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  , עבור רשות שדות התעופהנוספות לאספקת מדבקות ברקוד ומדבקות מספר__________חוזה 

  2017שנערך ונחתם ב________, בחודש ______ יום ______, שנת 

  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

  

  ")הספק(להלן: "    
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   תוכן העניינים

  

  נספחים

  מפרט טכני -  נספח א'

 יםנספח

  1+ב'ב'

  נספח מקוצר להוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א+  הוראות הביטחוןנספח  -

 

נספח בטיחות וגהות -  נספח ג'

נספח איכות הסביבה -  נספח ד'

נוסח ערבות  -  ה'נספח 

נספח נזיקין וביטוח -  נספח ו'

בדיקות קבלה -  'זנספח 

  הצעת הספק -  ח'נספח 

  ' טנספח 

  

-  

  

  פרטי חשבון הבנק של הספק

  

    



 

3 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

  , עבור רשות שדות התעופהנוספות לאספקת מדבקות ברקוד ומדבקות __________ מספר חוזה

  2017__, שנת שנערך ונחתם ב________, בחודש ______ יום ____

  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
  ")הספק(להלן: "    

פי חוק רשות -לשדות ונמלי התעופה בישראל ע שלהמנהלת והמפעילה , והרשות הנה המחזיקה  הואיל
  ; ")נתב"ג(להלן: "גוריון -, לרבות נמל התעופה בן1977 -שדות התעופה תשל"ז 

(כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם  הטוביןלרשות את לספק לפיו יישא הספק באחריות   והואיל
, רשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בהכול בהיקף, באופן וב(לפי העניין), 

  ;מעת לעת הנתנתיכפי ש

וכל מי , וכן כי הוא באספקת הטוביןעוסק ומתמחה הינו , כי ומתחייב בזאת ספק מצהירהו  והואיל
כוח האדם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעלמטעמו הינם 

  ;םדובמוע םבמלוא אספקת הטוביןהנדרשים לצורך ביצוע והשלמת  וההיתריםהאמצעים, 

סוגים של קטגוריות טובין (כהגדרת מונחים  2ובמסגרת המכרז (כהגדרת מונח זה להלן) נקבעו   והואיל
ספקים   )יושלם לאחר זכיית הספקים(_________אלו להלן), כאשר בכל קטגוריה כאמור נבחרו 

לרבות  אשר יספקו אך ורק את הטובין באותה/ן קטגורייה/ות בה/ן הוגדרו כזוכים במכרז
  ;ובין הנוספים (כהגדרת מונח זה להלן)הט

______ –במכרז בקטגוריה __ של הספק ו על זכייתהכריזה וועדת המכרזים ברשות   והואיל
וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו  )יושלם לאחר זכיית הספק(_________, -וקטגוריה_

  ;לעיל ולהלן בחוזהוכן על ההצהרות המפורטות  מכרזוהתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת ה

  הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

  , 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
 כל תכלית אחרת. או ל חוזהלצורכי פרשנות ה

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה 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 

  י.בנספח הרלבנט

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.4
 אחר:
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  "אתרי הרשות"

  

  

  

  

  "דין"

  

  

  "היתר"/

  או

  היתרים"

  

  

  "רשות מוסמכת"

בנתב"ג ו/או כל מקום אחר  1הביטחון בטרמינל מחסן (נתב"ג  -
 ניםתעופה פמסופי הגבול ושדות וכן  ) בנתב"ג, עליו תורה הרשות

; נמל תעופה עובדה; נמל תעופה אילת, לרבות כל אלה: ארציים
- ראש עופהתדה ש; ההרצלי עופהתדה ש ;דב הוז עופהתדה ש

; מסוף גבול ערבה; מסוף גבול טאבה; חיפה עופהתדה ש; פינה
נמל  ;מסוף נהר הירדן; מסוף גבול אלנבי; מסוף גבול ניצנה

מפעילה ומנהלת  םאותהתעופה העתידי על שם אילן ואסף רמון, 
הכול במצבם ובמיקומם במועד חתימת החוזה ו/או כפי ת הרשו

שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל 
שתחולנה), לרבות כל נמל תעופה ו/או שדה תעופה ו/או מסוף 
שיגרע ו/או יתווסף, על פי שיקול דעת הרשות, במהלך תקופת 

  (ככל שתחולנה).ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה 

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, 
חוקי עזר, צו מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר 

), פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות הלןדרתו ל(כהג
מוסמכות (כהגדרתן להלן), והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או 

(ב) בקשר ישיר או  -הלך תקופת ההתקשרות ו יוחלף מעת לעת במ
עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המפעיל בחוזה ובנוסף (ג) בין 

  .אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו

לרבות כל אישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו 
וכיו"ב הנדרשים על פי כל דין לרבות מטעם כל רשות מוסמכת, 

י התחייבות חוזית ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות ו/או על פ
כל הסמכה ו/או תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם 
ו/או לצרכי אכיפתם ו/או שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה מכוחם, 
באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או 

(ב)  - קשרות ו יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההת
בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בחוזה 

  .ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו

רשויות סטטוטוריות, משרד כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, 
, רשויות מוסדות התכנוןלרבות ממשלתי, רשות ממשלתית, 

פיקוד העורף, משטרה, חברת  מקומיות ועירוניות, רשות הכבאות,
החשמל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות 

, לשכת רואי החשבון, מועצת העוסקות במים וביוב, גז, בזק, טל"כ
  .וכיו"ב רואי החשבון והמוסד לתקינה חשבונאית

  "החוזה"

  

"יום חתימת 
  החוזה

  

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

  

  .יום חתימת החוזה ע"י הרשות

  טופס הזמנת ההצעות למכרז. -  "הטופס"

  ו/או מי מטעמו. סמנכ"ל לכלכלה כספים ומסחר -  "המנהל"

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

ו/או   "הטובין "
  "המדבקות"

  

  

 הטובין" "אספקת

כהגדרתן להלן, המפורט בכל אחת מקטגוריות הטובין  הטובין -
אשר בקשר אליהן הגיש הספק את הצעתו הכספית למכרז וזכה 

כשהם חדשים, תקינים , לחוזה 'חכנספח והמצורפות בה/ן 
כל ב מדיםעו םשהכולשימוש בהתאם לצרכי הרשות  םוראויי

 לחוזה 'אח כנספהמצורף הטכני הדרישות המפורטות במפרט 
   . ")הטכני המפרט(להלן: "

ובסעיף  אספקת הטובין וביצוע כל האמור בחוזה ובנספחיו בכלל 
בפרט, לרבות כל הפעולות והעבודות שיש לבצע, המסמכים  להלן 4

והמידע שיש לספק, התנאים שיש לעמוד בהם, התקנים 
, תחלפליצר, והסטנדרטים שיש לעמוד בהם, הטובין שיש לספק, 

', ז, הבדיקות שיש לבצע ולעמוד בהם כמפורט בנספח ולתקןלשפר 
  אישורי הרשות ו/או המנהל שיש לקבל וכיו"ב. 

אחר ו/או שרות , כל להלן  4.9 בסעיףבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור 
 בחוזההספק כמפורט על ידי  ןנתישי מאספקת הטוביןנוסף הנובע 
  נוספים כהגדרתם בחוזה.ו/או טובין 

  

נספחיו, לרבות ומבלי לגרוע, כל על  הצעותה(א) טופס הזמנת  -  "המכרז"
ותוספות , הבהרות ) מסמכיםגטופס ההצעה הכספית, (ב) החוזה, (

 למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז.
   .והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז

גשת ההצעות ביום האחרון שנקבע להמדד המחירים הידוע   -  "מדד הבסיס"
   .2017שנת            חודשבגין שהינו מדד  למכרז,

  "מדד המחירים"

  

  "הקטגוריה/יות"

  

  

  

  

 "שנה קלאנדרית" 

כפי שמפרסמת מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות),  -
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת, או כל מדד אחר 

  .שיחליפו

ת בטופס ההצעה כל אחד מסוגי קטגוריות הטובין המפורטו

 הוגשו ההצעות הכספיות הכספית למכרז, אשר בקשר אליהן 

  במכרז, שהינן: 

מפורט בטופס ההצעה כ רגילות נוספותמדבקות   -(א) קטגוריה א' 

  ").קטגוריה אהכספית למכרז תחת קטגוריה זו (לעיל ולהלן: "

מפורט בטופס ההצעה כברקוד  מדבקות  –(ב) קטגוריה ב' 
  ").קטגוריה ב'תחת קטגוריה זו (לעיל ולהלן: "הכספית למכרז 

  בדצמבר שלאחריו 31 -שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב

 "מערכת מבצעית"
  ו/או "המערכת"

בכל כפי שתגדיר הרשות בהתאם לשיקול דעתה מערכת מבצעית   
' זצורך ביצוע בדיקות הטובין כאמור בנספח אחד מאתרי הרשות ל

  .שימוש בטוביןולצורך 
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  ייצוג  .2

 הרשות נציג .2.1

המנהל ימנה  הרשות לצרכי החוזה הוא המנהל, או מי שיוסמך מטעמו. חכובא  .2.1.1
 "). נציג הרשות" (להלן:מפקח על בצוע הוראות החוזה 

כאמור ו/או להוסיף עליהם הרשות  נציג, את מעת לעתהרשות רשאית להחליף,  .2.1.2
שיימצאו מתאימים לאותו הרשות רשאים לפעול על ידי אחרים  נציגי נוספים. נציגים

 עניין.

 נציג הספק .2.2

שימונה על ידו לצורך מנכ"ל הספק או אחר מטעמו לעניין החוזה הינו  ספקהא כוח ב .2.2.1
 "). נציג הספקובלבד שיודיע על כך מראש ובכתב למנהל (להלן: " עניין זה

והפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמס, לרבות ספקפרטי ההתקשרות עם נציג ה .2.2.2
 נציגויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב ל לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר
  .הרשות

וכן לדרוש, בכל עת,  נציג הספקשומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את  הרשות .2.2.3
, את החלפתו והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתהלפי שיקול דעתה הבלעדי 

כי לא יהיה בהחלפת נציג למען הסר ספק מובהר בזאת, יום.  14בהודעה מוקדמת של 
הספק על מנת לגרוע ו/או לעכב בשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויות הספק על פי 

 החוזה.   

. 08:00-16:00ימים בשבוע בין השעות  5נציג הספק יהיה זמין טלפונית עבור הרשות  .2.2.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג הספק בנתב"ג ו/או בכל מקום אחר 
עליו יורה נציג הרשות במהלך שעות הפעילות הנקובות לעיל. בנוסף, במקרה של 

באיזה מאתרי הרשות במועדים ובהתאם ללוחות  בעיה תפעולית, יתייצב נציג הספק 
הכול לצורך טיפול מיידי במקום עליו יורה  להלן 7.2.6.2הזמנים הנקובים בסעיף 

  .נציג הרשות כאמור

  קהצהרות והתחייבויות הספ .3

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

, ו, אשר לא ננקטה נגדכי הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, או עוסק מורשה כדין בישראל .3.1
נה י, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הוולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגד

 .ה אחרתאו תוצאה דומ ו, מחיקתו, חיסול עסקיופירוק

כי ; אספקת הטובין, ההסברים וההבהרות בקשר עם הקיים ברשות כי דרש וקיבל את המידע .3.2
הוראות החוזה בהתאם ל אספקת הטוביןהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ידוע לו ש

כי בכל , והספק של ובפרט בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית
המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על  מקרה לא יהיה במסירת

  . התחייבויות הספק כמפורט בחוזהממנת לגרוע ו/או לפגוע 

המכרז, מסמכי צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מלוא כי הבין את  .3.3
ל כל אחת את אפשרות הביצוע שו החוזהאת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע בחן באופן עצמאי 

משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי פיזי, טכני, כל נתון בנוסף וכן  ומהתחייבויותיו על פי
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נוספת שמצא ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה ; כי החוזההרלוונטי לצורך ביצוע 
איכות, היקף, בתקציב וב, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, בחוזההלנכון, מצא כי ביצוע 

תמורה וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת , הנו אפשרי ומעשי ות החוזהלהוראבהתאם 
, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה חוזהמלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ה

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

כי הינו בעל ו התחייבויותיו על פי החוזהצוע כי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לבי .3.4
האישורים, הציוד, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, 

  .ןובמועד ןבמלוא התחייבויותיוהרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע ההיתרים, 

ק כדי להוסיף, על כי מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן, אלא ר .3.5
, באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל אספקת הטוביןהוראות כל דין, יבצע את 

לא ימצאו בשום מצב במצב של ניגוד  ו/או מי מטעמוישא באחריות לכך שהספק  האמור
אספקת הטובין עבור הרשות  בגין(לרבות  עניינים כלפי הרשות, במישרין ו/או בעקיפין

עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר  בין אותם הוא ו/או מי מטעמו מספקיםלטו ובהתייחס
 לרשות,להודיע על מנת  ), וכן יפעלשוקל לעבוד עימםהוא או שו/יש עמם קשרי עבודה  ספקל

כי עלול  ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב
 .ורלהתעורר ניגוד עניינים כאמ

, וכל הנחיה ו/או הוראה הטוביןבקשר עם כי ידוע לו שהפיקוח אותו יבצע המנהל ומי מטעמו  .3.6
אלא אמצעי  םאינו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכל מי מטעמו, 

בכל מקרה לא , והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם ביקורת
ו/או מאחריותו הישירה, מהתחייבויותיו  ספקשחרר את הת לגרוע ו/או לעל מנ יהיה בהם

הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או כדי להטיל על כלפי המלאה והבלעדית 
 .הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי כלשהוא

ככל והספק זכה ת ההארכה (ככל שתחולנה), כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופו .3.7
, התקף ISO 9001:2000יהיה בעל אישור הסמכה לתקן ' למכרז הינו מתחייב כי בבקטגוריה 
יפעיל כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), ו על שמו

 רתם להלן,, כהגדהטובין הנוספים  מערך בקרת איכות במסגרתו יבדקו המדבקות ו/או
" או Master Scanמכשיר "באמצעות  בין היתר, ,שיסופקו לרשות בהתאם לחוזה זה

  .מכשיר תואם אחרבאמצעות 

ו/או לשנות ו/או לעדכן  הרשות תהיה בעלת הסמכות המלאה והבלעדית להגדיר ידוע לספק כי  .3.8
יאה של אחוזי הקריאה ו/או אחוזי הקר(להלן: "של המערכת המבצעית  אחוזי הקריאהאת 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. וזאת אתרי הרשות איזה מהרלוונטית ב"), המערכת
שהטובין שיספק על מנת את כל הדרוש, על חשבונו, על מנת לבצע הספק מתחייב בזאת 

כפי שקבעה הרשות  תהרלוונטיעמוד באחוזי הקריאה של המערכת המבצעית לרשות י
הטובין ו/או לתקן את ו/או לשפר להחליף יהיה אחראי  הספק לשביעות רצונה של הרשות.

מערכת המבצעית באתרי הרשות להטובין ליקויים ו/או להתאים את במידה ויתגלו בהם 
  .ולאחוזי הקריאה שקבעה הרשות לכל מערכת

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל  .3.9
. ם בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידותשלומי החובה הקשורי

אישור על ניהול ספרים  לרשותמובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא 
 כחוק ועל ניכוי מס במקור.

 חוזה.הכי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי  .3.10

האמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ו .3.11
, ' לחוזהבנספח המצורפות כ הוראות הביטחון, הכלליםאת כל החוזה במהלך כל תקופת 
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המצורפות  הוראות איכות הסביבהלחוזה ו 'גכנספח המצורפות הוראות הבטיחות והגהות 
   .' לחוזהדכנספח 

חוזה לרבות הכרז ו/או לקראת חתימת כי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במהלך המ .3.12
המידע המפורט בהצעת הספק, הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של 

 חוזה.ההספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי 

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו  .3.13
תקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות לה

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

  .דין-צו ופסק דין לרבות תקנה,

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי  .3.14
 הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.

, הוא וכל הפועלים והארכותיה שבכל תקופת ההתקשרותלכך ישא באחריות הבלעדית  הספק .3.15
לצורך כל חובה  דרושיםה ההיתרים, מכל מין וסוג שהם, לי כלמטעמו על פי החוזה, יהיו בע

ו/או התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות 
 .אספקת הטוביןלשם מוסמכת 

 לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:זה  3בסעיף   בקשר לכל האמור  .3.16

ו להשעיה ו/או לצמצום איזה מההיתרים כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/א .3.16.1
 האמורים.

כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל ההיתרים כאמור, יוותרו  .3.16.2
וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, עד לתום תקופת ההתקשרות,  בתוקפם

 ם.על כל שינוי שיחול בה

ול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך הרשות תהיה רשאית, על פי שיקידוע לספק כי  .3.17
יתחבר תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתמומשנה), לדרוש מהספק כי 

מרגע  .")המערכת: "סעיף זה בלבד(בשל הרשות  לניהול חשבוניות ספקיםממוחשבת  מערכתל
ה חיבור למערכת תתנהל מערכת ניהול החשבוניות של הספק עם הרשות נשוא חוזה זה

ימים מיום קבלת  60בתוך יתבצע למערכת  החיבורהספק מתחייב כי  באמצעות המערכת.
הודעה בכתב מאת המנהל בדבר דרישת הרשות כאמור, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל 

לרבות ככל  שיידרש הספק מכל מין וסוג שהם, ו/או החזר תשלום תמורה פיצוי ו/או שיפוי 
ו ו/או את פעילותו השוטפת במערכת, ככל שכך יידרש ע"י לממן את ההתחברות על חשבונ

בכל דבר ועניין הקשור למערכת או עקיפות הכרוכות ו/בקשר להוצאות ישירות הרשות, וזאת 
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, הרשות מדגישה כי בכל  ולשימושו בה. מערכתולחיבור הספק ל

התקין של  הר ימנע את קיוממקרה של בעיית תקשורת/כשל מחשובי או כשל אחר אש
הפעילות באמצעות המערכת שומרת לעצמה הרשות את הזכות לדרוש מהספק חזרה לבצע 

. במקרה כזה לא יהיו לספק כל העברת החשבוניות באופן אחר, הכל כפי שתנחה הרשות
 .טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך

יום התחייבויותיו לפי חוזה זה, הספק מתחייב להחנות את כלי הרכב שישמשו אותו לק .3.18
, במקום חניה מוסדר, וככל שיידרש לכך, בתשלום, על (כהגדרתם בחוזה) י הרשות/באתר
 .חשבונו

  הטוביןאספקת  .4

את האחריות  עצמו על בזה נוטל והספק, לספק להלן, הרשות תמסור 6בכפוף להוראות סעיף  .4.1
 .הרשות, כפי שיינתנו מעת לעתלאספקת הטובין, וכן לביצוע כל הוראות החוזה והנחיות 
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בדואר פנייה ישירה הינו  על פי חוזה זה אספקת הטוביןבפועל של תנאי לביצוע  יובהר כי 
במסגרתה להלן  7.1בהתאם לאמור בסעיף  נציג הספקאלקטרוני ו/או בפקס מאת המנהל אל 

 .רלוונטי אחרכל פרט ווכיו"ב  , מועד אספקתם, מיקום אספקתםהםי, מאפיינהטובין יוגדרו

יהיו אך ורק אלה אשר  ,שיסופקו לרשות על ידי הספקהטובין , לעיל מבלי לגרוע מהאמור
המצורף  'אנספח במפרט הטכני המצורף כדרישות החובה כאמור הוראות וועמדו בכל נבחנו 

ואשר  'זבנספח בהתאם לאמור הקבלה הצעתו למכרז ו/או בחינת במסגרת בחינת לחוזה 
תוך עמידה בלוח הזמנים הנקוב  ,ידי נציג הרשות במסגרת הזמנת אספקה עלואושרו הוזמנו 

הספק יספק לרשות את כל הטובין כאמור, על אחריותו הבלעדית, בעצמו ועל . בחוזה להלן
שונים מאלה המפורטים כאמור יהווה הדבר הפרה טובין היה והספק יספק לרשות  .חשבונו

הזמנת שלא הוזמנו באמצעות  טוביןלספק שלא יהיה אחראי הספק . בגדר האמור של החוזה
, בכתב, את המנהלבנסיבות בהן אישר , וזאת למעט ו/או שלא הוזמנו על ידי המנהל טובין

 אספקת הטובין באופן הנ"ל.

עשוי הספק  ,ידוע לספק כי בהתאם לדרישת הרשות כפי שתקבע מעת לעת ובהתאם לצרכיה .4.2
ינן נקב הספק מחיר בטופס ההצעה הכספית ואשר ידרש לבצע  שינוים על גבי המדבקות בגלה

הינם: שינוי בסוג הגופן ו/או שינוי של צבע המדבקה (למעט במקרים של הוספה של צבע) ו/או 
. יובהר כי ביצוע השינוים כאמור שינוי שם אתר הרשות ו/או שינוי מספר ו/או שינוי אות

ות לא תשלם לספק כל תמורה זה כלול במחיר התמורה בגין המדבקות וכי הרש 4.2בסעיף 
   לחוזה להלן. 9.1.2בסעיף  והכל כאמור מדבקות ששונו ה נוספת על התמורה בגין 

מקור שיימסר  1(של חשבונית מס בשני העתקים בעותק ההזמנה וכל אספקת טובין, תלווה  .4.3
, את מספר הזמנת הטובין לציין חשבונית כל על  ,העתק שיוותר בידי הספק) 1לנציג הרשות, 

 הטובין (סוג וכמות לרבות מק"ט), , מועד האספקה.אור ית

יסופקו על ידי הספק,  ₪  5,000בשווי הזמנה הנמוך מ  להלן, 7הזמנות טובין כמפורט בסעיף  .4.4
. מובהר בזאת, 15:00 – 9:00ה' בין השעות  –אך ורק בימים א' וזאת , נתב"גב לאתר הרשות

בר יחשב לאי מילוי התחייבויות הספק, אלא כי אספקות במועדים אחרים לא יתקבלו, והד
ככל ולפי הזמנת אספקה לספק על  בכתב בדבר שינוי המועד. נציג הרשותאם ניתנה הסכמת 
₪  5,000, שווי הזמנת האספקה הינו גבוה מסך של להלן 7.1בסעיף  ידי הרשות, כמפורט

פק הספק, על יס, )נתב"גלרבות השונים (והאספקה כאמור נדרשת לאיזה מאתרי הרשות 
חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך, את הזמנת האספקה ישירות לאיזה 

מועד הגעת הספק לאתר הספציפי  הנקוב בהזמנת האספקה.כהגדרתם לעיל,  מאתרי הרשות
  יתואם מראש.

יובהר כי במקרה בו יידרש הספק, לבצע במדבקות בגינן נקב הספק בטופס ההצעה הכספית  .4.5
ינוים בסוג הגופן ו/או גודל הכיתוב /או שינוי של שם אתר הרשות הנקוב במדבקה והחלפתו ש

ה כלול במחיר שנקב הספק בגין כל מדבקה בטופס יבשם אחר, אזי ביצוע כל אחד מהנ"ל יה
ם האמורים בסעיף זה כל תמורה יההצעה הכספית וכי הרשות לא תשלם בגין ביצוע השינוי

פק, המדבקות אם וככל שישונו באופן המתואר בסעיף זה, לא יחשבו נוספת. למען הסר כל ס
לצורך חוזה זה כ"טובין נוספים" כהגדרתם לעיל ומחיר המדבקות לאחר ביצוע איזה 

ם) בטופס ההצעה ים, יהיה בהתאם למחיר אותן המדבקות (טרם ביצוע השינויימהשינוי
 הכספית.

 )"רמפה"כבש (מצעות רכב בעל ופריקתם, תתבצע על ידי הספק באטובין אספקת ה .4.6
ובאמצעות מלגזה ידנית אשר יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך 

באתר/י הרשות, לפי הטובין מובהר בזאת, כי אופן פריקת  לכל תמורה מכל מין וסוג שהוא.
מנציג ין הטובהעניין, תתבצע בהתאם להנחיות אותן יקבלו עובדי הספק שיפרקו בפועל את 

 הרשות או מי מטעמו.

, אלא אם אושר הדבר טוביןההרשות לא תאשר קבלת אספקה חלקית ו/או אספקה ביתר של  .4.7
"), ישא הטובין העודפיםביתר (להלן: "טובין . סיפק הספק לרשות נציג הרשותבכתב על ידי 



 

10 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

י , לפהרשות /ימאתר העודפים טוביןההספק באחריות הבלעדית, על חשבונו, לסלק את 
הרשות, ישא  /יבאתר הטובין העודפיםו/או לחילופין, ככל שתאשר הרשות את קבלת  העניין
 ביתר. ות אשר נגרמו לרשות כתוצאה מאספקתםבכל העלויות ו/או ההוצאות הנוספהספק 

על פי כל דין ובכפוף לתקנים הישראלים ארוזים ומסומנים  םכשה הטוביןכי יספק את  .4.8
יש לארוז הטובין , ככל שישנם, במועד ביצוע האספקה. את יםיהרלוונטלטובין  הרלוונטיים

בכמות  מדבקותבאריזה תקינה המיועדת לכך, באופן שבו בכל אריזה כאמור, יאוחסנו 
בהתאם לסוג המדבקות ולהוראות הרשות כפי בטופס ההצעה הכספית הנקובה לשם כך 

   .שינקבו במסגרת הזמנת האספקה

וכחלק בלתי נפרד לאספקת הטובין  והתחייבויותיבמסגרת  , כיבזאת למען הסר ספק יובהר .4.9
כל ציוד ו/או הפעולות וכן לספק כל לבצע את המלאה והבלעדית מהן, ישא הספק באחריות 

מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או כלים ו/או מסמכים 
ן ובמועדן וכן לבצע כל פעולה כאמור חוזה, במלואלשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי ה

של  וען ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעואמצעים ו/או ציוד כאמור, שביצ ו/או לספק
, חוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דיןברמה הנדרשת ב וו/או לשם ביצוע החוזה

צעתו שירותים אלה בה / פעולות / (ובכלל האמור אף אם הספק לא נקב ברכיבי אספקה
(ו/או בנספח ח' לעניין הטובין  במפרט הטכנילמכרז ו/או שאספקתם ו/או ביצועם לא הוגדר 

, ולצורך הגשמת םמועדבו םבמלואאספקת הטובין , הכול על מנת להבטיח את )הנוספים)
והשימוש בהם הרלוונטית הטובין יותאמו למערכת המבצעית תכליתו של החוזה באופן שבו 

המבצעית בהתאם לכל דרישות המערכת ו, ה כפי שקבעה הרשותיעמוד באחוזי הקריא
 תיחשבנה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעולות כאמור ושאר הוראות החוזה.הרלוונטית 

והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ללא כל לכל דבר ועניין, , חוזהבביצוע הכלולות כ
זכאי בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג  , על חשבון הספק ומבלי שהספק יהיהתמורה נוספת

  שהיא.

 טובין קבלה ל  בחינת .4.10

 בהתאם לשיקול דעתה  ,תערוך הרשות  ,בטרם אספקת הטובין לאיזה מאתרי הרשות .4.10.1
ליחידות המידה  בהתאם טוביןאיזה מהשל קבלה בחינות  ,הבמועדים שיקבעו על יד

תבחן  חינת הקבלה. במסגרת בכמות כפי שיורה מנהל החוזהובאשר בטופס ההצעה 
מערכות אזורי הבידוק בב הטובין הרצה של ביצוע  לרבות הרשות את תקינות הטובין

תבחן וכן כפי שתקבע בהתאם לשיקול דעתה,  ,באתרי הרשות ,המבצעיות של הרשות
וכן בהתאם  כנספח א' לחוזה טכני המצורףלדרישות המפרט ההטובין  את התאמת

 "). בחינותקבלה  ו/או "ה בחינות "להלן ובהתאמה:' לחוזה (זלנספח 

מתחייב  –לא עמדו בבחינות הקבלה  שנבחנובמקרה בו תקבע הרשות כי הטובין  .4.10.2
הליקויים כל על מנת להחליף ו/או לתקן את את כל הדרוש חשבונו, הספק לבצע על 

, כך שניתן (כולל איסרו חג וערב חג) ימי  עבודה  4-במהירות המרבית, ולא יאוחר מ
 חוזרת. קבלהבחינת צע יהיה לב

הרשות תהיה רשאית, להוסיף בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ת, כי מובהר בזא .4.10.3
ו/או כל חלק מהן, על פי שיקול  הקבלה בחינות נוספות ו/או לעדכן את קבלה בחינות 

, ובכלל האמור לקבוע ו/או התפעולים דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה
 .האמורות  הבחינות לה במסגרתלאשר את התוצאות הדרושות 

על מנת להטיל על הקבלה כאמור לעיל בחינות בביצוע מובהר בזאת, כי לא יהיה  .4.10.4
הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק 

 .קבלהה בחינותתוצאות ל

לקבוע ו/או לאשר את התוצאות הדרושות לה יודגש ויובהר כי לרשות הסמכות  .4.10.5
בכל אתר שתבצע לרבות לקבוע את אחוזי הקריאה של המערכת בדיקות הבמסגרת 
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הספק מתחייב בזאת ולקבוע כי יש פיחות באחוזי הקריאה של המערכת ושל הרשות 
ו/או בטובין ו/או לתקן את הליקויים לשפר  את כל הדרוש, על חשבונו, על מנת לבצע 

חוזרות) כך  בחינותר ביצוע (ובכלל האמו ,לדרישות הרשותהטובין להתאים את 
והכל בהתאם להוראות כאמור שקבעה הרשות הטובין יעמדו באחוזי הקריאה ש

 מנהל החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תוספת  .4.10.6
תמורה ו/או לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, בשל ו/או בקשר עם עריכתן של 

 זה לעיל. 4.10כאמור בסעיף  חוזרותה בחינותהאו  בחינות

 טובין נוספים .4.11

תהיה הרשות בתקופות ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה, היה ותמומשנה)  .4.11.1
פיעים בקטגוריות , אשר אינם מונוספיםלדרוש מהספק לספק לה טובין  רשאית

הינם בעלי מאפיינים ו/או תצורות ו/או ואשר הטובין שבטופס ההצעה הכספית 
שונים מהטובין המפורטים בטופס צבעים ו/או חומר ו/או מבנה ברקוד גדלים ו/או 

בכפוף לעמידתם של הטובין הנוספים "), הטובין הנוספים"(להלן: ההצעה הכספית 
וכן בכפוף להליך תיחור לעיל  4.10בסעיף  כמפורט הבחינות  בכל שלבי הליך ביצוע 

ו/או  נשוא הקטגוריות וביןיהיו מאותו עולם התוכן של הט הנוספיםובלבד שהטובין 
 . זה הקטגוריה בחוזההינם נלווים מטבעם לטובין נשוא 

 , ויחולו עליהם כל הוראות החוזה הנוספיםהמונח טובין בחוזה יכלול גם את הטובין  .4.11.2
 .ו/או המפורשים המחויביםהכל בשינויים 

  תתבצע באופן הבא:הטובין הנוספים  יצור פיתוח ואספקתהדרישה ל .4.11.3

מפרט טכני המפרט  תהרלוונטיח לספקים הזוכים בקטגוריה תשלהרשות  .4.11.3.1
 תרלוונטיוכל הוראה נוספת  הטובין הנוספיםיצור ופיתוח את דרישות 

 "). מפרט טכני" (להלן: הטובין הנוספים ליצור פיתוח ובחינת

(להלן: בחינה של דוגמאות הטובין הנוספים  תבצע הליכיהרשות  .4.11.3.2
שור מנהל החוזה ותבחן עמידתם ") אותן יעביר הספק לאיהדוגמאות"

  לעיל. 4.11.3.1בדרישות המפרט הטכני כאמור בסעיף 

מאי עמידה של דוגמאות הטובין ו/או ככל שכתוצאה יודגש ויובהר כי   .4.11.3.3
לבצע  שיידרדוגמאות הטובין שתבצע הרשות במהבחינות איזה מביצוע 

הספק  במתחייתהליך של שיפור ו/או תיקון בדוגמאות הטובין הנוספים, 
הטובין הנוספים לאור בעיות שעלו דוגמאות /או תיקון ו לבצע הליך שיפור

הטובין דוגמאות להעמיד את יידרש הספק בגדר האמור הבחינה. בהליך 
ובהתאם  והכל בהתאם להוראות מנהל החוזה תוחוזר ותלצורך בדיק

 לשיקול דעתו.

