל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילותלא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כ  (ג)  
  .שבחוזה נשוא זכייתו במכרז 

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת   (ד)  
לפעילותו בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת 

  יועברו לידי המנהל.

  עילות בשם המשתמש בלבדקיום הפ .10

המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות   
לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או 

בת של המשתמש, אלא באישורה של -אם או חברה- לא לבצע השימוש בנכס באמצעות חברת
  הרשות בלבד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי האישור.

  והיתרים תרישיונו .11

המחייבת  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את - קבלת רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

תוקף. ההיתרים -האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בניהרישיון, את ההיתר או את 
הדרושים יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה   תוהרישיונו

  הפרה יסודית.
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  הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש   (א)  
ייחשב כאילו הופסק  נספח השימוש ואדם. נכס  ולסלק מהם את כל ציודחייב להתפנות מה

זמנית או חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות 
  בדבר חידוש ביצועו.

 5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות. ימים ממתן ההודעה כאמור או

בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה   )ג(  
  הזמנית של החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב   (א)  
ודמי שירותים נוספים כאמור דמי שירותים ו בנכס דמי שימושהמשתמש לשלם לרשות 

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות כמפורט להלן, הכל  14בסעיף 
  פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים . 

דמי השימוש, מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום   (ב)  
- דמי השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום אחר על

  פי החוזה ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

במועד  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  
לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין שנקבע לתשלומם בחוזה גם אם 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים -כל מקום שנקבע מועד תשלום על –קביעת המועד 
הבנקאי" של אותו תאריך כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות 

  .1981-ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד - חייב בו עלהמשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא   (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי  14חוזה, תוך בבחוזה, לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  הרשות, אלא אם נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת  15- מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  
מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה חוזה לכל שנת החוזה 

הראשונה, שלגביה מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי 
  לחתימת הרשות על החוזה.

ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים   (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ם הישלם כל תשלום רבעוני ביו –רבעוניים 

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה   דמי שימוש ודמי שירותים =
                                4  

r – בית הפריסה השנתיתשיעור רי  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום התשלום 16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה
  בפועל.

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של 
  התשלום הרבעוני.

לבצע תשלומים רבעוניים,  תקבולים ברשות דבר כוונתוה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30כאמור, לפחות 
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לחוזה, יחולו שינויים בגודל  7אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור בסעיף   (ז)  
הנכס יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם 

השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן בהתאם להוראות סעיף זה. היה 
  היום הראשון שבו הועמדו לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות -כל תשלום על  (ח)  
  לחשבון הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16רת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה הפ  (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל   (א)  
  לישראל, את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

  חשמל במקומות השירות.הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני ה

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה ויש מונה   (ב)  
מים נפרד ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים 
ישלם המפעיל בגין שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים  

את המונה חלה עליהם במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את שקרי
  חלוקת התשלום בין השותפים והודעה זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים,   (ג)  
"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת, במעגל סגור וכיוצ התשתיות, תקורת, טלוויזי

לרכוש שירותי תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  אשר שמו ופרטיו יימסרו 
  לידי המפעיל. 

  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

, '1זנספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  
  אלה:מתחייב המשתמש לשלם לרשות את כל 

, '1זנספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  ובהתאם לאזור בו נמצא הנכס.

, '1זנספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((ב))      
  ובהתאם לאזור בו נמצא הנכס.

א חייב בתשלומו לפי החוזה, לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהו  )1(  (ב)  
תחושב הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 

  (ג) לעיל), כדלהלן:2משנה 

 )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t - ם מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועלמס' הימי.  

(ב) זה תשולם 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  בצירוף מע"מ כדין.

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום   )ג(  
  התשלום.

נויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד הרשות רשאית להכניס שי  ד)(  
  יום מראש. 30שהודיעה על כך בכתב למשתמש 
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חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  וש נספח השימהפרת  .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     
נשוא  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  בגדר הפרה יסודית

המכרז, לחלט ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות 
  :החוזה

  בנספח השימוש. ילם את התמורה כמפורט המשתמש לא ש  )1(    

בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת השירותים המשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    
  נשוא החוזה תוך חריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. 

      רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )3(    

את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה המשתמש לא סלק   )4(    
  למתן השירותים בא לידי סיומו. 

   
  
  
  
  

  המשתמש: _______________
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  מפרט הנכסים -1נספח ז'
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  מחירון כלי אצירה -'נספח ח
  

  מכולות פתוחות היפוך לדחס  מכולות פתוחות מלבניות לשינוע בזרוע
  רמחי  תיאור  מחיר  תיאור

  ₪ 12,000  ממ"ק 5 – 4.5מכולה   ₪ 11,000  פסולת בניין –ממ"ק  6מכולה 
  ₪ 12,300  ממ"ק 6מכולה   ₪ 11,000  ממ"ק 8מכולה 
  ₪ 12,800  ממ"ק 8מכולה   ₪ 14,000  פסולת בניין –ממ"ק  8מכולה 
  ₪ 14,000  ממ"ק 10מכולה   ₪ 16,000  פסולת בניין דלת דו תכליתית  - ממ"ק  8מכולה 
  ₪ 16,300  ממ"ק 12מכולה   ₪ 14,000 ממ"ק דו קומתית מחוזקת לפסולת בניין 8מכולה 
  מכולות פתוחות שיפועיות לשינוע בזרוע  ₪ 13,000  ממ"ק לבוצה 8מכולה 
  ₪ 14,700  ממ"ק 5 - 4.5מכולה   ₪ 14,000  ממ"ק 10מכולה 
  ₪ 14,800  ממ"ק 6מכולה   ₪ 16,000 ממ"ק 12מכולה 
  ₪ 15,100  ממ"ק 8מכולה   ₪ 16,500  לבוצה -ממ"ק  12מכולה 
  ₪ 15,900  ממ"ק 10מכולה   ₪ 16,000  ממ"ק דלת דו תכליתית 12מכולה 
  ₪ 17,300  ממ"ק 12מכולה   ₪ 17,500  ממ"ק 14מכולה 
  ₪ 18,000  ממ"ק 14מכולה   ₪ 19,000  ממ"ק 15מכולה 
  מכולות סגורות שיפועיות לשינוע בזרוע  ₪ 20,000  ממ"ק 16מכולה 
  ₪ 13,700  ממ"ק 5 – 4.5מכולה   ₪ 21,000  "קממ 17מכולה 
  ₪ 15,000  ממ"ק 6מכולה   ₪ 22,000  פסולת בניין –ממ"ק  17מכולה 
  ₪ 16,100  ממ"ק דו תכליתית 6מכולה   ₪ 22,000  ממ"ק 18מכולה 
  ₪ 16,600  ממ"ק 8מכולה   ₪ 24,000  בוצה –ממ"ק  20מכולה 
  ₪ 17,300  ממ"ק 10מכולה   ₪ 23,000  ממ"ק 20מכולה 
  ₪ 18,000  ממ"ק 12מכולה   ₪ 29,000  ממ"ק 24מכולה 

  מכולות סגורות מלבניות לשינוע בזרוע  ₪ 23,000  מטר 5ממ"ק  24מכולה פתוחה 
  ₪ 14,300  מחוזקת - ממ"ק  6מכולה   ₪ 24,000  ממ"ק לגזם 24מכולה 

  ₪ 13,300  ממ"ק  8מכולה   ₪ 29,000  ממ"ק לגזם 29מכולה פתוחה 
  ₪ 15,000  מחוזקת - ממ"ק  8מכולה   ₪ 32,000  ממ"ק 30מכולה 
  ₪ 15,000  ממ"ק 10מכולה   ₪ 29,000  ממ"ק דגם חקלאי 30מכולה 
  ₪ 16,800  ממ"ק 12מכולה   ₪ 29,000  ממ"ק דגם חקלאי 32מכולה 
  ₪ 18,000  ממ"ק 14מכולה   ₪ 32,000  ממ"ק 32מכולה 

