
  

 

1 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 0203597-03טלפון :  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 

    רשות שדות התעופה בישראל  
  

  המשרד הראשי
  

  לוגיסטיקהאגף תקציבים ו כלכלהחטיבת 

  

  

  

  

  2017/070/0093/00 מס' פומבימכרז 

  

  

  

באמצעות פוליסת ביטוח  למתן שירותי ביטוחחוזה 
CYBER עבור רשות שדות התעופה  

  
    



  

 

2  
 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O. Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296  

  תוכן העניינים
  עמוד  סעיף

  3  ..........................................................................................  ופרשנות נספחים, מבוא  .1

  5  .....................................................................................................................  ייצוג  .2

  5  ....................................................................................  הספק והתחייבויות הצהרות  .3

  7  ..................................................................................  והיתרים דין כל הוראות קיום  .4

  8  ...............................................................................................................  אדם כוח  .5

  8  .........................................................................................................  פעולה שיתוף  .6

  9  ................................................................................................  ההתקשרות תקופת  .7

  10  ...........................................................................................................  השירותים  .8

  11  .......................................................................................  התשלום ותנאי התמורה  .9

  12  .........................................................................................................  החוזה סיום  .10

  13  .....................................................................................................  סודיות שמירת  .11

  13  ................................................................................  במסמכים ובעלות חנירו קניין  .12

  13  ............................................................................................  בלבד רשות בר הספק  .13

  13  ..........................................................................................  הספק חשבון על צועבי  .14

  14  .............................................................................................  החוזה הסבת איסור  .15

  14  .............................................................................................  בספק שינויים ביצוע  .16

  14  .......................................................................................  הרשות בזכות שימוש אי  .17

  14  .....................................................................................................  בלעדיות העדר  .18

  14  .............................................................................................מקור כדין העתק דין  .19

  15  .........................................................................................................  הודעות ןמת  .20

  15  ......................................................................................  החוזה ושינוי ממצה חוזה  .21

  15  ............................................................................................  בכתב - הרשות ויתור  .22

  15  ........................................................................................................  החוזה קףתו  .23

  15  .......................................................................................  המידות טוהר על שמירה  .24

  15  ........................................................................................  השלטונות כלפי אחריות  .25

  16  .......................................................................................................  הצדדים מעני  .26

  16  ........................................................................  השירותים ביצוע על סכסוך השפעת  .27

  16  .......................................................................................................  ועיכבון קיזוז  .28

  16  ......................................................................................  דין וברירת שיפוט סמכות  .29

  17  ..................................................................................................  :נספחים רשימת  .30

 



  

 

3  
 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O. Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296  

  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  לוגיסטיקה וכלכלהתקציבים 

  

  CYBERפוליסת ביטוח  באמצעות ביטוחלמתן שירותי חוזה 
  

  2017________, בחודש ______ יום ______, שנת ונחתם בשנערך 

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

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  

   ")הספק(להלן: "

 שדות רשות חוקפי -על בישראל התעופה ונמלי שדות של והמפעילה המנהלת, המחזיקה הינה והרשות  הואיל
), שעה(הוראת  התעופה שדות רשות חוק פי על, היבשתיים המעבר מסופי את, וכן 1977-"זתשל התעופה

  ; 1980- "םתש

לרשות  העניקשא הספק באחריות ליי לפיו': _______ מס חוזהמעוניינת להתקשר עם הספק ב והרשות  והואיל
תנאים הכול בהיקף, באופן וב, )לפי העניין(את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם 

  ;מעת לעת הנתנית, כפי שרשותלהוראות ה בכפוףו חוזההמפורטים לשם כך ב

וכל מי מטעמו , וכן כי הוא השירותיםעוסק ומתמחה בביצוע נו יה, כי ומתחייב בזאת ספק מצהירהו  והואיל
האמצעים, כוח האדם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעלנם יה
  ;םובמועד םבמלוא שירותיםהנדרשים לצורך ביצוע והשלמת ה ההיתריםו

(כהגדרת  בהליך קבלת ההצעות במכרזשל הספק  הצעתו על זכייתהכריזה ם ברשות וועדת המכרזי  והואיל
 מכרזוזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת ה, מונח זה להלן)

  ;על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזהבהסתמך וכן 

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  , 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 לצורכי  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהפרשנות ה

חוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בשאר מבלי לגרוע מ .1.3
לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא 