הטכני  המפרט דרישותבכל  כאמור הטובין הנוספיםעמדו הדוגמאות של  .4.11.3.4
 (להלן:, וניתן על כך אישור מנהל החוזהוהבדיקות כפי שקבע מנהל החוזה 

והספק/ים הנוספים יתקיים הליך תיחור בין הספק ") אישור מנהל החוזה"
קיבלו את שלהם (ואשר דוגמאות הטובין הנוספים  (ככל שיהיו) בקטגוריה
, המחויבים, בשינויים להלן 6בסעיף  , באופן המפורט)אישור מנהל החוזה

סכומים לא יהיו תעריפים המהווים  , באופן בולהלן 6.3.1 סעיף למעט
סעיף למעט ו לטובין הנוספים מקסימאליים לצורך הגשת הצעת המחיר

  להלן. 6.3.3
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ידוע לספק כי להלן  6יודגש כי עפ"י  הליך התיחור המפורט בסעיף יובהר ו .4.11.3.5
(להלן: של טובין נוספים פתח דוגמאות יצר ו/או יעשוי להיות מצב בו הוא י

קיבלו את אישור מנהל החוזה דוגמאות שהציע שההגם ו") דוגמאות"
שמשלוח הזמנת אספקה בפועל לטובין הינו בכפוף לקיום הרי  ,כאמור לעיל
הליך התיחור בלספק הזוכה ,  הזמנת אספקההרשות תשלח שהליך תיחור 

 לעיל.  6סעיף הכל עפ"י ו

ואשר קיבל  אותם הציע הטובין הנוספים אשר לספק  ישלח הרשותנציג  .4.11.3.6
ואשר זכה בהליך , לעיל 4.11.3.4בסעיף  כמפורטאת אישור מנהל החוזה 

הטובין הזמנת אספקה בגין הודעה בכתב על זכייתו בצירוף  ,התיחור
 לעיל. 4.10ויחולו הוראות סעיף   להלן 7בסעיף  הרלוונטיים כמפורט

 איזהשל הטובין הנוספים דוגמאות  במקרה בועל אף האמור לעיל,  .4.11.3.7
מנהל החוזה כמפורט בסעיף לא קיבלו את אישור   ,מהספקים בקטגוריה

להזמין תהא הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,לעיל 4.12.3.4
דוגמאות אשר  ,קטגוריההבאותה  היחיד מהספקהטובין הנוספים את 

 ללאוזאת  ורמנהל החוזה כאמקיבלו את אישור  שהציע הטובין הנוספים
במסגרת  ויאושר ייקבע ,מחיר הטובין הנוספיםבמקרה זה ו הליך תיחור
 בהן, מובהר בזאת כי בנסיבות על אף האמור בסעיף זה לעיל .משא ומתן

נמצא ובין שבין שבקטגוריה זכה ספק אחד קטגוריה קיים רק ספק אחד ב
 דימאושרות על ידוגמאות כי רק לספק אחד מבין הספק/ים בקטגוריה 

הרשות את הזכות שלא לבצע הזמנת שומרת לעצמה  – מנהל החוזה
אספקה של טובין נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה 

 דרישה בקשר עם כך./או לאיזה מהספקים טענה ו/או תביעה ו

בזאת, כי כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר יוציא  מובהר .4.11.3.8
ין נוספים, כמפורט לעיל, לרבות בקשר עם הספק בקשר עם הדרישה לטוב

דוגמאות אותן העביר לרשות ההכנתם ו/או יצורם ו/או פיתוחם של עלות 
תחול על הספק בלבד ועל  או בחינתםו/ו/או שיפורם  ועלות אספקתן, 

חשבונו והספק יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 
 דרישה כנגד הרשות בקשר עם כך.

 רות ללא התחייבות להיקף כלשהו התקש .4.12

פעם שיסופקו בפועל הן ב הטובין. היקף טוביןלאספקת מסגרת נה התקשרות יההתקשרות ה
בכל תקופת ההתקשרות, מועדם ומאפייניהם (אם הטובין בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף 

כי הרשות  בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר,
. , אם בכללמסוימיםבהיקף כלשהו ו/או במועדים  טוביןאינה מתחייבת להזמין מהספק 

בנוסף, הרשות אינה מתחייבת בשום צורה ואופן לזהות ו/או דמיון ו/או לשוויון בין הטובין 
שידרשו הספק והספקים הנוספים (כולם או חלקם) להעניק לרשות (אם בכלל), לרבות זהות 

  ו/או שוויון בין הזמנות הטובין, היקפם, מספרם ומאפייניהם. ו/או דמיון

, היקף ההתקשרות הצפוי הכולל למכרז זה ולכל קטגוריות הטובין יחדיו לעיל על אף האמור
למעט אם תתקבל ₪, 10,000,000(כולל תקופות ההארכה, היה ותמומשנה), לא יעלה על 

  החלטה אחרת של גורמי הרשות המוסמכים.

על פי הוראות החוזה, בכל  אספקת הטוביןהזכות להורות לספק על הפסקת גם  לרשות תהא
, וזאת מבלי (כולל במהלך תקופות הארכה, היה ותמומשנה) עת במהלך תקופת ההתקשרות

למעט התמורה  שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך
  .והאמור בחוזה
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מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ור, הספק מבלי לפגוע בכלליות האמ
 מהרשות לאספקת טוביןקבלת הרשאה  לעהסתמכותו לרבות  –ומושתק מלטעון כל טענה 

בהיקף כלשהו למשך תקופה כלשהי, לרבות טענות (אף אם יצר דוגמאות לטובין נוספים), 
ולרבות  בקשר עם היתכנותםו/או  הטוביןבקשר עם  הספקשעניינן השקעות אותן השקיע 

טענות שמקורן בפערים הנובעים היקפם, מספרם ומאפייניהם של הזמנות הטובין שהונפקו 
האמור  זה. 4.12בסעיף  בקשר עם זכויות הרשות כאמור -לספק ולמי מהספקים הנוספים 

(בעניין העדר התחייבות למשך להלן  5.6סעיף בסעיף קטן זה, אינו בא לגרוע מהוראות 
  ופת ההתקשרות).תק

 תקופת ההתקשרות .5

קפו מהיום והחוזה ייכנס לתשנים.  3 -תקופת המסגרת להתקשרות הרשות עם הספק היא ל .5.1
הלן, (ל _._________בו חתמה הרשות על החוזה ובכל מקרה יסתיים לא יאוחר מתאריך 

כי "). מובהר בזאת "תקופת ההתקשרות -ו מועד תחילת תקופת ההתקשרות"  בהתאמה: "
הזוכה היה וטרם נחתם החוזה  המציעד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות לא יהיה רשאי ע

עימו להשתתף בהליכי תיחור ככל שנעשו מול זוכים אחרים מכוח חוזה זה , אשר השלימו את 
דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא  הליכי ההתקשרות עם הרשות ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

 .בקשר לכך

 מועד על דחיית רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, בכתב,תהיה הרשות  .5.2
. תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותתחילת 

יחולו במידה ואו ו/ תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור דחייתהודיעה הרשות על 
או  צו של בית משפט מוסמךאה מכלשהם במועד תחילת התקופה האמורה כתוצעיכובים 

בהתאם להוראתה של רשות מוסמכת ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, יידחה ו/או 
יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו תקבע הרשות על פי שיקול דעתה 

כל תביעה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  הבלעדי והספק
לא ובכלל זה,  ,ו/או כלפי כל מי מטעמה כלפי הרשות כלשהי בגין כךו דרישה ו/או טענה ו/א

 .פיצוי מכל סוג שהואהספק לשיפוי ו/או יהא זכאי 

הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .5.3
ת ותקופזה: " החוז(בחודשים  24לתקופות נוספות אשר תהיינה בהיקף מצטבר של עד 

, לספק הודעה מוקדמת בכתבאמצעות מתן וזאת בבכל תמהיל תקופתי שתבחר "), ההארכה
 ימים טרם תום תקופת התקשרות המקורית (או תום תקופת ההארכה, לפי העניין), 30לפחות 

 תקופת ההתקשרות"שתפרט בין היתר את משך תקופת ההארכה הבאה. מובהר כי המונח "
 (אלא אם נאמר אחרת במפורש) גם את תקופות ההארכה (ככל שימומשו).שבחוזה זה יכלול 

מודגש כי במקרה של מימוש תקופות ההארכה, מתחייב הספק להאריך את הביטוחים  .5.4
 .שנדרש לערוך ולקיים במסגרת החוזה, והכל בהתאמה לתקופות ההארכה

הפסיק את , רשאית הרשות ללהלן 14.1 מבלי לגרוע מהוראותמוסכם ומוצהר בזה, כי  .5.5
 ת ההארכהותקופאיזה מלפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום  תוקפו של החוזה
, לפי העניין, ולבטלו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות (ככל שתמומשנה)

ולספק לא תהא כל טענה ו/או  יום מראש, 60זוכה ה לספקהודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר 
 הן, בקשר לכך.תביעה, מכל מין וסוג ש

 העדר התחייבות למשך תקופת ההתקשרות .5.6

מוותר בזאת באופן מלא ובלתי . הספק הטוביןהחוזה הינו להתקשרות מסגרת לאספקת 
מהרשות הסתמכותו לקבלת הרשאה לרבות  –חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה 

עניינן השקעות אותן שבהיקף כלשהו למשך תקופה כלשהי, ולרבות טענות  הטוביןאספקת ל
בקשר עם זכויות  - ה ו/או בקשר עם היתכנות הטוביןאספקת בקשר עם  ספקהשקיע ה

) ו/או בקשר עם זכויות אספקת הטובין(בעניין היקף  לעיל  4.12בסעיף הרשות כאמור 
הרשות לקבוע את הארכת החוזה ואת משך ההארכה ו/או באשר לזכות הרשות 
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סיבה שהיא המוקנית לה על פי כל דין ו/או על פי החוזה,  לסיים/לבטל את ההתקשרות מכל
 להלן. 14.1 בסעיףכאמור 

 הליך תיחור בין ספקים .6

בין הספקים הזוכים , מקוון תיעשה באמצעות הליך תיחור הזמנת טובין, לעיל 4.1בסעיף  כאמור
  כמפורט בסעיף זה להלן:בכל קטגוריה בנפרד 

עודי כמפורט ימקוון (באמצעות אתר י הרשות, באופן , יפנה נציגטוביןקודם להוצאת הזמנת  .6.1
(להלן:  בכל קטגוריה לאספקת הטובין לקבלת הצעות מחיר ים הזוכיםאל הספקלהלן) 

 ").הפנייה הפרטנית"

המוזמנים, לרבות, כמות, סוג,  את פרטי הטוביןבמסגרת הפנייה הפרטנית תציין הרשות  .6.2
טי בקשר לטובין הנדרשים ובקשר לאספקתם לוחות הזמנים הנדרשים וכיו"ב כל פרט רלוונ

 .לפי צרכי הרשות

יהם תואת הצע ים הזוכיםתוך פרק הזמן הנקוב לשם כך בפנייה הפרטנית, יגישו הספק .6.3
 ההצעה(להלן: ", בהתייחס לטובין ובשים לב להוראות שלהלן לפנייה הפרטנית הכספיות
 :")הפרטנית

יעלה לא ק בהצעת המחיר הפרטנית, יודגש כי המחיר עבור כל טובין אותו יציע הספ .6.3.1
 .בשום מקרה על המחיר שנקב הספק בטופס ההצעה הכספית

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי הצעתו לעיל,  4.9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6.3.2
הכספית של הספק תכלול, גם כל שירות, פעילות, מסמך או עבודה אותם נדרש 

 להנפיק או לבצע לצורך אספקת הטובין. 

הצעה וד מובהר, כי במידה ולא השתתף הספק בפנייה הפרטנית ו/או לא הגיש ע .6.3.3
בהצעה כספית במסגרת הפנייה ו/או לא נקב  פרטנית במועד שנקבע בפנייה הפרטנית

או נקב בהצעה כספית העולה על ו/או הגיש הצעה פרטנית חלקית ו/הפרטנית 
י מבלי לגרוע מזכויות אז ,בטופס הצעתו הכספית למכרזהתעריף המקסימאלי הנקוב 
תהא הרשות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה , חוזהההרשות בהתאם להוראות 

במסגרת  הבלעדי, לראות בהצעה הכספית שנקב בה הספק בטופס ההצעה הכספית
  ., כהצעתו הפרטנית בהליך התיחורהמכרז

או ים של שני ביותר הזולותהפרטניות הצעות ההתגלה בסיומו של הליך התיחור, כי  .6.3.4
בין נן זהות, תערוך הרשות הליך תיחור נוסף יהבקטגוריה הזוכים הספקים שלושה מ

 זה. 6בסעיף בהתאם להוראות ההצעות הזהות 

מחיר ההצעה  –מהמשקל  100% בהליך התיחור, תהיה אמת המידה לבחירת הזוכה .6.4
. הרשות תסכם את מחירה של כל הצעה פרטנית, ותבחר בהצעה הפרטנית של הספק

 .ת שסכומה הכולל הוא הזול מבין ההצעות הפרטניות שנתקבלוהפרטני

הינו משלוח הזמנת טובין מהמנהל  , לרבות הטובין הנוספים,לאספקה בפועל של הטוביןתנאי  .6.5
, והספק יספק את הטובין הנקובים לעיל 4.1בסעיף  הרלוונטיים כמפורט טוביןבגין ה לספק

 .פרטניתבהזמנת הטובין, בהתאם למחירים שנקב בהצעה ה

, ייעשה בהתאם לאמור לעיל, אולם הליך תיחור לגבי טובין נוספיםלמען הסר ספק מובהר כי  .6.6
הצעה בהליך בקטגוריה מהספקים אף אחד הגיש לא במקרה בו מחיר מקסימום.  ללא

מהספקים כל אחד מ נם, תהיה הרשות רשאית להזמי, ביחס לטובין הנוספיםהתיחור
 .בלעדי והמוחלטעל פי שיקול דעתה הבקטגוריה 
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הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית תקשורת/כשל  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל,  .6.7
הרשות את  מחשובי או כשל אחר אשר מנע את קיומו התקין של הליך התיחור שומרת לעצמה

ו/או  במקרה כזה לא יהיו לספק  הזכות לבצע תיחור חוזר לגבי הליך התיחור אשר נכשל. 
ה תטענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לפעולת התיחור החוזר שנעש כל לספק הנוסף

 ר.כאמו

עלות כל טענה להספק מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מ   .6.8
 טוביןו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכות הרשות לביצוע הזמנת 

, וכן לרבות לעניין זה: בנסיבות בהן  6.1-6.7ל בסעיפים לעי שמקורה בהליך התיחור כמפורט
גיש הצעות מחיר בהליכי התיחור (כולם או חלקם) ו/או טענות הלא  פיםהנוס יםהספקמי מ

מי ותביעות כאמור שעניינן היקפי ההתקשרויות אותן תבצע הרשות עם הספק ו/או עם 
נסיבות בהן יתקיים פער (חיובי ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק, גם ב פיםהנוס יםספקמה

או הספק כזוכה בהליכי תיחור  ףים שבהן הוכרז הספק הנוסמי), בין מספר הפעלאו שלי
, הנוסף י) בין היקפי ההתקשרות עם הספקלו/או בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או שלי

תקשר נשוא הליכי התיחור האמורים, ו/או טענות ותביעות כאמור לפיהן התעריפים בהם ה
במסגרת הליך תיחור אחד יהיו נמוכים יותר מתעריפים  אספקת טוביןעם הרשות לצורך 

 זהים ו/או דומים. אספקת טוביןבהם התקשר הספק הנוסף במסגרת הליך תיחור אחר ל

תהיה הרשות רשאית בהתקיים כל אחת מהנסיבות ולהלן, לעיל  6בסעיף על אף האמור  .6.9
לכל אחד מהספקים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, המפורטות בסעיף זה להלן, לפנות 

וזאת מבלי שתידרש לערוך לשם כך הליך תיחור ו/או פנייה פרטנית מכל  אספקת טוביןלצורך 
 :מין וסוג שהם

במסגרת ו/או לצורך השלמה ו/או כתוספת, שינוי  תנדרש אספקתםשטובין  אספקת .6.9.1
זה מכבר ו/או שהנם  סופקוים), ש(זהים ו/או דומים ו/או נוספ טוביןאו התאמה ל

"), וזאת גם בנסיבות המקוריים טוביןהעל ידי ספק מסוים (בחוזה זה: " מסופקים
כאמור לא מצא את ביטויו בהליך התיחור ו/או בהזמנת  אספקתם של טוביןבהן 

 .המקוריים טוביןהרלוונטית ל הטובין
שלישי בנסיבות או על ידי צד בקטגוריה על ידי הספק הנוסף  אספקת טובין .6.9.2

 .להלן 17בסעיף המתוארות 
, ביחס הצעה בהליך התיחורבקטגוריה מהספקים אף אחד הגיש בנסיבות בהן לא  .6.9.3

על פי שיקול בקטגוריה מהספקים כל אחד מ נם, תהיה הרשות רשאית להזמילטובין
 .דעתה הבלעדי והמוחלט

 לעיל בקשר עם הטובין הנוספים. 4.11.3.7בנסיבות האמורות בסעיף  .6.9.4

, הספק מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן לעיל 6.9סעיף  מבלי לגרוע מהוראות .6.10
עלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכויות ליהיה מנוע ומושתק מ

, בכל היקף לעיל 6.9בסעיף  שמקורן אינו בהליך תיחור כמפורטעבודה הרשות לביצוע הזמנות 
כון וכן לרבות לעניין זה: טענות ותביעות כאמור שעניינן היקפי ההתקשרויות אותן שתמצא לנ

ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק,  פיםהנוס יםהספקמי מתבצע הרשות עם הספק ו/או עם 
ים שבהן התקשרה הרשות עם מי), בין מספר הפעלגם בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או שלי

כזוכה שלא במסגרת הליכי תיחור ו/או בנסיבות בהן יתקיים פער או הספק  ףהספק הנוסמי מ
י) בין היקפי ההתקשרות עם מי מהספקים, שלא במסגרת הליכי התיחור ל(חיובי או שלי

האמורים ו/או טענות ותביעות שמקורן בתעריפי ההתקשרות שמקורן לא בהליכי תיחור 
 .להלןזה כמפורט בסעיף 

 עם הליך התיחור המקווןבקשר  והצהרות הספק  התחייבות .6.11
והכל באופן  ,יתבצע באמצעות אתר אינטרנט רשותי ייעודי לנושא זה ןהמקוו הליךה .6.11.1

הפרטנית ובתנאים אותם תגדיר הרשות לשם כך, לרבות קביעה בדבר משלוח הפנייה 
 ").המערכת המקוונת(בחוזה זה: " בדוא"ל