  ₪ 21,000  ממ"ק 16מכולה   ₪ 36,500  ממ"ק לפסולת בניין 32מכולה פתוחה 
  ₪ 22,000  ממ"ק 17מכולה   ₪ 48,000  ממ"ק סגורה דלתות 32מכולה 
  ₪ 28,000  ממ"ק 20מכולה   ₪ 34,000  ממ"ק דו תכליתית 35מכולה 

  ₪ 33,500  ממ"ק 24מכולה   ₪ 34,000  ממ"ק 34מכולה פתוחה 
  מכולות סגורות שיפועיות היפוך לדחס  ₪ 36,000  ממ"ק 39מכולה 

  ₪ 14,500  ממ"ק 5- 4.5מכולה   ררת היפוך לדחסמכולות סגורות דלת נג
  ₪ 15,200  ממ"ק 6מכולה   ₪ 8,000  ממ"ק 5 – 4.5מכולה 
  ₪ 16,500  ממ"ק 8מכולה   ₪ 9,000  ממ"ק 6מכולה 
  ₪ 17,000  ממ"ק 10מכולה   ₪ 9,700  ממ"ק 7מכולה 
  ₪ 18,000  ממ"ק 12מכולה   ₪ 10,500  ממ"ק 8מכולה 
  ת למכולותתוספו  ₪ 11,700  ממ"ק 10מכולה 
  ש"ח 1,200  דלת אחורית הייבר  ₪ 13,000  ממ"ק 12מכולה 

  ש"ח 1,350  דלת כנפיים     
  
  

  לא כולל מהפך – 50דחסן 
  מחיר  יח' כוח  תיאור
  ₪ 36,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 8דחסן משולב 
  ₪ 38,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 10דחסן משולב 
  ₪ 40,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 12דחסן משולב 
  ₪ 42,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 14דחסן משולב 
  ₪ 46,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 16דחסן משולב 
  ₪ 49,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 20דחסן משולב 
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  לא כולל מהפך -  75דחסן 
  ₪ 5KW  53,000כ"ס =  7.5יח' כוח   ממ"ק 20דחסן משולב 

  ₪ 5KW  53,500= כ"ס  7.5יח' כוח   ממ"ק 24דחסן משולב 

  לא כולל מהפך – 100דחסן 
  ₪ 46,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 12דחסן משולב 
  ₪ 47,500  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 14דחסן משולב 
  ₪ 48,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 16דחסן משולב 
  ₪ 52,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 20דחסן משולב 
  ₪ 52,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 22דחסן משולב 
  ₪ 52,000  כ"ס 5.5יח' כוח   ממ"ק 24דחסן משולב 
  ₪ 5KW  50,000כ"ס =  7.5יח' כוח   ממ"ק 14דחסן משולב 
  ₪ 5KW  51,000כ"ס =  7.5יח' כוח   ממ"ק 16דחסן משולב 

  ₪ 5KW  53,000כ"ס =  7.5יח' כוח   ממ"ק 20דחסן משולב 
  ₪ 5KW  53,500כ"ס =  7.5יח' כוח   ממ"ק 24דחסן משולב 

  לא כולל מהפך – 150דחסן 
  ₪ 7.5KW  43,000כ"ס =  10יח' כוח   ממ"ק 12דחסן משולב 
  ₪ 7.5KW  46,000כ"ס =  10יח' כוח   ממ"ק 14דחסן משולב 
  ₪ 7.5KW  50,000כ"ס =  10יח' כוח   ממ"ק 16דחסן משולב 

  ₪ 7.5KW  57,000כ"ס =  10יח' כוח   ממ"ק 20דחסן משולב 

  ₪ 7.5KW  57,500כ"ס =  10ח' כוח י  ממ"ק 22דחסן משולב 
  ₪ 7.5KW  57,500כ"ס =  10יח' כוח   ממ"ק 24דחסן משולב 

  קבוע מיוחד 150דחסן נתיק 
  ש"ח KW  179,000 7.5כ"ס = 10יח' כוח  כולל פירוק והתקנה 1דחסן קבוע טרמינל 