  .רלוונטיכפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח ה

לבין הוראה המופיעה  החוזהמשמעות בין הוראות - דובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או  .1.4
, האמור בסעיף קטן זה ברישאיב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע מייהיה הספק מחו בנספחיו,

או ו/התאמה -או איו/סתירה ה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, גילבכל מקרה שבו 
-או איו/סתירה  מהוראותיו (לרבות לבין הוראה אחרת חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-דו

או  ,נספחי החוזה, לבין עצמם)ין בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או ב משמעות-או דוו/התאמה 
שבין הוראות החוזה להוראות כל  התאמה-או איו/סתירה ו/או  ק בפירושם הנכוןספֵ  קלסּפָ שהיה 

לקבל הוראות  באופן מיידי ובכתב, על מנת שא הספק באחריות הבלעדית לפנות לרשות,יידין, 
 ספקיעכב הלא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כיבכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

הוראה  מהמנהל (כהגדרתו להלן)אלא אם קיבל מהרשות ו/או  כל חלק מהשירותיםשל  ואת ביצוע
 לשם כך.

 מחייב פירוש אחר:בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב  .1.5
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על פי  תידרש אספקת שירותיםבהם ו/או במסגרתם כל מתקני הרשות  -  "אתרי הרשות"
שיקול דעתה של הרשות, לרבות ומבלי לגרוע, כל שדה/ות תעופה 

ן/ים בתוספת לחוק רשות שדות ישהרשות מפעילה ומנהלת המצוי
, ולרבות כל שדה תעופה שיתווסף לתוספת 1977-התעופה, התשל"ז

לחוק האמור ולרבות מעברי הגבול היבשתיים ויחידות הבקרה 
האוויריות וכן כל אתר שהרשות תפעיל או תנהל מכוח צו בדבר ניהולו 

בו תדרוש הרשות את ביצוע  שהוציא שר התחבורה ו/או כל אתר אחר
   .השירותים

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי  -  "דין"
עזר, צו מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו לעיל), 
פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן להלן), והכל 

מעת לעת במהלך תקופת  (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף
(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות  - רות וההתקש

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

  חוזה זה על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  -  "החוזה"

" או היתר"
 "היתרים"

לרבות כל אישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב -
הנדרשים על פי כל דין לרבות מטעם כל רשות מוסמכת, ו/או על פי 
התחייבות חוזית ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כל הסמכה ו/או 
תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם 

קו ו/או שהנפקתם דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי ו/או שהונפ
אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת 

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא  -במהלך תקופת ההתקשרות ו 
התחייבויות הספק בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין 

 אם לאו; 

  .יום חתימת החוזה ע"י הרשות -   "וזהיום חתימת הח"

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

שפרסמה הרשות בקשר למתן  2017/070/0093/00 מס' פומבימכרז  -  "המכרז"
  השירותים.

טופס ההצעה על נספחיו, לרבות ומבלי לגרוע,  הצעותה(א) טופס הזמנת  -  "המכרז מסמכי"
ותוספות למכרז שפורסמו , הבהרות ) מסמכיםגהכספית (ב) החוזה, (

  כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז.

  והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.

  .מי מטעמוו/או  סמנכ"ל כלכלה וכספים -  "המנהל"

או  "רשות מוסמכת"
  "רשויות מוסמכות"

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

ועירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, משרד 
הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, 

כת רואי החשבון, מועצת רואי החשבון והמוסד לתקינה לש, בזק, טל"כ
  .וכיו"ב חשבונאית

מונח זה יכלול את כל האמור בחוזה ובנספחיו, לרבות כל הפעולות  -   "השירותים"
והעבודות שיש לבצע, המסמכים והמידע שיש לספק, התנאים שיש 
לעמוד בהם, התקנים והסטנדרטים שיש לעמוד בהם, השירותים שיש 

, והכל כמפורט אישורי הרשות ו/או המנהל שיש לקבל וכיו"ב לספק,
 ,בנוסף. בפרט 'כנספח אבפוליסת הביטוח המצורפת ו, בכלל בחוזה זה

שירות אחר ו/או נוסף הנובע כל ן, להל 8.8 ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
נזכר בחוזה, אף שלא הספק כמפורט נתנו על ידי יממתן השירותים שי

   בחוזה.במפורש 



  

 

5  
 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O. Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296  

  ייצוג  .2

 המנהל - הרשות נציג .2.1

או מי שיוסמך מטעמו. הספק מתחייב מנהל ההוא  לצרכי החוזהונציגה בא כוח הרשות  .2.1.1
את כל המידע, הנתונים  ולרשות, בכל עת ובכל עניין, להעמיד המנהללשתף פעולה עם 

, והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף ווהנחיותי ודרישותיבצע את הוראותיו, לווהמסמכים 
או לאישוריו לפי העניין , המנהל. יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו להלן 6 

  או הנחיותיו של גורם כאמור.