ת הודעה בכתב מיום קבל ימים 15עד המקוונת הספק מתחייב להתחבר למערכת  .6.11.2
מבלי שהספק יהיה מאת המנהל בדבר כוונתה של הרשות לבצע הליך מקוון, וזאת 
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הוצאות בקשר לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, תמורה נוספת, זכאי לכל 
 .וובהיערכות הנדרשת להגשמת ןהמקוו הליךישירות או עקיפות הכרוכות בניהול ה

, לעיל 6כמפורט בסעיף  תיחור, המקווןהספק מתחייב לעמוד בכל כללי הליך ה .6.11.3
ולרבות המועדים בהם יחויבו הספקים הזוכים להגיש את הצעותיהם הפרטניות, כפי 
שייקבעו מעת לעת בכל פנייה פרטנית, לפי מהות והיקף הטובין ודחיפות ההזמנה, 

 .הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות
 הטוביןלחייב את הרשות לרכוש את  מובהר, כי אין בעצם קיום הליך התיחור כדי .6.11.4

לבטל את הליך התיחור בכל שלב (לרבות רשאית  אהרשות תהנשוא הליך התיחור, ו
שלא לבחור ) ו/או הטוביןלאחר השלמתו, וכל עוד לא הוחל ביצוע בפועל של אספקת 

 , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.בהליך התיחוראף זוכה 

 ת טוביןוהחלפ אספקה, זמני תגובההזמנת  .7

 הזמנת אספקה .7.1

 , תישלח הרשות לספקלעיל 6בסעיף  בנסיבות המתוארות הליך התיחורלאחר סיומו של 
כמותן, המבוקש, הטובין סוג  , בין היתר, לפי צרכי הרשות:יוגדרובמסגרתה אספקה  תהזמנ

האספקה תקופת ומועדי הביצוע של , הטובין אליהם מתבקשת אספקתאתרי הרשות 
  .")ת אספקההזמנ: "ה זהבחוזודחיפותם (

 ולהחלפת טובין תקול לאספקת הטוביןלוחות זמנים  .7.2

, הטובין יספק הספק אתלעיל, זה  7בסעיף הוציאה הרשות הזמנת אספקה כמפורט  .7.2.1
 כדלקמן: ,נציג הרשותבתיאום עם לפי העניין, הרשות,  /ילאתר

מועד מ רב חג)ימי עבודה (כולל איסרו חג וע 10 –לא יאוחר מ -'בקטגוריה אלטובין  .7.2.2
מאוחר יותר  מועדנציג הרשות המצאתה של כל הזמנת אספקה, אלא אם כן קבע 

על הספק נדרש בכל מקרה שבו ").  הזמנה רגילה" (להלן: במסגרת הזמנת האספקה
לאתר הרשות,  טוביןהיספק הספק את , בדחיפותהטובין לספק את נציג הרשות  ידי 

מועד המצאת הזמנת מרו חג וערב חג), ימי עבודה (כולל איס 5 –לא יאוחר מ 
"), וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה הזמנה דחופההאספקה (להלן: "

נוספת ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או 
 תביעה נוספת כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בשל ההזמנה הדחופה כאמור. 

מועד מימי עבודה (כולל איסרו חג וערב חג)  45 –לא יאוחר מ - גוריה ב'בקטלטובין  .7.2.3
המצאתה של כל הזמנת אספקה, אלא אם כן קבע נציג הרשות מועד מאוחר יותר 

על הספק נדרש ").  בכל מקרה שבו הזמנה רגילהבמסגרת הזמנת האספקה (להלן: "
טובין לאתר הרשות, יספק הספק את ה, נציג הרשות  לספק את הטובין בדחיפותידי 

מועד המצאת הזמנת מימי עבודה (כולל איסרו חג וערב חג),  15–לא יאוחר מ 
"), וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה הזמנה דחופההאספקה (להלן: "

נוספת ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או 
 ו כנגד מי מטעמה בשל ההזמנה הדחופה כאמור.תביעה נוספת כנגד הרשות ו/א

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות  שהטובין יהיוהספק ישא באחריות המלאה לכך  .7.2.4
לשימוש בהתאם לצרכי  םתקינים וראוייו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

המצורף הטכני  בכל הדרישות המפורטות במפרט חדשים כשהם עומדים ,הרשות
הספק ישא  .ובהתאם לאמור בפנייה הפרטנית כהגדרתה לעילזה  כנספח א' לחוזה

, הטובין אריזות ומשלוחים של, על חשבונובאחריות המלאה והבלעדית להחליף 
אינם (כולן או חלק מהן),  םשנשלחו במסגרת טוביןהלגביהן קבעה הרשות כי 

. לןבלוח הזמנים המפורט להוכל זאת  באילו מהדרישות המפורטות בחוזהעומדים 
הטובין חובותיו אלה של הספק יעמדו בתוקפן גם אם הליקויים באיזה ממשלוחי 
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במהלך השימוש ו/או השימוש בהן (לרבות לאחר קבלתן באתר הרשות) קודם התגלו 
 . )םו/או חלק מה בטובין נשוא כל משלוח (כולם

הזמנות דחופות, שאינם  20הרשות תהיה רשאית להזמין במהלך שנה קלנדארית  .7.2.5
בלות בסכום מינימום להזמנה, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מוג

ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה 
 .נוספת כנגד הרשות ו/או כנגד מי מטעמה בשל ההזמנה הדחופה כאמור

ילו מהדרישות המפורטות בא לרבות טובין שאינו עומדשאינו תקין החלפת טובין  .7.2.6
תבוצע על ידי הספק באופן, בתנאים בסטנדרטים ובהתאם לעקרונות, בחוזה 

 ,ההתחייבויות והקריטריונים הנקובים בכל הוראות חוזה (לרבות במפרט טכני)
 כדלקמן: 

(כולל איסרו חג וערב חג), ממועד  מי עבודהי 5תוך  בקטגוריה א'לטובין  .7.2.6.1
 מי עבודהי 10תוך  בקטגוריה ב'טובין משלוח דרישת הרשות בכתב, ל

מבלי (כולל איסרו חג וערב חג), ממועד משלוח דרישת הרשות בכתב וזאת 
שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה נוספת, ובכל מקרה ישא באחריות 

או כל חלק מהם, בהקדם האפשרי ולא יאוחר אספקת הטובין להשלים את 
קבע מנהל החוזה  אם, הכל למעט זה ףמהמועד הקבוע לשם כך בסעי

 .אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

ההתקשרות ו/או ובמהלך תקופת ככל לעיל,  7.2.6.1על אף האמור בסעיף  .7.2.6.2
ת, למרות ומדבקאיזה מן ה, יתגלה כי תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

של באחוזי קריאה  ותעומד ןעברו בהצלחה, אינהקבלה אותן  בדיקות
יהווה הדבר הפרה של בשיעור הרלוונטי  המערכת אותה מפעילה הרשות

 יפעל הספק כדלקמן:החוזה ובמקרה כגון זה 

ככל והודיעה הרשות לספק על הפגם  -באתר הרשות שבנתב"ג .7.2.6.2.1
לעיל, בימים ראשון עד שישי עד  7.2.6.2במדבקות כאמור בסעיף 

 5עד בנתב"ג באתר הרשות  ביתייצבצהריים, הספק  12:00השעה 
כאמור על מנת לבחון  רשות לספק על הפגםשעות ממועד הודעת ה
 .את המדבקות הפגומות

ככל והודיעה הרשות לספק על הפגם  -באתר הרשות שבנתב"ג .7.2.6.2.2
 חמישי לעיל, בימים ראשון עד  7.2.6.2במדבקות כאמור בסעיף 

 בנתב"גצב באתר הרשות יתיבצהריים, הספק י 12:00לאחר השעה 
על מנת כאמור  בבוקר ביום למחרת ההודעה 10:00השעה עד 

 .לבחון את המדבקות הפגומות

ככל והודיעה הרשות לספק על  -ג)למעט נתב"באתרי הרשות ( .7.2.6.2.3
צב הספק באתר ילעיל, יתי 7.2.6.2הפגם במדבקות כאמור בסעיף 

כולל (בבוקר ביום העבודה  10:00נטי עד השעה והרשות הרלו
למחרת ההודעה כאמור על מנת לבחון את  איסרו חג וערב חג)

 .דבקות הפגומותהמ

לעיל  7.2.6.2.3 -7.2.6.2.1בכל אחד מהמקרים הנקובים בסעיפים  .7.2.6.2.4
(כולל איסרו חג וערב  מי עבודהי  3החלפת הטובין  תתבצע תוך 

כפי שיורה מנהל החוזה בכמות חג), ממועד איתור הפגם במדבקות 
מבלי שיהיה זכאי וזאת ימי עבודה  14 - ואשר תספיק לפחות  ל

להחליף רה נוספת, ובכל מקרה ישא באחריות לשם כך לכל תמו
בהקדם (אם וככל שנותרה כזו) , את יתרת המדבקות הפגומות

ממועד איתור הפגם , ימי עבודה 14מ האפשרי ולא יאוחר 
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קבע מנהל החוזה אחרת בהתאם לשיקול  הכל למעט אםבמדבקות 
 .דעתו הבלעדי

 טוביןאיזה ממשלוחי חובותיו אלה של הספק יעמדו בתוקפן גם אם הליקויים ב .7.2.7
התגלו קודם לשימוש בהן (לרבות לאחר קבלתן באתר הרשות ו/או במהלך השימוש 

 בהן). 

  פיצוי מוסכם  .7.3

, והסעדים להם להלן 14 מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, לרבות הוראות סעיף  .7.3.1
זאת כי במקרים המפורטים להלן, כולם או זכאית הרשות על פי כל דין, מוסכם ב

 כמפורט להלן ,כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראשלרשות  הספקישלם חלקם, 
 :")הפיצוי המוסכם(להלן: "

באיזה למועד הנקוב לשם כך מעבר הטובין אספקת התעכב הספק ב .7.3.1.1
יד עם דרישתה ישלם הספק לרשות, מלעיל  7.2.3 – 7.2.2 מהסעיפים

מערך הזמנת  )אחד חוזא( 1% –השווה ל סך מוסכם בהראשונה, פיצוי 
לסך , וזאת עד בגין כל יום איחורהאספקה הרלוונטית שהתקבלה באיחור, 

מערך הזמנת האספקה הרלוונטית, עבור התקופה המתחילה  14%של 
על פי הזמנת האספקה הרלוונטית ועד הטובין במועד שנקבע לאספקת 
 14ת הטובין בפועל בוצעה לאחר במקרה ואספק.  למועד אספקתם בפועל

פיצוי מוסכם כפי שנקבע בחוזה  לכל קטגוריה  ימי עבודה ממועד האספקה
 מערך אותה הזמנת אספקה. 20%–סך השווה ל ב

 100סך של  - בגין אספקה חלקית של הטובין אשר לא אושרה מראש ובכתב .7.3.1.2
 לכל מקרה בהזמנה.₪ 

, ישלם הספק לרשות בלתי תקינים או פגומיםטובין במקרה של אספקת  .7.3.1.3
או  יםבלתי תקינטובין   אספקתהזמנה לבגין כל  5% של סךפיצוי מוסכם ב

כל  על פיזאת מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות לסעדים ואשר סיפק,  יםפגומ
הבלתי הטובין אספקת להחליף את של הספק דין ומבלי לפגוע בחובתו 

ה זכאי בשל כך לכל ומבלי שיהיים תקינבטובין כאמור  יםאו פגומ יםתקינ
 תשלום או תמורה נוספת.

מהווה פיצוי הולם הפיצוי המוסכם ואופן חישובו סך הצדדים מצהירים בזאת, כי  .7.3.2
  . אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורותוסביר לנזקים 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על  .7.3.3
דת לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומ

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

יבות בהן מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, בנס .7.3.4
התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהיה הרשות רשאית 
לפנות לספק הנוסף לביצוע ההתחייבויות האמורות ו/או לכל צד שלישי, ויחולו 

 להלן.  16 בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

ית, בכל עת, ליתן לספק הודעה על ביטול הזמנת אספקה, והספק מוותר הרשות תהיה רשא .7.4
בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
מכל מין וסוג שהן בקשר לכך, לרבות טענות ו/או תביעות שעניינן פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים 

 ן נשא בגין ביטולם של איזה מהזמנות האספקה.ו/או הוצאות ו/או תשלומים בה
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 כוח אדם  .8

ם, בעלי יאאחרמיומנים,  ים,מקצועיבאמצעות עובדים  אספקת הטוביןהספק יבצע את  .8.1
 על פי הוראות כל הדיןההיתרים הנדרשים וכן בעלי כל  , מיומנות מקצועית, כישוריםניסיון

ת, במסגרת הזמנים הקבועים (לרבות כמובן חוזה זה) ו/או כל רשות מוסמכ או הסכםו/
 . בחוזה ולשביעות רצון הרשות

אספקת  מטעמו בקשר עם ביצועמשנה קבלני רשאי להתקשר בהסכמים עם לא יהיה  הספק .8.2
אלא אם קיבל לשם כך את אישורה של הרשות, מראש ובכתב, וכן לאחר שקבלני  ,הטובין

בקשר עם ביצוע  ספקעל האת מלוא ההתחייבויות המוטלות המשנה קיבלו על עצמם, בכתב, 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה,  .החוזהעל פי השירותים 

, כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע אספקת הטוביןהמוחלטת והבלעדית, כלפי הרשות ו/או 
באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על בביצוע אספקת הטובין וכן כי לא יהיה 

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

 .שהן בקשר לכך

מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבכל עת, יוקצו לטובת  .8.3
אספקת הטובין כוח האדם, בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת  כל אספקת הטובין

לצורך עמידה בזמנים הנקובים במסגרת החוזה, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל  במועדה
 . כך לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא

ומבלי שתידרש לנמק את הבלעדי  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתהרשות תהיה רשאית  .8.4
החליפם, לשביעות רצונה והספק מתחייב לכל אחד מעובדי הספק את החלפתו של החלטתה, 

ימים וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע  7של הרשות תוך 
התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 

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

  הספק  כקבלן עצמאי .8.5

במהלך תקופת  ו/או כל מי שיועסק על ידי הספק נציג הספק,מוסכם בזה בין הצדדים, כי 
וכי הספק הצהיר כי איננו  ,עובד הרשות וואינ כזה יהבלבד ויה הספק עובד וא, הההתקשרות

  :לפיכך. 1996 -ח אדם, התשנ"וספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כו

מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י  .8.5.1
ו/או למי למנהל החוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

שיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד מהמועסקים על ידו 
הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא בביצוע התחייבויות 

של עובד הרשות סוציאליות תהיינה לספק ולכל עובד המועסק על ידו כל זכויות 
והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם 

  .ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא

  פק לרשות יחסי הרשאה, שליחות, שותפות וכיו"ב.בנוסף לא מתקיימים בין הס    .8.5.2

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי  ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .8.5.3
החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק 

  .שכר מינימום

 נציג הספק, ימנעו כי ישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, לרבותמתחייב  הספק .8.5.4
, מכל מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או בין מי מטעמו

מתקיימים יחסי עבודה ו/או התקיימו ו/או  הרשותבין לרבות נציג הספק, ל
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שונים באופן הרשות, ובין  , לרבות נציג הספק,שהיחסים בינו ו/או בין מי מטעמו
 .חוזהכלשהו מהמוגדר ב

ימים מיום  חתימתו על החוזה, לאישורו בכתב של  7הספק ימציא לרשות, תוך   .8.5.5
את רשימת העובדים המיועדים המנהל ובין היתר לצורך בדיקה וסינון בטחוני, 

לעבודה בשטח האווירי, לצורך קבלת אישור מגורמי הביטחון. הרשימה תכלול את 
שנת עליה, המען המלא,  שנת לידה, ארץ לידה,שמות העובדים, מס' תעודת זהות, 

העתקי תעודות זהות  מספרי לוחות רישוי של רכבים שישמשו את הספק ועובדיו,
ורישיונות נהיגה תקפים של העובדים המיועדים הכוללים היתר תקף לרישיון נהיגה 

. יש להגיש רשימה זו על כלי הרכב שישמשו למילוי התחייבויות הספק שבחוזה
שר את קבלת האישורים במסגרת לוחות הזמנים של בהקדם האפשרי, על מנת לאפ

 חוזה זה.

גוריון מוגדרים כמוגבלים בכניסה -והשטחים באתר נמל התעופה בן יובהר כי הואיל .8.5.6
 מסיבות ביטחוניות, לא תותר העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל.