  ציוד נלווה לדחסן
  ₪ 3,000    וו כפול לדלת דחסנית והגבהת משפך

ית נפרדת לדחסן כולל יחידה הידראול
  התקנה

    
3,800 ₪  

ארון איטום נגד מים ליחידה הידראולית 
  של דחסן כולל התקנה

    
3,000 ₪  
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  הבנקפרטי חשבון אישור  -' טנספח 

  

  שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  

  מספר החשבון: __________________________

  

  ______________________________________  :מספר סניף , שם הסניף ושם הבנק

  

  מספר ח.פ/מספר תעודת זהות, של בעל החשבון:___________________________________  

  

  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  

____________________________________  

  

  

______________________________________  

  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד)  

  

  

  תאריך ___________   חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  

  

  אשור הספק: 

  

אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ (יש למלא את שמו המלא של 
  הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו הספק) מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר 

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:  על החתום:

  

  

    _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  ערבותנוסח  –' ינספח 

  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  _________תאריך: __

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב(להלן: " 1לבקשת ____________________________ .1
סכום (ובמילים: ________ שקלים חדשים) (להלן: "₪ לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ________ 

מס' שר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה "), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אהקרן
 , עבור רשות שדות התעופהפינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצוניים למתן שירותי___________ 

  "). החוזה(להלן: "

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו הסניף(להלן: " 2______________שתימסר ב ________________

 סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה , הערבות

ילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון ו/או לדרוש תחילה את ס
כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 

  הדרישה.

יה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נה 2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  ._________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

 לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה .5
המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום 

  הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  המחולק למדד הבסיס. 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על - " המדד"
 ולמחקר כלכלי.

  .________שנת  _______ בגין חודשהמדד  -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל  -  "המדד החדש"
  מקרה ממדד הבסיס.

ידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו י .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.   .7

 ן, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורי

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  של הספק.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  נזיקין וביטוחאחריות ב -'אנספח י

 אחריות 
  

 וכל אדם כללוכן לכל אבדן שייגרם  לרכושו ו/או לגופו קנז לכלעפ"י דין  באחריותיישא  הקבלן  א.
ו/או , בין אם נזק ")השירותים(להלן: " מתן השירותיםו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב  תאגיד תוך

על ידי הקבלן, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד  מוכאמור ייגראבדן 
לקבלנים  לרשות, הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות ועלגר הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם
  

 בגין שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו, וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.
עקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם יעושיג פיצוי או נזק דמי כל

 את פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זה
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות

  
 תלרשו שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הקבלן  ג.

 או הרשות ששילמה הסכום כן, במלוא לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש

  עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף א. לעיל. לנזק בקשר בהם
  י על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.שיפוי ו/או פיצו

  
  ביטוח: 

  
 על הקבלן בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הקבלן כמפורט לעיל, ומבלי  א.

 על ידי הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן שירותיםהזה, לפני תחילת מתן  חוזה פי על ובין דין פי
הביטוח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, אתוחשבונ על לקיים מתחייב

  הקבלן"). יכמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוח
  

  על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות הבאות:  ב.
  

 העלול אירוע כל על מיד לרשות הקבלן, ולהודיע ביטוחי תנאי כל לקיים את הקבלן מתחייב  .1
 מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת

  
 בדבר עריכת הביטוח, מבטחיו מאת ימציא הקבלן אישור תנאי לתחילת מתן השירותים  .2

  ביטוחי הקבלן.לנספח אישור עריכת  בהתאם
בלן להתחיל במתן השירותים  במקרה שאישור כאמור לא הרשות תהיה רשאית למנוע מהק

יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא 
  יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת 
   וזאת למשך כל תקופת ההסכם. לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםלא יאוחר מ

  
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע   .3

מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי 
  ותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שיר

  
 התאמות שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4

 לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר להוות אישור כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות
   החוזה.

  
 הרשות על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
  דין. כל פי על ו/או פי החוזה על הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או

  
בכל  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הקבלן

התחלוף כלפי  ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות
הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, 
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ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם 
  למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.