 באי כוח נוספים. וו/או להוסיף עלי זהות המנהלהרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.2
מסויים או  ענייןטיפול בל אותם יסמיךרשאי לפעול על ידי אחרים מובהר כי המנהל 

 .באופן כללי

 נציג הספק  .2.2

הרקע המקצועי, בעל הידע, ואשר הינו  איש קשר, אשר ישמש כנציג מטעמוהספק ימנה  .2.2.1
ברמה הדרושה, הכל הכישורים, המומחיות הניסיון, המיומנות המקצועית, היכולת, 

  . ")נציג הספק(להלן: " ותאום בין הרשות לספקלצורך קשר 

יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור לחוזה  נציג הספק .2.2.2
איש ויהיה  ידאג לביצוע השירותיםובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, 

 רותיםשיהמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע ההקשר ו
 .יישום וביצוע כל התחייבויות הספק על פי החוזה, במלואן ובמועדןוככל הדרוש לצורך 

 והטלפון הניידלרבות מספר הטלפון פרטי ההתקשרות ודרכי התקשורת עם נציג הספק,  .2.2.3
ויתעדכנו בהודעה  לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר, הדואר האלקטרוניוכתובת 

 .מראש ובכתב למנהל

. 08:00-18:00יהיה זמין עבור הרשות בימי העבודה המקובלים, בין השעות  הספקנציג  .2.2.4
לרשות  נציג הספקלהלן, יתייצב  6  ףמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות סעי

, המנהלאו מי שיוסמך מטעמו, באתרי הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה המנהל 
לצורך השתתפות בישיבות  השירותים ו/אולצורך מתן  ,שעות 24בהודעה מוקדמת של 

ו/או עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של  ו/או פגישות עם גורמי הרשות ו/או צדדים שלישיים
 האמור בשל זכאי יהיה שהספק מבלי וזאת, השירותים מביצוע הנובע או/ו הנוגע עניין כל
 ., למעט התמורה האמורה בחוזהםשה וסוג מין מכל, ו/או תשלום תמורה לכל

לפי ולדרוש, בכל עת שלא לאשר את נציג הספק, וכן שומרת לעצמה את הזכות  הרשות .2.2.5
מובהר ום. י 14, בהודעה מוקדמת של נציג הספקשיקול דעתה הבלעדי, את החלפתו של 

לגרום לדחיית , וכן לא יהא בכך תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכךכי לספק לא 
 .המועדים לביצוע השירותים

החלפת נציג הספק ביוזמת הספק עצמו, תיעשה לאחר קבלת אישור הרשות לכך מראש ובכתב, 
  .והרשות לא תתנגד להחלפת נציג הספק כאמור, אלא מטעמים סבירים

  והתחייבויות הספקהצהרות  .3

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

, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט ואשר לא ננקטה נגד תאגיד הרשום כדין בישראלהוא כי  .3.1
או תוצאה  ו, מחיקתו, חיסול עסקיונה פירוקי, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הונגד

 דומה אחרת.

כפי שהצהיר ובמסגרת  שנקבעו במסמכי המכרז והתנאים הנוספים א עומד בכל דרישות הסףוהכי  .3.2
 .הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז

בעל הידע, הניסיון,  וכי הינו שירותיםבתחומים הרלבנטיים לביצוע ה העוסק ומתמח הינוכי  .3.3
לצורך ביצוע  הנדרשים ההיתריםו המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים

 .החוזההתחייבויות הספק על פי  יתר כל ולביצוע םובמועד םבמלוא שירותיםה

 כי הינו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  .3.4
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כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3.5
ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, בחוזה 

המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על 
  דין. -פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

כי השירותים; , ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע הקיים ברשות כי דרש וקיבל את המידע .3.6
הוראות החוזה ובפרט בהתאם לביצוע השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך ידוע לו ש

כי בכל מקרה לא ו ,הספק של בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית
י ו/או על מנת לגרוע ו/או המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהיהיה במסירת 