  שיפוי .8.6

במידה זה לעיל,  אם למרות האמור בסעיףמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי  .8.6.1
וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק 
ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה 

חתימת הספק על החוזה כמוה  .מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה
  .כחתימה על כתב שיפוי, לכל דבר ועניין

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על  .8.6.2
הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות 

. מובהר כי נזק כולל לא רק תשלומים לספק, הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו
קביעה כי התקיימו יחסי הלאור צד ג' אלא גם סכומים שתחויב הרשות (אם בכלל) ל

  .עובד ומעביד כאמור

באמצעות חילוט גם  ,כולו או חלקו ,הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה .8.6.3
הערבות כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י 

  .לרשות, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיש שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

ערבות יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של תוקף ההיה וביום סיום  .8.6.4
העובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות 
רשאית להורות לספק על הארכת הערבות לסכום ולתקופה נוספים עפ"י שיקול 

 .דעתה הבלעדי

  התמורה .9

 התמורה אופן חישוב סך .9.1

וע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות תמורת ביצ .9.1.1
והכול באופן ובתנאים בהתאם לאמור להלן,  ידו בפועל- שיסופקו על הטוביןלזוכה עבור 
 "):התמורהר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (בחוזה זה: "ובכפוף לשא

 םבמלוא, אספקתם בפועל של הטוביןתמורת בכל אחת מהקטגוריות  .9.1.1.1
התמורה , תשלם הרשות לספק בהתאם להוראות החוזה,ם וובמועד

 ו/או בהתאם הצעתו הפרטנית שניתנה במסגרת הליך התיחורבהתאם ל
הצעתו הכספית, כמפורט  בסעיף  במסגרת הספק אותה נקב להצעת המחיר

 לעיל. 6
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בכל אחת מהקטגוריות תמורת אספקתם בפועל של הטובין הנוספים  .9.1.1.2
 הצעתו הפרטנית שניתנה במסגרת הליך התיחוראם להתמורה בהת

לעיל ו/או התמורה בהתאם לסכום שנקבע בהליך משא  6כמפורט  בסעיף 
 לעיל. 4.11.3.7ומתן בין הצדדים כמפורט בסעיף 

 םמהשינויייובהר כי ככל שהספק יידרש לבצע במדבקות מושא הצעתו למכרז איזה  .9.1.2
צבע המדבקה (למעט במקרים של הוספה  הבאים: שינוי בסוג הגופן ו/או שינוי של

 של צבע) ו/או שינוי שם אתר הרשות  ו/או שינוי ספרות ו/או שינוי אותיות  (להלן:
 ,יהיו מחירי  המדבקות לאחר ביצוע השינויים כאמור בסעיף זה "),םהשינויי"

בהתאם למחירים בהם נקב הספק בהצעתו למכרז והמדבקות ששונו כמפורט בסעיף 
. למען הסר כל לעילשבו לצורך החוזה כ"טובין נוספים" כהגדרת מונח זה לא יח ,זה

 6יחולו הוראות התיחור כאמור בסעיף  ,ספק על המדבקות ששונו כאמור בסעיף זה
והתמורה אשר תשלם הרשות בגין המדבקות הנ"ל תיקבע בהתאם לתוצאות  לעיל

 .עילל 9.1.1.1הליך התיחור ובהתאם לאמור בסעיף 

  מורהסופיות הת .9.2

מהווה , לעיל  9.1בסעיף  כמפורטמלבד תשלום לו יהיה זכאי הספק  כימובהר בזאת,  .9.2.1
ביצועם המלא והמושלם עבור  מהרשותא התשלום לו זכאי הספק והתמורה את מל

, לא תשולם כאמורומעבר לתמורה להוראות החוזה בהתאם בין ואספקת הטשל 
 לספק כל תמורה נוספת. 

וכחלק בלתי נפרד ממנה, ישא הספק על הטובין ספקת במסגרת התחייבויותיו לא .9.2.2
חשבונו, בכל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין 

לאתר הרשות, לרבות ומבלי לגרוע, עיצוב, ייצור,  הטוביןו/או בעקיפין, באספקת 
ה, סילוק, ייבוא, אחסנ, הליכי שיפור ו/או תיקון ו/או ניסויבדיקות, ת ,פיתוח
 לעיל 4.9 ל האמור בסעיףוביטוח וכן כ , כ"א, חניה סה, הובלה, פריקה, אחריותהעמ

 .לעיל 9.1.2ובסעיף 

 תנאי תשלום .9.3

בתנאי תשלום כמפורט להלן, כנגד חשבונית מס  הרשות תשלם לספק את התמורה .9.3.1
 . ת הטוביןאספק ערוכה כדין בצירוף תעודת משלוח, אשר תוגש לאישור הרשות עם

מהיום בו המציא הספק את  45ות תשלם לספק את התמורה בתנאי שוטף+הרש .9.3.2
-(ט) לחוק למוסר תשלומים לספקים התשעז3החשבונית לרשות ע"פ הוראות סעיף 

") יתר ההוראות החלות על כל גוף שהוקם על פי החוק(להלן בסעיף זה :" 2017
בחוק , ככל והקבועות בחוק יחולו על תשלומי התמורה, והכל בכפוף לכל שינוי 

  שיחול על ההתקשרות.

חשבונית, וזאת לכל הכתנאי לתשלום התמורה, יאשר המנהל בכתב את נכונות  .9.3.3
 .ימי עסקים מיום המצאת החשבונית 5המאוחר תוך 

על פי אותו חלק אשר, לרק  זכאי ספקהיה ה, יגובה התמורהעל  נציג הרשותחלק  .9.3.4
 , בוצע בפועל.נציג הרשותשיקול דעתו הבלעדי של 

בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתהיה) הרשות תהיה זכאית  .9.3.5
בהיקף כספי מדבקות ברקוד, –בקטגוריה ב' לזיכוי  מהספק עבור רכישת טובין 

 :בהתאם למנגנון כדלקמן
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שנה קלנדארית, תהא התמורה ששולמה לספק בגין הטובין,  היה ובתום  .9.3.5.1
 מע"מ), או יותר, יעניק (ללא 1,000,000בהיקף כספי  של  בקטגוריה ב'

ששולמה לחברה בשנה הקלנדארית  מהתמורה 3%הספק הנחה בשיעור של 
 הרלוונטית.

 במקרה בו הופסקה אספקת הטובין 9.3.5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.3.5.2
בקטגוריה , מכל סיבה שהיא ו/או במקרה בו  סופקו הטובין בקטגוריה ב'

ן ממועד חתימת הרשות על לתקופה הקצרה משנה קלנדארית, כגוכאמור, 
, ו/או החל מהראשון בינואר 31.12.17החוזה ועד לסיום השנה הקלנדארית 

של השנה הקלנדארית האחרונה ועד היום בו הסתיים  החוזה, בהתאמה 
ולפי העניין, תבוצע התחשבנות באשר לסכום הזיכוי לו זכאית הרשות 

להינתן באופן של  בהתאם לחלק היחסי של אותה השנה. סכום הזיכוי יכול
ניכוי מסכום התמורה שעל הרשות לשלם לספק ו/או לתשלום לרשות על 
ידי הספק ככל והרשות תחליט כך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת 

 בתנאי תשלום התמורה כמפורט בחוזה זה להלן.

הרשות תהא רשאית לשלם לספק את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי  .9.3.6
ה הבלעדי מעת לעת. לשם קבלת תשלומי התמורה באמצעות בחירתה ושיקול דעת

העברה בנקאית, יצרף הספק אישור נפרד מהבנק ובו פרטי חשבון הבנק של הספק, 
חתום ע"י הבנק ומאושר בחתימה וחותמת מורשי החתימה של הספק עפ"י נוסח 

היה ולא מסר הספק את פרטי חשבונו ו/או כל הנדרש לצורך העברת  '.נספח ט
ום כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את התשל

האמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות את כל 
הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או 

 .ריבית בגין העיכוב בתשלום

, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי לספק לכל סכום שישולם על חשבון התמורה .9.3.7
 במועד ביצוע כל תשלום.

לעיל, בגין אספקות טובין לשדה תעופה רמון ולאילת  9.3.7על אף האמור בסעיף  .9.3.8
 0%המע"מ שיתווסף לסכום התמורה של הספק בגין טובין אלו הינו בשיעור של 

לצרף את  ובעת הגשת החשבונית לתשלום התמורה כאמור לעיל, יידרש הספק
ובהתאם לתקנות אזור סחר חופשי   0%החשבונית כשהיא נוקבת בשיעור מע"מ 
 וע"פ דין. 1985-באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה

 ת ועדכון והצמד .9.4

יהיו  (בכל הקטגוריות), הספקבטופס ההצעה הכספית של הסכומים הנקובים כל אחד מ
בכל חודש ינואר של  ביום הראשוןדכנו יעולמדד (כהגדרתו לעיל) ו 100%צמודים בשיעור של 

עדכון שתחולנה), שנה קלנדארית, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל 
כהגדרתו  בהתאם לשיעור השינוי במדד ביחס למדד הבסיסוזאת , 1.1.2019ראשון יבוצע ב 

   .לעיל

  ערבות  .10

יפקיד הספק בידי הרשות, עם  להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי החוזה, .10.1
 : בסכום הבא חתימת החוזה, ערבות

 ₪. 25,000ערבות בסכום של –בגין קטגוריה א'   .10.1.1

 ₪. 75,000ערבות בסכום של  –' ב בגין קטגוריה  .10.1.2
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ערבות אחת בסכום  –בגין זכיה במכרז ביותר מאחת מקטגוריות הטובין לעיל  .10.1.3
  ש"ח. 100,000פק בסך המיצרפי של ערבויות הקטגוריות לעיל בהן זכה הס

או מאת חברת ביטוח  בנק בישראלאת תינתן מ") הערבות(להלן: . לעיל 10.1שבסעיף הערבות  .10.2
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון ישראלית 

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

במקרה שהערבות תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות  .1981-(ביטוח), התשמ"א
 .והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה

וצמודה  , ניתנת למימוש בשיעוריןבלתי מותניתבלתי תלויה והערבות תהיה אוטונומית,  .10.3
ומובהר כי האמור בסעיף זה ביחס להצמדה ולמדד  .מדד הבסיס, ביחס להמחירים למדד

 . לחוזהה' יהיה בהתאם לנוסח הערבות שבנספח 

ימים  60 -חודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה או לחילופין עד ל 24 - הערבות תהא תקפה ל .10.4
חודשים, מתחייב  24 -תקופת ההתקשרות. במידה ובחר הספק להגיש ערבות ל לאחר תום

 45זאת לפחות  חודשים, 24שתוגש מעת לעת לתקופות נוספות של   הוא להאריך את הערבות,
יום לאחר תקופת ההתקשרות, וכך חוזר חלילה  60 - יום לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד ל
, והכל אלא אם נקבע אחרת בהתאם רות נשוא המכרזלפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקש

 ., או בהתאם לכל הוראה מפורשת אחרת בחוזהלעיל 8.5.4סעיף  להוראות

מילא איזה מהתחייבויותיו על פי לא על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, הספק ובמידה  .10.5
, בעתהא הרשות רשאית לחלט את הערבות או לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקהחוזה, 

  . מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה ומבלי שתיזקק להליכים משפטיים כלשהםוזאת 

  לחוזה.  'הנספח הערבות תהיה בנוסח המצורף כ .10.6

ולגבות את כספיה, מבלי הצורך  , כולה או מקצתה,רשאית לממש את הערבותתהא הרשות  .10.7
  להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

הספק או סכום כלשהו של הערבות, יהא  רשות בזכותה לגבות את כספי הערבותהשתמשה ה .10.8
לפני הגבייה  או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות הרלבנטית חייב לחדש את הערבות

או כל  הודעה שהרשות גבתה את הערבות הספקימים מהיום בו קיבל  )7( האמורה, תוך שבעה
  סכום ממנה.

או תקרה  הגבלהאינדיקציה, כדי לשמש כל  תיוערבואין בגובה המוסכם בזאת ש .10.9
  .ספקלהתחייבויותיו של ה

פי - האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .10.10
 כל דין.

  ונזיקין ביטוח .11

  .לחוזה 'ונספח בביטוח כמפורט אחריות והיחוב בחבויות ה ספקה

  שמירת סודיות .12

 , לא להשתמשר בסוד, לתקופה בלתי מוגבלת, לא להעביר, לא למסורהספק  מתחייב לשמו .12.1
או ו/או במהלך ו/ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע החוזה 

לפני  ,ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)במשך תקופת  ,אגב ביצוע החוזה
  ה.או לאחר סיומ התחילת
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, לרבות ייצור או באספקת הטובין אשר נוטלים חלק את כל עובדיומתחייב להחתים  הספק .12.2
 1בטופס מספר על טפסי שמירת סודיות כמפורט  אספקה או כל תחום אחר הנוגע למדבקות

  בחוזה. 'בנספח לבהתאמה  , המצורפים2וטופס מספר 

  קניין רוחני .13

חוק זכויות הלן: "(ל 2007- על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח 13.1
הספק מצהיר ומתחייב , ")חוק הפטנטים(להלן: " 1967-"), חוק הפטנטים, תשכ"זיוצרים

  :בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן

כל זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במישרין ו/או  - " רוחניהקניין ה : "זה 13בסעיף   13.1.1
פיתוח, מידע ומסמכים  התאמה,בכל  םמקורו/או ש םו/או בתוצריהבטובין בעקיפין, 

שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה שהיא, לרבות העתקם של כל אלה ולרבות: 
פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, סימני ושמות מסחר, זכויות מוסריות וזכויות 

 רשומות ו/או שאינן רשומות, וכן כל תוכניות, הפיתוחים, ההתאמות, -יוצרים, כולן 
השיטות, התרשימים, המסמכים, החישובים, המפרטים, השרטוטים, נתוני בדיקה 

  שבוצעו במסגרת ולצורך הטובין.וביקורת, מודלים, צילומים 

  –מודגש כי הקניין הרוחני לא יכלול                

 םובלי כל קשר עם אספקתאספקת הטובין כל מוצר ו/או תוצר שהספק פיתח לפני   
  בטובין. ב ו/או נעשה בהם שימושלרשות אף אם שול

  לצורך הטובין. שיטות עבודה שלא פותחו על ידי הספק באופן ייעודי  

הרשות תהיה הבעלים היחיד, המלא והבלעדי בקניין הרוחני, בזכויות הנובעות ממנו     13.1.2
והיא תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה, להעביר כל מידע נשואו, במדבקות וכן 

לה בקניין הרוחני בקשר עם הטובין כאמור בחוזה זה,  לכל צד ג', לרבות וזכות הקימת 
ולא למעט, לספקים הנוספים בקטגוריה לצורך פיתוח, הכנה, יצור ואספקה של  

  .הטובין  ולמען הסר כל ספק האמור בסעיף זה חל גם על הטובין הנוספים

/או באמצעות כל מי מטעמה, הרשות בלבד תהיה רשאית לבצע, בעצמה ובגדר האמור,    13.1.3
ו/או מי מטעמו, כל  ספקלרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם ה

שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות ממנו (כולן או חלקן), לרבות שינוי ו/או 
וכן שינוי ו/או התאמה ו/או  ,התאמה ו/או תיקון בקניין הרוחני ו/או בזכויות כאמור

נשואם, והכול בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא תנאי  טוביןבתיקון 
ו/או מגבלה. במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר את הזכויות 
המוסריות נשוא הקניין הרוחני לרשות, מעניק בזאת הספק לרשות, הרשאה בלתי 

שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה  חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל
  .נשואן טוביןבו/או תיקון בזכויות המוסריות (כולן או חלקן) ו/או 

מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותם תבצע הרשות בקניין   13.1.4
הרוחני ו/או בזכויות נשואו (כולן או חלקן), לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים 

ם שאינם הספק ו/או מי מצוות הספק ו/או מי מטעמם, לא יחשבו בכל מקרה אחרי
כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות המוסריות (ככל שקיימת זכות כאמור), כמו גם שהם לא 
יחשבו כהטלת פגם, סילוף ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם ב/של הזכויות 

  המוסריות ו/או ב/של הספק ו/או מי מטעמו. 

זה היו  14יות הרשות כפי שהן מפורטות הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכו  13.1.5
ידועות ומקובלות על הספק, ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזה; כי הספק שיקלל 

מחר קודם להתקשרותו בחוזה את זכויות הרשות האמורות; כי סך התמורה, יות
ום הגון ומלא בגין התחייבויותיו , מהווים תשלחוזההיקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט ב

על פי החוזה; כי התמורה הנקובות בסעיף זה וכן מסדירים באופן מלא ומפורט את 
לכל  םהספק וכל מי מטעמו, מוותרים בזאת, מפורשות, ולא יהיו זכאי ,מעבר לתמורה
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תמורה ו/או תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם, לרבות מכוח הוראת סעיף 
  .חוק הפטנטיםל 134

ככל שנדרש, הספק לבדו יהיה אחראי לשלם כל תשלום הנדרש על פי כל דין ולמי   13.1.6
, ועל הרשות לא תחול 14מטעם הספק, בין היתר כדי לעמוד בהתחייבויותיו שבסעיף 

חבות כלשהי בקשר עם התשלומים האמורים ו/או בקשר עם הפרת חובותיו של הספק 
  ו.פי מי מטעמלכ

מו כן מובהר בזאת, כי לא יהיה בזכויות הרשות בקניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות כ  13.1.7
הספק של הימנו ו/או בשימוש אותו תבצע הרשות במי מהם על מנת לגרוע מאחריותו 

  .על פי החוזה

לעיל, מהווים לכל דבר ועניין, הסכם  13.1-13.7עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים   13.1.8
רתו הוסדרו כל אלה: תשלום התמורה לספק, הזכות להשתמש בקניין בכתב במסג

הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו, ולפיכך הוא מהווה החוזה, לכל דבר ועניין, הסכמה 
מלאה ובלתי חוזרת המקנה לרשות את הזכות המלאה, הבלעדית והיחידה לבצע כל 

ין, אינם בבעלות הרשות), ללא שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (ככל שעל פי ד
  .לחוק זכויות יוצרים 46סעיף להגבלה, וזאת בין היתר בהתאם 

באחריות לכך שחובותיו והתחייבויותיו הנקובות בחוזה, לרבות בקשר עם  יישא הספק  13.1.9
  .מי מטעמו זכויות הרשות, ייושמו במלואן גם על ידי

עשות שימוש שלא למטרות חוזה זה בכל הספק מתחייב שלא למכור או לשווק או ל  13.1.10
  תוצרי עבודות הספק שיבוצעו עבור הרשות או בכל חלק מהם.