  
עובדיה ו/או  הרשות תביעה כנגד  או ישהדר טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר הקבלן מצהי  .5

 זכאי שהקבלןלרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןמנהליה 
 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי

עובדיה ו/או  הרשות את בזאת וטרפ והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו,
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור. אחריות מכלמנהליה 

  
פוליסה לביטוח חבות  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים  .1  ג.

, לביטוח צד ג' אותו כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לצרף את הקבלן, על חשבונו
עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, לכיסוי חבות הקבלן בקשר עם פעילות 
הקבלן על פי הסכם זה, ואת אחריותה החוקית של הרשות כלפי  צד ג' על פי פקודת הנזיקין 

אמור (נוסח חדש), כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי אותה מחויב הקבלן לקיים כ
לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח 
זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי עובד או 

  מעביד.
 

  $ דולר ארה"ב לאירוע.  100,000,000  - גבול האחריות בפוליסה זו  יהיה   .2
רשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל תשלח הרשות אישור על היה וה

  צירוף הקבלן כאמור לפי הכתובת הרשומה בחוזה.
  

  $.5000 -מובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו לא תפחת מ  .3
הקבלן אחריות הקבלן ישא בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על 

  לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
הקבלן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע מאת 

  הרשות לספק.
  

 6.25תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .4
ת חבה בתשלומם לקבלן לפי חוזה זה. התשלום יהיה פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשו

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הקבלן מסכים בזאת שהרשות  14בתוך 
  תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.

 
ח אחריות מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטו  .5

כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל 
  ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן כאמור.

 
הקבלן מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים    .6

ור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה  מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמ
 רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

 
הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד    .7

לתביעה על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות 
  הרשות ו/או הקבלן על פי הפוליסה. 

  
" המצ"ב, מתחייב הקבלן לערוך עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.

גין נזק בביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 
שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא או  עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי) לרכוש צד שלישי 

 .רועילא₪  1,000,000 -יפחת מ
  

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך לא   ה.
ערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, לחייבת, 

שבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על ח
אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, 

    טיבם והיקפם.
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אישור זה וכן מ המתחייב מן האמור בנספח בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחילמען הסר ספק, מוסכם   ו.
, הינם בבחינת דרישה מזערית המפורטים בהם עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריות

. הקבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין המוטלת על הקבלן
, האו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה מלהעלות כל טענה או דרישה מנוע  יהאמצהיר ומאשר כי 

 לגובה גבולות האחריות כאמור. זה בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל 
  

הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על   ז.
 כים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עור

 
מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או   ח.

הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יפצה את הרשות בגין כל 
לי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחד

 אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין אם לאו.
  

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה הפרה יסודית.  ההפר  ט.
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  יםביטוח אישור עריכת -1נספח יא'

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
  
 

 ")הקבלן: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
עבור (להלן: "השירותים")   שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצונייםלמתן 
   התעופה שדותרשות 

  
  

החל מיום _______________ ועד ליום  להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי בזאת מאשרים הננו
 ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשותהשירותים עם  בקשר") תקופת הביטוח______________ (להלן: "

  :כדלקמן, הקבלן לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם
  
  
  יות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):פוליסה לביטוח אחר .1

    
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000/  1,000,000גבולות האחריות: 

  
הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של הקבלן לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן 

האמור במפורש לרשות, לעובדיה  מבלי לגרוע מכלליות  -ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
  ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים. 

        
עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים הרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו 
  
  

  מעבידים : אחריותביטוח  .2
  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  20,000,000/5,000,000$גבולות האחריות: 
  

הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים 
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן  1980פגומים תש"ם 

  .םהשירותי
  

שות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי הפוליסה תורחב לשפות את הר
  מעובדי הקבלן.