 התחייבויות הספק כמפורט בחוזה.מלפגוע 

, בחן המכרזמסמכי צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מלוא כי הבין את  .3.7
של כל אחת את אפשרות הביצוע השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע באופן עצמאי 

ושאר הוראות  ,המכרז המידע המפורט במסמכי: ולרבות לעניין זה חוזההמהתחייבויותיו על פי 
, דין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותיםה

כל נתון בנוסף וכן  בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם ההכרוכהפעילות 
לאחר שבדק את האמור השירותים; כי משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע 

נו י, בהתאם להוראות החוזה, ההשירותיםנוספת שמצא לנכון, מצא כי ביצוע ובחינה וכל בדיקה 
ל תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו עוכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת אפשרי ומעשי 

חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או פי ה
 . תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

מכל מעשה או מחדל אשר יש  יימנעווישמרו על מוניטין הרשות,  צוות הספקוהספק  הספק, נציגכי  .3.8
 ה.הטוב ופעולותי השמרשות, בו משום פגיעה או הטלת דופי ב

כי מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן, אלא רק כדי להוסיף, על  .3.9
הוראות כל דין, יבצע את השירותים, באמצעות נותני השירות בפועל, באופן התואם את האינטרס 

במצב של  ישא באחריות לכך שהספק וצוות הספק לא ימצאו בשום מצב של הרשות, ובכלל האמור
עבור הרשות  יםמתן השירות (לרבות בגין ניגוד עניינים כלפי הרשות, במישרין ו/או בעקיפין

עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר  לשירותים אותם הוא ו/או מי מטעמו מעניקים ובהתייחס
לא ל לרשות,להודיע ), וכן יפעל על מנת שוקל לעבוד עימםהוא או שו/יש עמם קשרי עבודה  ספקל

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

, וכל הנחיה ו/או במסגרת ביצוע השירותים בצע המנהל ומי מטעמושהפיקוח אותו יכי ידוע לו  .3.10
אלא  םאינ י מטעמו,הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכל מ

בכל מקרה לא , והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אמצעי ביקורת
ו/או מאחריותו הישירה, המלאה מהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל יהיה בהם
הרשות ו/או  להטיל עלכדי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או כלפי והבלעדית 

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

כי ידוע לו שחלק מהשירותים יבוצעו באתרי הרשות ובשטחים בהם מתקיימת באופן רציף במהלך  .3.11
כל תקופת היממה פעילות תעופתית ו/או פעילות ביטחונית ו/או ציבורית אחרת ואשר בהם מצויים 

יבצע את השירותים  וגורמים רבים נוספים וכינוסעים, מלווים, מקבלי פנים, עובדים באופן תדיר 
בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות באתרי הרשות ו/או באופן 
המשתלב עם השירותים המוענקים בהם, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה לא 

הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל צעות מי מטעמו, יבצע בעצמו ו/או באמ
גרום נזק שהיא עלולה לאו לתפעולם ו/או לפעילותם הסדירה של אתרי הרשות ו/או מטרד ו/מפגע 

אתרי הרשות ו/או ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או לאו ו/ רשותל, וזאת הן או אי נוחות
הפרת של  יהלכל תוצאותשא באחריות המלאה והבלעדית יי שהוא, והספקלכל צד שלישי 

זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה התחייבות 
  .הראשונה לכך, בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור

נו מלא ונכון יחוזה, ההו/או לקראת חתימת  המכרזסגרת כי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במ .3.12
א התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע ובאופן הדרוש לביצוע מל

 חוזה.המאחריותו על פי 
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 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.13
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, חוק שוויון זכויות(להלן: "

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

  .על ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנולחוק שוויון זכויות ויפ 9סעיף 

 זה לעיל בפרט: 3 בכלל ובסעיף  בחוזההצהרותיו והתחייבויותיו בקשר לכי  .3.14

 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.14.1

 .היו נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרותיימשיכו לעמוד בתוקפן והן  .3.14.2

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .3.14.3

גוף  ,, לרבות ולא למעטספקשאיננו ה גוף משפטי אחר הינן נכונות לספק עצמו ולא בכל .3.14.4
 (לרבות קשר בין חברת אם לחברת בת, הספקהקשור בקשר משפטי כלשהו עם  משפטי