 טענת הפרה  13.2

(לרבות הגשת תביעה כנגד  מובהר בזאת, כי בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו  13.2.1
, כי רכיב אספקה (ו/או השימוש בו) ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או עבודה, הרשות)

רוחני אחר  ןסופק לרשות על ידי הספק מפר פטנט או זכות יוצרים ו/או כל זכות קנייש
"), אזי מבלי לגרוע טענת הפרה"- " ומוצר מפרשל צד שלישי (להלן, בהתאמה: "

, והמלאה הספק באחריות הבלעדית יישא ,מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה
וישלם ו/או תביעה, מה מפני אותה טענה על חשבונו, להגן על הרשות ו/או על מי מטע

פסק  (לרבות בשל את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם נדרשה הרשות לשאת
, אשר הטיל דין או החלטה, שלא עוכב ביצועם, שניתן על ידי מותב משפטי מוסמך

, מיד )עם השימוש במוצר המפר, בשל טענת ההפרהאחריות על הרשות בקשר עם 
ך. הרשות תודיע לספק על קיומה של טענת הפרה, תאפשר לו לנהל את לאחר שנדרש לכ

ההגנה ותנקוט אמצעים סבירים על מנת לשתף פעולה עם הספק, והכול מבלי שיהיה 
על הרשות הוצאות כלשהן ו/או מבלי שיהיה באמור לגרוע מאחריותו  להטילבאמור 

כן, בנסיבות כמו  הי.שהמוחלטת של הספק ו/או להטיל על הרשות אחריות כל
  .האמורות, הרשות לא תתפשר בתביעה כאמור, ללא אישור הספק מראש ובכתב

הספק יישא באחריות לאפשר לרשות, על חשבונו, להשתמש במוצר המפר או להחליפו   13.2.2
בהתאם להוראות  השימוש בטובין נשוא החוזה במוצר אחר אשר יאפשר את המשך 

  .החוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הספק את ר חליפי, במקרה ויוסכם על מוצ  13.2.3
הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום 
ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמה לרשות ו/או שאותו נדרשה הרשות ו/או מי 

  .מטעמה לשאת בקשר עם השימוש במוצר החליפי

לעיל  13.2.1 סעיףתועלה טענה ו/או תביעה כנגד המוצר החלופי, יחולו הוראות היה ו  13.2.4
  בהתאמה.

החליטה הרשות, שלא להשתמש ו/או להפסיק להשתמש במוצר המפר ו/או במוצר   13.2.5
חליפי, תחזיר הרשות לספק את המוצר המפר ו/או המוצר החליפי (ככל שהסכימה 

ות את הסכום אותו שילמה לספק עבור הרשות לבצע בו שימוש) והספק ישלם לרש
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, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנים לרשות על פי הוראות המוצר
חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות מזכותה לקבל פיצויים בגין נזקים נוספים שנגרמו לה 

  .מעבר לסך הפיצוי המוסכם כאמור ו/או זכותה לביטול החוזה

  סיום החוזה      .14

  ם מטעמי נוחות סיו .14.1

בפרט ומהוראות החוזה או מסמכי המכרז בכלל, ועל  5.6סעיף מבלי לגרוע מהוראות  .14.1.1
על פי שיקול דעתה רשאית, בלבד תהא הרשות , 5ובסעיף  אף האמור בחוזה בכלל

הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, בטל את החוזה ו/או ללהבלעדי, 
בהודעה ההתקשרות, וזאת או במהלך תקופת  ותתקופת ההתקשרתחילת  מועד לפני

  ").הודעת סיום החוזה(להלן: " ימים שתמסור בכתב לספק 60מוקדמת של 

הפסקת /או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .14.1.2
תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות  הפסקתההתקשרות ו/או 

הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים לתקופות הארכה נוספות, 
האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 

למשך כל תקופת לאספקת הטובין טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו 
במהלך תקופות ההארכה (כולן או לאספקת הטובין ההתקשרות ו/או הסתמכותו 

הטובין בפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם חלקן) ו
  ו/או בקשר עם היתכנותם.ואספקתם 

אה מהפרת התחייבויותיו של הספק, שלא כתוצדרשה הרשות את ביטול החוזה,  .14.1.3
הטובין אותם  את התמורה המגיעה לו בגין יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק

 מובהר, כי .סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזהסעד , וזאת כ, עד לאותו מועדסיפק
ו/או כדי לגרוע  נוספתכל אחריות רשות כדי להטיל על הביטול החוזה בב לא יהיה

והספק מוותר בזאת , זה חוזההתחייבויותיו על פי  כל יתרמאחריות הספק לביצוע 
לא יהיה וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן 
 .זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

   סיום בגין הפרת חוזה .14.2

זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את חוזה להביא  תהא רשאירשות בלבד תה .14.2.1
יום  15של , ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת , הפרה שאיננה יסודיתחוזהה

  .כאמור התקופהתוך  תיקן את ההפרה, והספק לא

זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את חוזה להביא  תהא רשאירשות בלבד תה .14.2.2
 והספק לא ימים 3של , ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת , הפרה יסודיתחוזהה

 .כאמור התקופהתיקן את ההפרה, תוך 

ות זה, בקרחוזה על פי הוראות כל דין או  הרשותמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .14.2.3
  זה:  חוזהלבטל, לאלתר,  תרשאי הרשותהא תאחד או יותר מן המקרים הבאים, 

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  הספקהוגשה כנגד  .14.2.3.1
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול 

  יום ממועד הגשתה. 30במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא  הספקא צו פירוק נגד הוצ .14.2.3.2
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני 
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או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או 
  יום ממועד הגשתם.  30ההליך לא בוטל בתוך 

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הספקהוטל עיקול על רכוש  .14.2.3.3
העבודות הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

ימים ממועד  30, והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך (כולן או חלקן)
  נקיטתם. 

, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה הספק .14.2.3.4
 פלילית.

על ידי הספק (כולם אספקת הטובין יא, בקשר עם הוסוג ש מגבלה, מכל מין .14.2.3.5
 או חלקם), שמקורם בגורמי ביטחון ברשות. 

בהתאם להוראות סעיף זה,  חוזהאת הרשות ה הזה, ביטלחוזה מבלי לגרוע משאר הוראות  .14.3
אספקת על פי כל דין, להמשיך את  לי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה, מבת הרשותרשאי

  הבלעדי.    הף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתבשיתוהטובין 

בהתאם להוראות לרשות מכל זכות אחרת העומדת  ביטול החוזה לא יגרעמובהר בזאת, כי  .14.4
  זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.  חוזה

  הספק  בר רשות בלבד .15

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

אותם המקומות בהם יהיה צורך  , יהיו רשאים להיכנס לכלוהספק ו/או כל הפועלים מטעמ .15.1
, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק ו/או כל מי אספקת הטובין  לשם
, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם ומטעמ

  להוראות סעיף זה.

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

  .נציג הרשות

, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, אלא במקום והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .15.3
  .נציג הרשותשעליו הורה 

  ביצוע על חשבון הספק  .16

פק ועל פי שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הס .16.1
את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון 

   הספק.

לעיל  16.1בסעיף הספק מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור  .16.2
ש לו הרשות, , בהתאם לחשבון שתגימסך ההוצאות כאמור 10% -  בתוספת סכום השווה ל

 ימים מיום הדרישה. עשריםמבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך 
הסך האמור מהווה פיצוי הולם , להלן 16.5סעיף  בכפוף להוראותהצדדים מצהירים בזאת, כי 

   .בנסיבות האמורות לרשותוסביר לנזקים אשר נגרמו 

, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעיל 16.2בסעיף  על ידי הרשות, כאמור  חשבון שיוגש לספק .16.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.
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הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה  .16.4
  איזה מהערבויות על פי החוזה. חוזה, ו/או לחלטם מהעפ"י  ספק ו/או שתגיע ל

, על מנת לעיל 16.2בסעיף ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור למען הסר  .16.5
לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר 
ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים 

  /או זכותה לביטול החוזה.   שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו

  איסור הסבת החוזה .17

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

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

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

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד הספק  .18

הספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או  .18.1
, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש

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 

  גיד אחר.שהשליטה בתאגיד הספק  היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תא

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה  זההודיע הספק  לרשות כאמור בסעיף  .18.2
מכאן ואילך אף בלא צורך  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 יום לפני מועד הביטול. 60

 אי שימוש בזכות הרשות .19

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

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

 שיתוף פעולה .20

שא הספק באחריות ייפרד מאספקת הטובין, וכחלק בלתי נ, ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .20.1
כל גוף אחר עם תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או  כך שהטובין יסופקוהמלאה ל

שוטף תיעוד ודיווח  וימסור לרשותהספק , ובכלל האמור ינהל הרשות יהפועל מטעמה באתר
השונים, לרבות  היבטיו עלו/או יציג אפשרויות לשיפור ותיקון הטובין אספקת הטובין אודות 

לחוזה  'חמהאמור בנספח סוגיות בעייתיות בשימוש בטובין כגון אחוזי קריאה נמוכות 
ו/או שיתוף פעולה עמידה בלוחות זמנים וכן כל דיווח במערכות המבצעיות והתפעוליות,  

  אחר אותו תדרוש הרשות, והכל מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת.

לרבות נציג הספק ו/או כל  - יידרש הספק , לעיל 20.1בסעיף  ורמבלי לגרוע מכלליות האמ .20.2
כחלק בלתי נפרד מאספקת הטובין, להשתתף  -נציג אחר מטעם הספק כפי שתקבע הרשות 
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ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת אספקת הטובין עם 
ו/או עם כל רשות מוסמכת או גורם  צדדים שלישיים לרבות לעניין זה, עם גורמים מקצועיים

אחר, ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את אספקת הטובין, במלואם ובמועדם, ובמסגרת 
לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או תיקון ו/או שיפור של הטובין האמור אף לבצע כל פעולה ו/או 

 מסמך אשר יידרש לשם כך.

ן כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים הספק מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעו .20.3
שנגרמו בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של 
המנהל, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם 

 הרשות ו/או עם צדדים שלישיים אחרים.

 כואלא אם הוסמ רשותלחייב את הסמכים בשום צורה ואופן ו/או מי מטעמו אינם מו הספק .20.4
תהיה תקפה לעניין  כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותלכך במפורש מראש ובכתב על ידי ה

וכן  הספקבלבד. בנוסף, מתחייב של בעל התפקיד המסוים ספציפי אחד הנקוב בה ולשמו 
, ד שלישי כלשהו כל מצגצר כלפי ציילא  יישא באחריות שנציג הספק ו/או מי מטעם הספק

, אלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית רשותאת הלחייב  לפיו הוא ו/או מי מטעמו מוסמכים
הפר/ו הספק ו/או מי מטעמו את הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה . מראש ובכתב

שביצע מי מהם בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק יישא 
 .הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמורבאחריות 

  העדר בלעדיות .21

ויודגש כי האמור לאספקת הטובין אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי 
והרשות רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, הינו גם בהתייחס לטובין הנוספים בחוזה זה 

התקשרות גם תוך כדי תקופת ה יםו/או דומ יםזהלאספקת טובין ו אחרים להתקשר עם אחר ו/א
  .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

 דין העתק כדין מקור .22

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

 מתן הודעות .23

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

  הוכח היפוכו של דבר.

  ויתור הרשות בכתב .24

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

  חוזה    תוקף ה .25

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

  שמירה על טהר המידות .26

  מצהיר כדלקמן: הספק 

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .26.1
במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות  הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע,
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ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או  הספקהרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של 
  מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

בעקיפין, עם נושאי כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או  .26.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע  צל הספקמשרה א

  חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .26.3
משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

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

דלעיל,  26.1-26.3ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  .26.4
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, 

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

  אחריות כלפי השלטונות .27

הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .27.1
מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות 

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

הספק  חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על  .27.2
ידו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י מפקח במובנו 

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

  אספקת הטובין כסוך על ביצוע השפעת ס .28

בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  .28.1
לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב מכל מין וסוג שהן, הסכמה בין הצדדים, 
ו/או בביצוע שאר אספקת הטובין להמשיך  באחריות ישא הספקשיפוטי כל שהוא, 

ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר חייבויותיו על פי החוזה הת
  .הוראות החוזה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .28.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת , 1970- תשל"אבשל הפרת חוזה), 

 היא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. מכל סיבה ש

  קיזוז ועיכבון .29

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

הא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע ת
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות וכן תהיה  ספקו/או שיגיע ל

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

 סמכות שיפוט וברירת דין .30

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .30.1
  נספחיו.       
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יגברו כל כללי אשר  יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלהחוזה על ה .30.2
 לתחולת דין זר.ברירת דין המפנים 

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .31

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

יף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוס
או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. למען הסר ספק, אין 
באמור ברישא לסעיף זה כדי לגרוע מכל התחייבויות הספק במסגרת מסמכי המכרז, לרבות טופס 

 הזמנת ההצעות על נספחיו.
מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים  כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות

באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה 
לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח  –בלבד, שאם לא כך 

  .לחוזה וייחשב כחלק בלתי נפרד הימנו

 מעני הצדדים .32

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: .32.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .32.2

 כמפורט ברישא לחוזה.  –הספק   .32.3

ימים  3בתוך לנציג הרשות היה ויחול שינוי בכתובת הספק  מתחייב הספק  להודיע על כך  .32.4
  מיום שינוי הכתובת.

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

       
   הרשות    קהספ
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  המפרט הטכני -  נספח א'
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  אבטחת מידע ושמירת סודיותנספח ב' הוראות הביטחון ,

 
  כללי. .1

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום 
ט הנמל וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למע

 .3באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה לטרמינל 
נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  1.1

  השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות  1.2
וע במטוס, הממריא מהנמל, ואת לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיג

 האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.
בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי הרשות  1.3

לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות רא"מ 
וב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות בכל הקשור למערכות מחש

 את הספק לעבוד על פיהם.
רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא  1.4

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

כספק, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  1.5
יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון הנמל ולבטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 

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

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-פח זה מחייב את הספק ונותניכל האמור בנס 1.6
 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 1.7

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

ות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות זו, מערכ
 וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר 
(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"), וכן בשלב  רגיש/חסוי מסחריתהסווג הכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות  סודיעתידי גם 
ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה 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 

אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל הפעילויות למתן  האבטחה
שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השרותים, הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, 

  המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:
  (בעתיד); וי (שמור)/סודירגיש/חסדרישות הבטחון לאבטחת מידע  •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •
 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  .סווג מסמכי הליך זה 1.8
הליך זה מכיל מידע מסווג. יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו 

  לידים לא רצויות.
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  מטרה. .2
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו 

וף מידע שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאס
  ולבצע פיגוע בתחום הנמל.

  

  אחריות. .3

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הבטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט  3.1
הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הבטחון בנמל 

בטחת המידע (להלן: "חטיבת הבטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי א
לנספח זה, מיום  3.6ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחון, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על 3.2
 כנאמן בטחון.

הספק ת יוירכז את כל פעילולן: "נאמן אבטחת המידע"), שהספק ימנה נציג מטעמו (לה 3.3
אגף מידע מול נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות,

לנספח זה, מיום  3.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  –ומחשוב 
 אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 3.4
 הספק כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן  3.5
  אבטחת המידע".

  נאמן הבטחון. 3.6

ספק במהלך כל תקופת נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחון מטעם ה 3.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל 

 .הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הבטחון
נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הבטחון, לא יאוחר משבוע  3.6.2

רות להוראות נספח זה; בנוסף, ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבה
ימסרו לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים 
בתחום הנמל, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי 
מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך 

 ת מידע מגורם מוסמך באגף מידע ומחשוב.בנושאי אבטח
על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי אבטחת  3.6.3

 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הבטחון ואגף מידע  3.6.4

לי בטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכל
 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון ואבטחת המידע  3.6.5
 התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון לצורך  3.6.6
 להלן. 4טחון בהתאם להנחיות סעיף אישור חטיבת הב

 4חטיבת הבטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  3.6.7
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

 דעתה הבלעדי.-להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
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ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-יתבצע, לכל המאוחר, כ מינויו של נאמן בטחון 3.6.8
 השרותים.