  
  
  (במידה והקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד .3

 
 שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או בלןהק בבעלות רכוש הפוליסה מבטחת

, אש ובכללם מורחב אש סיכונילרבות  הסיכונים המקובלים, כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה
  .וגניבה פריצה ,בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות
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  יהיו כפופים להוראות הבאות: הקבלןביטוחי 

   
וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1

ותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.  או לו בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש .3

 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .4

 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
  
ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר עה שינוי לרהביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5

 יום מראש. 30רשום, 
  
 .בלבד הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6

  
הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט"  תנאי .7

או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו ו/או "הראל ביט" ו/
  ו/או כל 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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  טבלת מיקום כלי האצירה - 'נספח יב

  

מס' 
מתקן

מיקום מדויק (מלל אווירי/קרקעיאזורסוג פסולת סוג כלי
 חופשי)

תשתית  בשימוש
 במקום

 שטח פתוח כיבוי תחנת בזק יריאוו 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה1

 תאורת מסלולים אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה2
תאורת 
 שטח פתוח מסלולים

 מתקן קבלנים אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה3
קבלנים 
 שטח פתוח חיצוניים

 שטח פתוח תור בוס תור בוס אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה4

5
מכולה פתוחה 

 שטח פתוח גנים ונוף שטיפת כלי טיאוט אווירי 3טרמינל  מעורבת נמוכה
 שטח פתוח חברות תעופה 5ווסט  אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה6

7
מכולה פתוחה 

 שער גפן אווירי 3טרמינל  יבשה נמוכה
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס
 שטח פתוח ריצ'רדסון מניעת עבירות אווירי  3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה8
 שטח פתוח כולם רחבת שינוע אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה9

 חדר אשפה כולםR-3 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה10
 חדר אשפה כולםR-4 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה11
 חדר אשפה כולםR-5 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה12
 שטח פתוח כולםR-5 אווירי 3טרמינל  בתמעור מכולה סגורה13
 חדר אשפה כולםR-6 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה14
 חדר אשפה כולםB-2 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה15
 חדר אשפה כולםC-2 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה16
 חדר אשפה כולםD-2 אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה17
 חדר אשפה כולם פיק אפ ריצ'רדסון אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן אשפה18
 שטח פתוח כולםB-5 אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה19
 שטח פתוח כולםC-5 אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה20
 שטח פתוח כולםD-5 אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה21

 3רמינל ט יבשה מכולה סגורה22
אווירי/תמך 

 שטח פתוח ריצ'רדסון ריצ'רדסון מחסן מזרחי

 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה23
אווירי/תמך 

 שטח פתוח ריצ'רדסון ריצ'רדסון מחסן מזרחי

 תמך מערבי אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה24
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס

25
מכולה פתוחה 

 מך מערבית אווירי 3טרמינל  יבשה נמוכה
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס
 שטח פתוח כולם תמך מזרחי אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה26
 שטח פתוח כולם מגדל פיקוח ישן אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה27
 שטח פתוח כולם שער ברוש/מטה מסופים אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה28
 שטח פתוח מצ"ק מצ"ק אווירי 3ינל טרמ יבשה מכולה פתוחה29
 שטח פתוח מצ"ק מצ"ק אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה30
 שטח פתוח כולםJ-8 אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה31
 שטח פתוח כיבוי אש כיבוי צהובה (ראשית) אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה32
 שטח פתוח כולם 32וך ק אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה33
 שטח פתוח על-אל על-ניקיון מטוסים אל אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה34
 שטח פתוח על-אל על-דלק אל אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה35
 שטח פתוח על-אל על-אל 747 אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה36
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 שטח פתוח על-אל על-ם אלעצי אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה37
 שטח פתוח ממ"ן ממ"ן מכוניות אווירי ממ"ן יבשה מכולה פתוחה38
 שטח פתוח ממ"ן ממ"ן מעקה אווירי ממ"ן יבשה מכולה פתוחה39
 שטח פתוח ממ"ן ממ"ן מעקה אווירי ממ"ן יבשה מכולה פתוחה40
 שטח פתוח ממ"ן תת לחץ אווירי ממ"ן יבשה מכולה פתוחה41
 שטח פתוח כולם ויקטור אווירי 1טרמינל  יבשה כולה סגורהמ42
 שטח פתוח כולם 27בח"א  אווירי בח"א יבשה מכולה סגורה43
 שטח פתוח כיבוי אש ורד אווירי בח"א יבשה מכולה סגורה44