, חברה הקשורה בקשרי שרשור לניהוחזקה, חברת אקשר של חברות אחיות, חברות 
 ).משפטי ישיר או עקיף וכיו"ב

  קיום הוראות כל דין והיתרים .4

 וצוות הספק נציג הספק ,כל תקופת ההתקשרות, הואמשך שבלכך שא באחריות הבלעדית יי הספק .4.1
לצורך כל חובה ו/או  דרושיםה ההיתרים, מכל מין וסוג שהם, על פי החוזה, יהיו בעלי כל

התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות מוסמכת 
 ים.השירותביצוע לשם 

 קשרותבמהלך כל תקופת ההת כי הספקמתחייב לעיל,  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.2
/או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת ו דין כל הוראות פי עלההיתרים הנדרשים  כל בעל יהיה הוא

 חוק לפי שמו על תקף ישראלי מבטח רישיון –למען הסר ספק  –לצורך ביצוע השירותים, לרבות 
, היתר בין העוסק, ")חוק הפיקוח(להלן: " 1981-"אתשמ(ביטוח)  פיננסיים שירותים על הפיקוח
), הפיקוח בחוק(כהגדרתו  הביטוח על המפקח ידי על לו שניתן לרישיון בהתאם, מי השירותיםבתחו

 .במהלך כל תקופת ההתקשרות כשהוא תקף על שמו של הספק

ם יכי הוא מנהל את ספריו החשבונאילעיל, מתחייב הספק  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.3
ת את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות רלוונטיכדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות 

 . המועסקים על ידולצוותו ולעובדים בכל הקשור 

מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]  בגדר כך הספק
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 1975- וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  .1976-ציבוריים, התשל"ו

חוק מובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא לרשות אישור על ניהול ספרים כ
 ועל ניכוי מס במקור.

 כדלקמן:מתחייב מצהיר וזה לעיל, הספק  4 בקשר לכל האמור בסעיף  .4.4

היתרים כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה מה .4.4.1
 האמורים.

כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל ההיתרים כאמור, יוותרו  .4.4.2
וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על עד לתום תקופת ההתקשרות,  בתוקפם

 .םכל שינוי שיחול בה

יידע את הרשות בגין כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם כי  .4.4.3
 שנתגלעו חוסר/או ו ליקוי/או ו התאמה אי לרבותהשירותים ביחס להוראות כל דין, 

 י החוזה.פ עלההיתרים הנדרשים מ איזה עם בקשר
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  כוח אדם .5

עובדים ככל הדרוש לביצוע נציג הספק ובאמצעות  ישא באחריות לבצע את השירותיםהספק י .5.1
ולהשלמת מלוא התחייבויות הספק על פי החוזה, אשר יהיו בכל עת במהלך כל תקופות 

של  םמסוג השירותיםאנשי מקצוע, בעלי ידע, יכולת וניסיון מקצועי בביצוע ההתקשרות 
על פי החוזה  התחייבויות הספקולהשלמת מלוא נשוא החוזה, ברמה הדרושה לביצוע  שירותיםה

במהלך צוות הספק יהיו אנשי שא באחריות לכך, שיהספק יכמו כן, יישא . ")צוות הספק(להלן: "
על פי חוזה זה לביצוע תפקידם בשירותים הדרושים  ההיתריםכל תקופות ההתקשרות בעלי כל 

  .ו/או על פי כל דין

  כקבלן עצמאי הספק .5.2

 מי שיועסק על ידי הספקכל ו/או אנשי צוות הספק  ו/או נציג הספקמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
וכי הספק  ,עובד הרשות וואינ כזה יהבלבד ויה הספק עובד וא, הההתקשרותבמהלך תקופת 

  לפיכך:. 1996 - הצהיר כי איננו ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, התשנ"ו

מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה  .5.2.1
ו/או למי שיתמנה על ידם למנהל ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

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

של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל סוציאליות המועסק על ידו כל זכויות 
 תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

  ותפות וכיו"ב.לא מתקיימים בין הספק לרשות יחסי הרשאה, שליחות, ש ,בנוסף .5.2.2

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .5.2.3
חוק שכר הוראות לרבות אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, 

 .1987-, תשמ"זמינימום

מכל מעשה ו/או מחדל  מנעויי א באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמושיכי ימתחייב  הספק .5.2.4
התקיימו  הרשותבין ל ו/או בין מי מטעמו ן הספקם ליצור ו/או לגרום לרושם כי ביהעלולי