  

 נאמן אבטחת המידע. 3.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל  3.7.1
תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 

 אי אבטחת המידע.אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנוש

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו  3.7.2
ימים  7- ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה.

דע ומחשוב, לא נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מי 3.7.3
יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 
זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה 
ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, 

 להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. שם יידרלפעול ואות שאשר על פיהם יידר

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  3.7.4
 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם  3.7.5
יש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת רשותי אחר אשר יהווה א

 .לכך ששיידר

נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע 3.7.6
במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של 

 כות.הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המער

התקפים ואלה  ובנהליםאת עובדי הספק בהוראות  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן 3.7.7
 שינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע  3.7.8
 להלן. 4להנחיות סעיף  םלצורך אישור אגף מידע ומחשוב בהתא

 את כל הנתונים האמורים לעיל.הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב  3.7.9

 4אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  3.7.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן - להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 להחלטותיו בעניין זה.הסברים כל שהן 

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .4
כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הנמל או  4.1

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

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות  4.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  שאלון אישי; 4.2.1

  ;1981 -הסכמה למסירת מידע; לפי חוק מרשם פלילי ותקנות השבים, התשמ"א  4.2.2

 הצהרת התחיבות בענין שימוש בסמים; 4.2.3
   ידי חטיבת הבטחון-רים ימסרו לספק עלהטפסים האמו.
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חטיבת הבטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  4.3
המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה 

כבר רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים בטחוניים, בין אם 
  אושרה כניסתו ובין אם לא.

 
  הנחיות בטחוניות כלליות. .5

  תדריך בטחוני למועסקים. 5.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות חטיבת הבטחון) לכל עובד, שיועסק במתן  5.1.1
 השרותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
  .8ת בהתאם לסעיף כללי התנהגות בטחוני •

ימים, מיום  7- הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 5.1.2
 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים לעובדיו, -נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצי 5.1.3
  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הבטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 5.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  5.2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רשיון כניסה 
אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

 והמעבר ביניהם.
לשטח מוגבל בכניסה בנמל ייעשה לפי כללי  פעמי )- _(גם חדתן רשיון כניסה לאדם מ 5.2.2

ונהלי רש"ת  .1983 - רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 
  התקפים בחטיבת הביטחון.

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש  5.2.3
  רו לאחר.אחר באישור זה או להעבי

יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי  ,השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר 5.2.4
  בקרת המעברים של חטיבת הבטחון.

5.2.5   

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  5.2.6
 של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

לרכב  גין טיפול והפקת רישיונות כניסה לאדם/רש"ת רשאית לקבוע עלות לתשלום ב 5.2.7
הספק ישלם את עלותו כפי שיקבע  לשטחים מוגבלים. רישיון יופק ובעל ההרשאה/

 תקבולים. בנוהל מול אגף התשלומים/
  :דרישות חטיבת הבטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים 5.2.8

ת בכל משך בצורה גלויה ובולט (גם חד פעמי)חובה לענוד את הרשיון  .5.2.8.1
  שהייתו של בעל הרשיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .5.2.8.2

השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .5.2.8.3
  הבטחון.

נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא  .5.2.8.4
  פי הרישום על גבי הרשיון.מורשה לנוע ל

אסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר  .5.2.8.5
  מהווה עבירה פלילית). הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .5.2.8.6
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חלה חובת דיווח על כל רכב תפעולי שנמכר, נגנב ו/או יצא משירות הספק/  .5.2.8.7
ש לעדכן את חטיבת הביטחון להסרת מספר הרכב מרשימת מי מטעמו. י

  מורשי הכניסה לשטחים המוגבלים.
  

  קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 5.3
(בדגש על אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו   5.3.1

 הבטחוניות שלהלן:השטחים המוגבלים) עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות 
 :מיפוי ספקים  5.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)
לפני מועד תחילת תקופת  21-השרותים, אך לא יאוחר מהיום ה

מתן השרותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים 
ו קבועים (להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אות

 .4במהלך תקופת מתן השרותים, ובהתאם להנחיות סעיף 
אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השרותים, עליו להעביר לחטיבת הבטחון בקשה 
 לעיל. 4מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב לא לקבל שרותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)
שימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הבטחון על כל גורם, בר

אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השרותים 
  ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

(ד)      הספק מתחייב כי מקור הסחורה יהיה מאושר על ידי חטיבת הביטחון 

  של החטיבה.בנתב"ג וכזה העונה על דרישות הביטחון 

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה  3בטרמינל   5.3.1.2
והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה 
ובדיקה בטחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הבטחון ורק לגורמים, אשר 

  אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.
הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי   5.3.1.3

ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 
המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח 

  האווירי).
אים בתוך הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצ    5.3.1.4

, 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 הבטחון.
מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה   5.3.1.5

כולל למכירה במקומות המיועדת להטסה, למכירה או לשמוש בתחום הנמל (
השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת 

  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).
  אבטחת מידע בחצרי הרשות:  5.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי     5.3.2.1
 הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם. הרשות לפי הוראות נציג

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות      5.3.2.2
מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי 
אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה 

- ם נישאים לשם מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתבלעשות שמוש במחשבי
התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות 

  של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 
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חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  5.3.2.3
ידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אישור מראש של אחראי אבטחת המ

  לסוגיהן. DOKאופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני 
ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש   5.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 
לפי הצעה בכתב של הספק אגף מידע ומחשוב, \מראש ובכתב של נציג הרשות

  ודיון, לפי הצורך.
לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת   5.3.2.5

המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי 
  .והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  

 בקרה וביקורת. .6
עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע  חטיבת הבטחון, בשיתוף 6.1

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

ובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לע 6.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל  6.3
ולתקן עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים 

 מידית את כל החריגות שימצאו.
אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  6.4

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה  6.5

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

, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי כאמורבקרה וביקורת  6.6
 הרשות.

חטיבת הביטחון תהיה רשאית לבצע מעקב ובקרה אחר עובדי המפעל במטרה לוודא קיום  6.7
 בנוגע לגיוס כוח אדם וקבלני משנה שיועסקו ע"י הספק. הנחיות חטיבת הביטחון

 
 שמירה על סודיות. .7

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד, לא  7.1
להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הבטחון 

 ו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.או מערכות מידע ומחשוב, להם יחשפ
נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם הספק  7.2

דרישות האבטחה במסמך  יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.
משנה, שיועסקו -האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהןע"
משנה -שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 7.3

או 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, 
  

 כללי התנהגות בטחוניים. .8
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות  8.1

 הטרמינל הציבוריים.
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בטחון מטעם הרשות, על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי ה 8.2
 בשגרה ובשעת חירום.

תנועתם של אנשי הבטחון מטעם חטיבת הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה,  8.3
 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

שלא חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  8.4
 .צורכי עבודתםל

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני,  8.5
הספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחון או לנציג היחידה 

 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.
חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי  העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת 8.6

 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט!
 

  שינויים ועדכונים. .9

נהלי חטיבת הבטחון ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה חטיבת  9.1
י הבטחון ואגף מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כ

חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, 
 דעתן, בכל עת.- לפי שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות  9.2
שינוי ו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית ולהוביל ל

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי חטיבת הבטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  9.3

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

 שונות. .10
כללי אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומ 10.1

 ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.
 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 10.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  10.3

 המוגבלים.
הבטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות  10.4

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

שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה -כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 10.5
). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא השרות (או הספק בכלל-של נותן

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

  ללא יוצא מן הכלל.

משנה, המועסק -לאלתר של כל עובד או ספקנציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו  10.6
דעתו המוחלט. הספק יפסיק את העסקתו - במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 ללא כל ערעור.
 

  נוהל האבטחה בחצרי הספק. .11
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או 

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

  המשנה מטעמו.-לקבלני
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  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  11.1
שות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים רצונו של נציג הר-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.
 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 11.2
  דע של הרשות על מחשבי הספק:הגישה למי 11.3

מורשים למידע של הרשות. -) הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי1
אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב ליישום את 
. הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי

  על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.
) הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל 2

 אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.
עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 11.4

על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת 
מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י 

 גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.
יערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות מצעים נושאי מידע, עליהם י 11.5

לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא 
יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור 

  הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום - ל במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפו 11.6
ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי 
של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות 

הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג 
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, 

  מור / סודי.לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר וש
  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק
המשנה על מנת לוודא - הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

  ביצוע ההוראות כפי שרשומים.

ל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של בכ 11.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות 
כלשהי בהקשר לאבטחת  המשנה) או אם עולה חשד לתקלה- המידע של הספק או של קבלני

  המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול 

  למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.
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  ודיות, סדרי בטחון.שמירת ס - : לנספח ב' :כתב התחיבות 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
ואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ה

מידע רגיש / חסוי ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 
 (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה 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

בות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, התחי .3.1
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחיבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2
  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

 התחיבות זה עדיפות.-התחיבות זה, הוראות כתב-כלשהו לבין כתב במקרה סתירה בין הסכם .4.1
התחיבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים ספציפיים"), יקבע  -ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 
  האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  יות.שמירת סוד .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
התחיבות -, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבושמור / סודי

 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 בחוק - לידיעת עובדי וקבלני
 להלן). 6ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3
  פרת חוזה:גילוי בה: 118סעיף 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח   א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע  1958 -

 -החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  ת.מאסר שנה אח

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  מסר את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו  -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -של המסמך, דינו 
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  -"ידיעה" 

  העשויים לשמש מקור לידיעה.מהם המכילים ידיעה או 
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 
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אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל  .5.4
התחיבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן - ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות. נתקבל אישור מראש
לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  "גילוי"

הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 
הצגת מסמכים וחוזים לצורך  מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות,

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 בכפוף  .5.5
ל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, התחיבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכ-לכתב

  אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6
התחיבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות - נציג הרשות לצורך כתב

ה, עמם אני בא בקשר משנ- או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לספק
-עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב
-התחיבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  לזמן, לפי הצורך.

  התחיבות זה.-אין לבטל כתב .7
מסמך או נספח בטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול  התחיבות זה ו/או כל- ידוע לי, כי כתב

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחיבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או - התחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב

כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. 
אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות 

  התחיבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9
הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן 

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
- התחיבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  התחיבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  ומסמכי הליך הזמנת הצעות.הכללת דרישות המפרט  .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 הבטחון.
  
  
  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  
  __________________      __________________    

  ותמת התאגידח  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: לנספח ב' : כתב התחיבות של נותן2טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

סקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות הואיל והתאגיד בא בקשר ע .1
מידע רגיש / ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  חסוי וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  ידע בסיווג שמור / סודיוכן מהממשלה ומוסדותיה) 

שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול 
  כדלקמן:

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2
-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -ין (התשל"ז תשומת לבי הופנתה לחוק העונש .3

 , המובאים להלן:119
  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.
ביצוע החוזה, והוא מסר  (נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב

  מאסר שנה אחת. - ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.

וא הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושה
  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" 

משך  לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך .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"

מסחריים ו/או טכניים, ו/או הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות 
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.

למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק  .5
להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

  קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
לחוזה, ואני מתחייב לפעול לפיו וכן  3מירת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כנספח ח'ההתחייבות לש

 לפי הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.
-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7

 מידע של הרשות._____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת ה
  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  תאריך: __________    שם החותם: __________________      חתימה: _____________________

  נחתם בנוכחות:

  __________________תפקיד: __________    שם המאשר: __________________   חתימה:___
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  נספח מקוצר להוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א -1נספח ב'

נספח זה מהווה תקציר לנספח המורחב "הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות" ואינו תחליף 

  לנספח המורחב.

בט של באחריות הספק לוודא כי ההתייחסות תהא לנספח המורחב בלבד ולא לנספח המקוצר בכל הי

 בדיקה לעדכניות המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן .1

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן  .1.1
ור או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעב

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  .1.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: .1.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .1.2.1.1

  ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. כתב .1.2.1.2

  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .1.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .1.2.1.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .1.2.1.5

 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .1.2.1.6

 לי:טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישרא .1.2.2

 שאלון למועמד זר. .1.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .1.2.2.2

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו  .1.2.2.3
 הנוכחית.

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא  .1.3
 כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם

 מהקב"ט. 

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,  .1.4
  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  .1.5
תו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות שאושרה העסקתו/פעילו

  ביטחונית.

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .1.6
המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי 

מתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי ה
  כניסתו ובין אם לא.



 

45 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר  .1.7
  ידי קב"ט המתקן.- על

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  .1.8
 מעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. ולהזדכות לאלתר על רישיון ה

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר  .1.9
לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

אדם -תכנון כחהאישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת 
הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן -ולוחות

  השירותים.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר .2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  .2.1
יון כניסה אליהם שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו ריש

  (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  .2.2
מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

- 1983. 

רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם  .2.3
  תפקידו דורש זאת.

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  .2.4
  באישור זה או להעבירו לאחר.

עבר ונהלי בקרת השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המ .2.5
  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון לאגף -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על .2.6
מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם 

רות לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את הש במסגרת מתן השירותים בלבד.
  ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות  .2.7
בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח 

בתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ו
לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד 

  הרישיונות בנמל.

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  .2.8
ירי כוללת בקשה שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האוו

  לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  .2.9
  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .2.10
 שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת. הרישיון החלופי,

  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. שימוש  .3.1
באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת 

  בלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. לאזורים מוג



 

46 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון בשטח  .3.2
 המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .3.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. .3.4

הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי  נושא .3.5
  הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה  .3.6
  פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .3.7

דווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת יש ל .3.8
ההעסקה של עובד ולהחזיר את רישיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה 

  פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

הנפקת  חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור .3.9
  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  כללי התנהגות בטחוניים .4

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן  .4.1
  ולאולמות הטרמינל הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות,  .4.2
 ה ובשעת חירום.בשגר

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי  .4.3
 תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים שלא  .4.4
 לצורכי עבודתם.

טואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, אם נחשפו לסי .4.5
הספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה 

 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא  .4.6
 לי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!לפי נה

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  .4.7
 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק  .4.8
ביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת במקרה של חריגה מכללי ה

 האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

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

  הרשות.

    



 

47 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

  וגיהות לחוזֹה רש"ת בטיחות  – ספח ג'נ

   

  הגדרות: .1

 , זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה."ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה 1.1

"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום  1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\אחר שבו ניתן השירות

פק הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ס .2
(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 

 החוזה למתן השירותים.\במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת נספח זה על ידי כל קבלן 

התאמה 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 

יב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחי
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.

הוא וכל עובד מטעמו נושאים ברישיונות ובהסמכות בתוקף, הנדרשות עפ"י חוק הספק מצהיר כי  .4
לצורך ביצוע העבודה. הספק מתחייב כי לא תבוצע כל עבודה מטעמו בידי אדם שאינו מורשה או 

 אינו מוסמך לביצוע העבודה.

מור הספק מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות הא .5
ותקנותיו, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח  1954- לעיל) חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

ותקנותיה תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  1970-חדש], התש"ל
, תקנות שירותי 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - התשע"ג
ותקנותיו, כללי רשות  1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ותקנותיו, 2001-התשס"אהובלה, 

, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], 1984- שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד
- תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים דיני התכנון והבנייה, חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים  ,וכל התקנות1989
לביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות 
במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, והוא מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם 

ר כל הוראות הבטיחות והמשמעת שבדינים האמורים, כל ולדאוג לכך שכל מי מטעמו ימלא אח
 זמן היותם במקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת.

הספק ימנה מנהל חוזה שישמש כנציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל  .6
  החוזה מטעם רש"ת.

בפרויקט \תחילת העסקתם במקום מתן השרותבאחריות הספק, כי עובדיו יעברו הדרכה לפני  .7
ספציפי ולאחר מכן, בתדירות שלא תפחת מאחת לשנה, או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה 
(המחמיר מבין השניים). כל אחד מהעובדים יודרך  לגבי סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים 

  במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם

באמצעות אדם המוסמך לכך כדין. הספק יישא בכל העלויות הכרוכות ההדרכה כאמור, תבוצע  .8
  בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, בציוד המגן הנדרש בחוק או בתקנות  .9
עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, ובנהלי רש"ת כמו למשל אפודים זוהרים, כפפות עבודה, נעלי 

  קסדות מגן, בהתאם לסוג העבודה ולסיכונים.
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הספק ו/או כל מי מטעמו ישתמשו אך ורק במכונות, בציוד וכלי עבודה תקינים העומדים בדרישות  .10
  הבטיחות המפורטות בדין. 