 אוברסיז קומרס אווירי ממ"ן יבשה מכולה פתוחה45
אוברסיז 
 שטח פתוח קומרס

 שטח פתוח סוויספורט סוויספורט אווירי 1מינל טר יבשה מכולה פתוחה46
 שטח פתוח כולם תיאום ישן אווירי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה47
 שטח פתוח כולם משטרה (חניון) קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה48
 שטח פתוח כולם הדרכה קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה49
 שטח פתוח מכס מכס קרקעי 1טרמינל  מעורבת מכולה סגורה50
 שטח פתוח טרקלין מצדה טרקלין מצדה קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה51
 שטח פתוח כולם 10חניון  קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה52
 שטח פתוח כולם פז שרותי תעופה קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה53
 שטח פתוח גנים ונוף ונוף גנים קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה54
 שטח פתוח תחנת דלק תחנת דלק קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה55
 שטח פתוח כולם 16מושכרות/חניון  קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה פתוחה56
 שטח פתוח משרד ראשי רחוקה -משרד ראשי  קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה57
 שטח פתוח משרד ראשי קרובה -משרד ראשי  קרקעי 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה58
 שטח פתוח כולם טווח ארוך 15חניון  קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה59
 שטח פתוח כולם מוניות קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה60
 שטח פתוח כולם ציבורית 2קומה  קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה61
 שטח פתוח כולם MLR 3קומה  קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה62
 שטח פתוח כולם קרקע מערב קרקעי  3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה63
 שטח פתוח כולם קרקע מערב קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה64
 שטח פתוח דואר דואר מערב קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה65
 שטח פתוח כולם מסורבים יקרקע 1טרמינל  יבשה מכולה סגורה66
 שטח פתוח כולם קרקע מזרח קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה67
 שטח פתוח כולם מרכז אנרגיה בחוץ אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה68
 שטח פתוח כולם מרכז אנרגיה בפנים אווירי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה69
 שטח פתוח כולם 5מבנה  קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה סגורה70
 שטח פתוח כולם מחסן מרכזי קרקעי 3טרמינל  יבשה מכולה פתוחה71

72
מכולה פתוחה 

   אווירי 3טרמינל  יבשה נמוכה
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס

73
מכולה פתוחה 

   אווירי 3טרמינל  יבשה נמוכה
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס

74
מכולה פתוחה 

   אווירי 3 טרמינל יבשה נמוכה
שרותי פנים 

 שטח פתוח מטוס
 חדר אשפה כולם חניון כרם קרקעי 3טרמינל  מעורבת דחסן75
 חדר אשפה כולם חניון פרדס קרקעי 3טרמינל  מעורבת דחסן76
 חדר אשפה כולם קרקע מערב קרקעי 3טרמינל  מעורבת דחסן77
 החדר אשפ כולם קרקע מזרח קרקעי 3טרמינל  מעורבת דחסן78
 חדר אשפה על-מטבח אל על-מטבח אל אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן79
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 חדר אשפה על-אל על-מסעדה טכנית אל אווירי 3טרמינל  מעורבת דחסן80
 חדר אשפה על-אל על-שרות לנוסע אל קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן81

 קייטרינג איי.אס.אס קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן82
קייטרינג 

 חדר אשפה אס.אסאיי.
 שטח פתוח תמ"מ תמ"מ קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן83
 שטח פתוח תמ"מ תמ"מ קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן84
 שטח פתוח תמ"מ תמ"מ קרקעי 1טרמינל  מעורבת מכולה סגורה85
 חדר אשפה UPSUPS קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן86

 1מסעדה טרמינל  ריאווי 1טרמינל  מעורבת דחסנית קטנה87
מסעדה 
 חדר אשפה 1טרמינל 

 שטח פתוח כולם ממ"ן משרדים קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן88
 חדר אשפה סוויספורט סוויספורט קרקעי 1טרמינל  מעורבת דחסן89
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