הרשות, ו/או בין מי מטעמו ובין  ן הספקמים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בימתקייו/או 
 חוזה.שונים באופן כלשהו מהמוגדר ב

  מעביד- עובדיחסי ביחס ל שיפוי .5.3

בין הצדדים, כי במקרה שייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, מוסכם ומוצהר בזאת  .5.3.1
בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, הספק ישפה את הרשות על 
כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה. חתימת 

 ועניין. הספק על חוזה זה כמוה כחתימתו על כתב שיפוי לכל דבר

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על הספק  .5.3.2
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות 

 .הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו

על פי  הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה .5.3.3
 .חוזה זה, והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

כל סכום אותו בהספק מתחייב בזאת לשפות את הרשות מיד עם דרישתה הראשונה,  .5.3.4
, מעבר לתמורה שעל הרשות לשלם לספק מי מטעמוב הרשות לשלם לספק ו/או לייחות
עקב החלטה , מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חוזהפי ה- על

 .מי מטעמומעביד בין הרשות לבין הספק ו/או - מתקיימים יחסי עובד לפיהשיפוטית 

  שיתוף פעולה .6

שא הספק באחריות ייוכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, , ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .6.1
כל גוף אחר עם תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או  יסופקו כך שהשירותיםהמלאה ל

, ידי הרשות- ימונו עלר שאלרבות שמאים, סוקרים ומשרדי חקירות , הרשות יהפועל מטעמה באתר
תיעוד ודיווח  וימסור לרשותהספק ובכלל האמור ינהל , פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי- על
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תיות, הספקים, עמידה יביצוע השירותים על היבטיו השונים, לרבות סוגיות בעיאודות שוטף 
  .לתמורה נוספת, והכל מבלי שיהיה זכאי ם וכן כל דיווח אחר אותו תדרוש הרשותבלוחות זמני

ו/או כל נציג אחר  נציג הספקלרבות  - יידרש הספקלעיל,  6.1  בסעיףמכלליות האמור מבלי לגרוע  .6.2
כחלק בלתי נפרד מהשירותים, להשתתף ולהתלוות לרשות בכל  - מטעם הספק כפי שתקבע הרשות 

שלישיים לרבות לעניין זה, צדדים עם  ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים
עם גורמים מקצועיים ו/או עם כל רשות מוסמכת או גורם אחר, ככל הנדרש על מנת לבצע 

ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך  ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם,
 .דע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כךולהנפיק כל מי

ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים הספק מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע  .6.3
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.

לכך  כואלא אם הוסמ רשותלחייב את האינם מוסמכים בשום צורה ואופן  מטעמו/או מי ו הספק .6.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי אחד  כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותבמפורש מראש ובכתב על ידי ה

נציג שא באחריות שיוכן י הספקבלבד. בנוסף, מתחייב המסויים בעל התפקיד של  הנקוב בה ולשמו
 , לפיו הוא ו/או מי מטעמוצר כלפי צד שלישי כלשהו כל מצגיילא  הספק ו/או מי מטעם הספק

הספק  /והפר. , מראש ובכתבאלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית רשותאת הלחייב  מוסמכים
בשם הרשות בטלה  מי מהם צעיאת הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שב מי מטעמוו/או 

שא באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל יומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק י
 צד שלישי, לכל פעולה כאמור.

  תקופת ההתקשרות .7

(בחוזה  ______ החל מיוםחודשים,  12, תהא לתקופה של ספקתקופת התקשרות הרשות עם ה .7.1
 )."תקופת ההתקשרות: "זה

היום בו חתמה הרשות על החוזה ובכל לא לפני ייכנס לתקפו יף זה לעיל, החוזה על אף האמור בסע
התאריך האמור במפורש בחוזה, אלא אם הוארך לתקופות ההארכה, מקרה יסתיים לא יאוחר מ

  כאמור וכמוגדר וכמפורט להלן.