מופעל על ידי עובדיו ההספק יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות לכל כלי/ציוד תפעולי  .11
במקום מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי 
ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י הספק בתיק ייעודי לכל כלי/ציוד תפעולי.  התיקים הנ"ל 

ות וגיהות רש"ת וכל גורם יהיו זמינים בכל עת במקום מתן השירות, לביקורת ע"י ממונה בטיח
 אחר מטעמו.

הספק מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  .12
 וגרוטאות אל מחוץ למקום מתן השרות, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו.

דה, והכל בהתאם להוראות הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבו .13
  .   1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

כח אחר, אלא בתאום עם רש"ת. -הספק מתחייב שלא להעביר ביצוע כל עבודה לכל ספק או בא .14
היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות 

  המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

פק מתחייב שלא לבצע עבודה מסוכנת (כגון: עבודה בגובה/גגות, עבודה בחלל מוקף, עבודה הס .15
באש גלויה, עבודות העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזה/מתקן הרמה, עבודות חשמל או 
עבודות בסמוך או מתחת לקווי מתח, עבודה עם חומרים מסוכנים, עבודה מתחת למסע מורם 

אלא לאחר  -בודה בה קיימת סכנה ממשית לחיי אדם ואו נזק רב לרכוש(סכנת המחצות), או כל ע
קבלת היתר עבודה מיוחד בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות עליהן תורה הרשות, ועל 

  פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.

זוהרים הספק יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  .16
בטחונו ונוחותו של פי דין, או לפי הוראות הבטיחות של הרשות, כדי להבטיח את -עלהנדרשים 

  הציבור במקום.     

בנוסף למפורט בנספח זה, הספק מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי  .17
הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על 

חות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה הבטי
לא יוחזר להעסקה ע"י הספק בתחומי מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק. 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה 

היה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק של אותו עובד). הרשות ת
כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט 

  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

הספק יציית מיד לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות ברשות בגלל  .18
טיחות בעבודתו, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"ת. העבודה ליקויי ב

תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות 
ברשות. במקרה כזה לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים שנגרמו 

  עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם. הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה.במישרין ולא לנזקים 

באחריות נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  .19
  ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

ממונה על הבטיחות, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא פי הנחיות מנהל החוזה וה-הספק ינהג על .20
  בטיחות.

הספק מתחייב לציית לכללי רש"ת ולנהליה הרלבנטים בכל הקשור להתנהגות בשעת חירום,  .21
 לרבות מצבי חירום ארגונים ספציפים.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .22
ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות העוסקים ברש"
  מוסמכת אחרת.
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הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית : במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג .23
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

עסק בתוקף (בהתאם לנדרש), תכנית לניהול  הספק יציג טרם תחילת מתן השירות, רישוי 23.1
בטיחות הכוללת סקר סיכונים  בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול 

לעבודה במקום מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות  2013-הבטיחות), התשע"ג
מטעם הספק,  רש"ת. תכנית לניהול הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה 

 המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ועל חשבון הספק.

עם אישור תכנית ניהול הבטיחות ונהלי הבטיחות ע"י ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת,  23.2
ידאג הספק להסמכת המנהל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, כנאמן בטיחות 

 כנית לניהול הבטיחות.בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהלים  ובת

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה  23.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות  אזורי.

 וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

  

ים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו שיפוצ במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג .24
הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:

הספק ימנה מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית מוסמך ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון  24.1
ש השנים האחרונות. מנהל העבודה ישמש כנציגו בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלו

בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי 
תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת העבודה באתר. על 

 .מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  24.2
"בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי תקנות ארגון הפיקוח על 

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
נה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן העבודה החודשיות שעל ממו

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

 166ילת מתן השירות, תכנית ארגון בטיחותי של האתר בהתאם לסעיף הספק יציג, טרם תח 24.3
לתקנות בטיחות בעבודות בניה, ותכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים בהתאם 

לעבודה במקום  2013- לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
ש"ת. התכנית לניהול הבטיחות תוכן מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות ר

ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ועל 
חשבון הספק. התוכנית לניהול הבטיחות תתייחס, בין היתר ל: הגשת עזרה ראשונה, כיבוי 

 אש/שימוש במטף, טיפול בשפך כימי, דליפת גז, זיהום קרקע.

ובניה הנדסית מטעם הספק ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  מנהל העבודה לבניה 24.4
על הספק  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' (אם וככל שיהיו) יבוצעו, תחת פיקוחו 
 ת צעדי בטיחות לסוג ואופי העבודה שבביצועו.הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיט

בעבודות חפירה, יגדר הספק את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה  24.5
על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות 

ניים לאורך החפירות. החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תק
  בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. 
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הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  24.6
קרקעיים באתר - הסכמת מנהל החוזה מטעם רש"ת המאשר, כי לא קיימים מכשולים תת

צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד').  אם קיימים מכשולים מסוג זה, העבודה (כבלי חשמל, 
חייב הספק לדרוש ממנהל החוזה נתונים מפורטים ומדויקים על מיקומם וכן הנחיות 

  מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לנתק מראש את זרם  24.7
  וזאת לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו.החשמל, 

פי מפרט שיאושר על ידי -בניית תקרות תותבות, תקרות אקוסטיות ותקרות ביניים תעשה על 24.8
  מנהל החוזה מטעם הרשות.

הספק יציג באתר הבנייה שילוט כולל ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, הספק, כתובתו ושמו  24.9
  דה מטעמו. ופרטיו האישיים של מנהל העבו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .25
 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.

 לסעיף.  ₪  2500אי עמידה באחד מסעיפי נספח זה יהווה עילה לקנס שיושת על הספק בסכום של  .26
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  נספח איכות הסביבה - ח ד'נספ

באחריות הקבלן לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות  .1

הרלוונטיות, לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום אוויר, 

ת, חומרים מסוכנים ורישוי זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסול

 עסקים).

  

מחובתו של הקבלן ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות,  .2

ו/או ההסכמות העשויות להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות תכנון 

לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא  אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד-ובנייה, משטרה, מכבי

 פי החוזה.- חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו על-באלה) על
  

חובתו של הקבלן, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים  .3

ות בנושא ידי מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרב-ידו, ו/או על-לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על

זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים 

 פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.- מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על
  

ו כלפי הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריות .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, 

קרקע, רעש, ריח, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום 

קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הקבלן מתחייב, כי ישפה 

ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרמו לו, כתוצאה מן 

 האמור לעיל.
  

כלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הקבלן ו .5

ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הקבלן לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הקבלן בלבד, והוא זה 

, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות

כלפי הקבלן, בגין פעילותו של הקבלן באתר. הקבלן ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או 

 פי החוזה.- עלות מכל סוג ומין שהוא, שייגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הקבלן על
  

ימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גר .6

  ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.
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  לחוזהנוסח ערבות  - 'הנספח 

 ערבות מס' _______________הנדון: 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
סכום ) (להלן: "________________ ובמילים:( _______________ ₪לל של סכום, עד לסך כו

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם חוזה הקרן
עבור רשות שדות נוספות מדבקות ברקוד ומדבקות לאספקת מסגרת מס' ________________, 

  .")החוזה(להלן: " התעופה
-כם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים, ממועד קבלת דרישתכם בכתב עללפי דרישת .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם הסניף(להלן: " 2ידינו, שתימסר ב _________________
"), ובלבד, שלא יעלה על סכום סכום הדרישהלכם, כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

י שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הערבות, וזאת מבל
הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה 
רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, לרבות כל טענה, שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם, בקשר 

 .הלדרישתכם ו/או לסכום הדריש
לעיל, הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא, לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 
 .להלן

 ________.ערבות זו תיכנס לתוקף, בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה, עד ליום _ .4
פי ערבות זו, - לסכום הקרן, יתווספו הפרשי ההצמדה למדדים, רק במידה ובמועד התשלום בפועל, על .5

יהיה המדד החדש, גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, ייכונו בערבות זו: 
 ".סכום הערבות"

החדש למדד הבסיס, בסכום שבין המדד  סכום השווה למכפלת ההפרש, - "הפרשי ההצמדה למדד" 

 הקרן המחולק למדד הבסיס. 

הלשכה המרכזית  ידי- עלמדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם  –" המדד"
  .לסטטיסטיקה

 .2017שנת            בגין חודש המדד  –" מדד הבסיס"
ת זו ואשר לא פי ערבו-המדד שפורסם לאחרונה, לפני ביצוע התשלום בפועל, על – "המדד החדש"

 .יפחת, בכל מקרה, ממדד הבסיס
כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו, יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .6

יפו, תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית, לדון - אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל
  .בעניינים אלה

תנאיי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי  .7
 .ערבות זו

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .8
 

  בכבוד רב,

  

  

שם בנק/חברת 
 ביטוח

תאריך (לא כתובת
 חובה)

  חתימה

 
  של הספק. שמו המלאיש להשלים את  1

 הבנק/חברת ביטוח.יש להשלים את כתובת סניף  .2
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  נספח אחריות וביטוח -נספח ו'                             
  
 וכן לכל אבדן ו/או הפסד שייגרם לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעל פי דין  באחריות אייש הספק  .א

,  בין אם נזק ו/או אספקת המוצרים כדי ו/או עקב מתן השירותים תאגיד תוך וכל אדם כלל
ידי הספק, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד כאמור ייגרם על 

לרשות,  הספק, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם

  .מחדל של הרשות
  
 צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על פצותל בזאת מתחייב הספק  .ב

 ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,
רוע יוכן בגין כל א השירותים ו/או אספקת המוצרים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל
  
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק  .ג

 הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש או
עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי  לנזק בקשר בהם לשאתדרשה שנ

  המפורט בסעיף א. לעיל.
  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.

  
ו/או מי מטעמה  תביעה כנגד הרשות או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הספק מצהיר  .ד

 לשיפוי זכאי שהספקלרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגין
 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו

ו/או מי  הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו,
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. .לנזק כאמור אחריות מכל מטעמה

 
למשך  חשבונו על לקייםמתחייב הספק הספק,  של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי  .ה

מתאימות לכיסוי חבותו בקשר עם השירותים ו/או  ביטוח תופוליס כל תוקפו של חוזה זה,
 המוצרים, לרבות פוליסות ביטוח כדלקמן:

  
 $4,000,000/1,000,000 –בגבול אחריות שלא יפחת מ  פי צד ג'ביטוח חבות כל )1

למקרה ולתקופת הביטוח לכיסוי אחריותו על פי דין לנזק גוף ו/או רכוש ₪ 
את  שפותלביטוח יורחב השיגרמו לצד שלישי, לרבות לרשות ולעובדיה. 

וזאת בכפוף לסעיף  והפועלים מטעמוהספק חדלי מאו ו/מעשי  הרשות בגין
 .צולבתאחריות 

 
 –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות מעבידים )2

למקרה ולתקופת הביטוח. הפוליסה מכסה את ₪ $20,000,000/5,000,000
חבותו של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי 

מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם. הפוליסה תורחב לשפות את הרשות היה 
 ם חבות כמעבידים של הנפגע.ותוטל עליה

  
₪  $2,000,000/500,000 –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות המוצר )3

למקרה ולתקופת הביטוח לכיסוי אחריותו על פי דין לנזק גוף ו/או רכוש 
סופקו, נמכרו, יוצרו או טופלו בכל דרך אחרת ם המוצרים, שבקשר עשיגרמו 
הרשות עובדיה את  שפותלהביטוח יורחב . מטעמו הספק או על ידי מי על ידי 

וכן  והפועלים מטעמוהספק חדלי מאו ו/למעשי  ו/או מנהליה בגין אחריותם
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וזאת בכפוף לסעיף אחריות לנזק שייגרם עקב המוצרים הנ"ל  האחריותאת 
 .צולבת

 
ר עובדיה ו/או מנהליה.  ויתוכנגד הרשות הפוליסות שלעיל יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף   .ו

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
 

קודמים לכל ביטוח אחר נ"ל יכללו תנאי מפורש לפיו הם ראשוניים והביטוחים הבנוסף,   .ז
 על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי תמוותרי הרשות, וכי חברת הביטוח שנעשה על יד

 .הרשות
  

פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי תנאי  .ח
ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח 

  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.או חידושו 
  
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין ,  מתחייב הספק לערוך לעילנוסף לביטוחים המפורטים ב  .ט

(לרבות נזק גין נזק לרכוש צד שלישי בביטוח רכב ב השימוש בכלי רכב, וכן פגיעה גופנית עק
 ₪  1,000,000 –עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ  תוצאתי)

  .רועילא
  

תהווה הפרה  לעיל של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק ההפר
 .יסודית
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  קבלה ביצוע בדיקות   אופן - ' ז נספח

 להלן: באופן המפורטבחינות קבלה יבוצעו   .1

יספקו לרשות, שרטוט של כל אחת מהמדבקות  וזאת בהתאם הספקים   -בחינת שרטוטים  1.1
לכל אחת מדרישות החובה הנקובות עבור כל מדבקה בהוראות המפרט הטכני (להלן: 

 "). השרטוט/ים"
לדרישות החובה הנקובות במפרט הטכני עבור  בשלב זה תבחן הרשות את התאמת כל שרטוט

" Go-No Goבסיס "כל מדבקה שעל פיה הוכן השרטוט. בחינת השרטוט כאמור תבוצע  על 
  (בדיקה בקטגוריה א'+ב') ניקוד. אלול

עומד באיזה מדרישות החובה  שהרשות קבעה כי איזה מהשרטוטים שהמציא, אינוספק 
 3בכללותה בכפוף לאמור בסעיפים  תיפסל–ספים כאמור הצעתו לטובין הנובהתאם למפרט 

 .להלן 4-ו

ביחס  מהדוגמאות משמע בחינת עמידת כל אחת דוגמאות הטובין הנוספים בחינה פיזית של 
" Go-No Goבסיס "מדרישות החובה הנקובות בהוראות המפרט הטכני וזאת על  לכל אחת

שהמציא  י איזה מהדוגמאות ספק שהרשות קבעה כ "). בחינה פיזיתניקוד (להלן: " אלול
יחולו לגביו   ביחס לאותה המדבקה,הטכני  במפרט אינה עומדת באיזה מדרישות החובה 

  בדיקה לטובין בקטגוריה א'+ב'). .להלן 3בסעיף אמור ה

 יממגזרבאיזה יבחנו : המדבקות בדיקת הרצה של המדבקות במערכות המבצעיות של הרשות
הטכני סגרתה ייבדקו התאמתם לדרישות המפרט רשות במאתרי ההבידוק הפעילים ב

 בבדיקה זומובהר בזאת, כי עמידה . מדבקה ייבדקו אחוזי הקריאה של כלבאופן בו  ,הספציפי
יראו אחוז קריאה לצורך בחינות הקבלה אשר המציא הספק  מדבקות המשמעותה כי 

הוראות בהתאם לאחוז הקריאה שקבעה הרשות בהתאם לסמכותה ושיקול דעתה כאמור ב
  בדיקה לטובין  בקטגוריה ב') חוזה.ל 4.11סעיף 

יתועדו ע"י נציגי הרשות, ויהוו אסמכתא חותכת בדבר  הטובין ובחינת כל הבחינה כל דוחות  .2
  ממצאי ותוצאות הבדיקות.

להמציא דוגמאות חלופיות תינתן לספקים הזכות  ,בהתאם לקביעת מנהל החוזהיודגש כי  .3
בכל אחד ו/או הטכני מפרט החובה של הה של אי עמידה בתנאי במקרלצורך בחינות חוזרות 

את דרישות  ואמיםיהיו תלא שסופקו על ידו שהטובין ו/או במקרה  כאמור לעילהבחינה משלבי 
 טובין חלופים יובהר כי מספר הפעמים להמצאת  .לקריאה של המערכות המבצעיות הרשות 

כל בהתאם להנחיות מנהל החוזה כפי שיקבע לספקים  ההל החוזה וימסר מראש יקבע על ידי מנ
  מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  יש לספק לגבי כל מדבקה דוח מעבדה הכולל:בקטגוריה ב':  .4
  CA –מספר סריקות מינימאלי         
   CK – תקינותרציפות סריקות         
  CL –אורך הקוד         

  CS –אמינות קריאה 
 MASTERבמכשיר מסוג הכנת הדוח  על המעבדה לבצע את בדיקותיה לצורך  יודגש ויובהר כי       

SCAN   .או מכשיר תואם אחר  

תשלח להם  – בחינות הקבלה  כי עמדו בדרישות ועברו בציון "עובר" את  ואשר נמצאטובין  .5
   .יחולו ההוראות המפורטות לשם כך בחוזהפניה פרטנית להליך תיחור ו
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  הצעת הספק -  'חנספח 
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  פרטי חשבון הבנק -'טספח נ
  

  

  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: 

  

למלא את שמו המלא של  ישאנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ (

  הספק) מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו 

  

    יך: _____________________________ חתימה: __________ תאר  שם מלא:  על החתום:
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