לתקופה הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .7.2
אמצעות ב, וזאת ")הראשונה תקופת ההארכה(במכרז זה: "חודשים באותם תנאים  12נוספת בת 

 .ימים טרם תום תקופת התקשרות המקורית 60, לפחות ספקל הודעה מוקדמת בכתבמתן 

בהנחה והרשות תממש את כמובן  - ההתקשרות תקופת חודשים מתחילת  24לאחר תום בנוסף,  .7.3
יהיה ניתן להאריך את תקופת ההתקשרות  - כאמור ה הראשונההארכהלתקופת זכות הברירה 

 , וזאת אך ורק בהתאם לתנאים הבאים:לתקופות נוספות

אמצעות ב ספקהיה והרשות תבקש להאריך את תקופת ההתקשרות, היא תודיע על כך ל .7.3.1
 .התקשרותהטרם תום תקופת  ימים 60הודעה מוקדמת בכתב של מתן 

, חודשים כ"א 12בכל מקרה הארכת תקופת ההתקשרות תהיה לתקופות נוספות בנות  .7.3.2
 .חודשים 60תקופת ההתקשרות המצטברת (בסיסית והארכות) לא יעלו על ובנוסף 

 30בהודעה בכתב,  - על אף האמור, תקופת ההתקשרות לא תוארך אם יודיע הספק לרשות  .7.3.3
 .בהארכה כמבוקש ייןמעונכי אינו   - התקשרותהטרם תום תקופת יום 

במקרה בו צד לחוזה הודיע לצד הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה באותם תנאים, למעט  .7.3.4
מעוניין בשינוי הוא כי  - התקשרותהטרם תום תקופת יום  30בהודעה בכתב,  - האחר 

לגבי . במקרה זה ייערך מו"מ בין הצדדים בתקופת ההארכה איזה מתנאי ההתקשרות
 .ו בתקופת ההארכהתנאי ההתקשרות שיחול

(א) הודיע המציע הזוכה לרשות כי אינו מעוניין להאריך את תקופת ההתקשרות  - היה ו  .7.3.5
ם כאמור במסגרת המו"מ שינוהל בין הצדדי, או (ב) 7.3.3  בס"קלפרק זמן נוסף כאמור 

לא הגיעו הצדדים להסכמה בקשר לתנאי ההתקשרות שיחולו בתקופת  7.3.4  בסעיף
מתחייב המציע הזוכה להמשיך , אזי ימים לפני תום תקופת ההתקשרות 20ההארכה, 
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שר לרשות חודשים כדי לאפ 6-ולבטח את הרשות באותם תנאים לפרק זמן שלא יפחת מ
 .לצאת בהליך להתקשרות עם מבטח אחר

תקופת "זה, ככל שתמומשנה, יקראו במכרז זה:  7.3 תקופות ההארכה האמורות בסעיף קטן 
 וכן הלאה. "השלישית ההארכהתקופת ", "השנייה ההארכה

והן תקופות  7.2 ככל שתמומשנה, הן תקופת ההארכה הראשונה שבסעיף קטן  - תקופות ההארכה  .7.4
ת ותקופ": יקראו במכרז זה, ביחד ולחוד כולן או חלקן -  7.3 ההארכה האמורות בסעיף קטן 

 ."ההארכה

, רשאית הרשות להפסיק את תוקפו להלן 10 מהוראות סעיף מבלי לגרוע מוסכם ומוצהר בזה, כי  .7.5
(ככל  ת ההארכהותקופאיזה מלפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום  של החוזה

מוקדמת,  , לפי העניין, ולבטלו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעהשתמומשנה)
ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג  יום מראש, 60זוכה ה לספקבכתב, שתימסר 
 שהן, בקשר לכך.

  השירותים .8

בהתאם  לאספקת השירותים כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .8.1
 .ינתנו לו מעת לעתילהוראות החוזה ולהנחיות הרשות, כפי ש

פוליסת הביטוח ול, בהתאם לפירוט החתומו מונפקת, תקפה הפוליס למסור לרשותהספק מתחייב  .8.2
ההתקשרות ו/או תקופת יום ממועד תחילת תקופת  45תוך פרק זמן שלא יעלה על (נספח א'), וזאת 

  ההארכה, לפי העניין.

ה השירותים יבוצעו באמצעות נציג הספק וצוות הספק במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמ .8.3
הרשות, ובמסגרת האמור, יישא הספק ולשביעות רצונה המלאה של  המקצועית הגבוהה ביותר

באחריות לכך שנציג הספק וצוות הספק יעמידו לטובת הרשות את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, 
הידע והכישורים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן 

  .רצונה המלאה של הרשותולשביעות 

) נציג הספק(באמצעות , יישא הספק ההתקשרותאמור לעיל, במהלך כל תקופת במבלי לגרוע  .8.4
רשות, לישיבות שתיקבע על ידי התקופתית בתדירות באחריות להתייצב באיזה מאתרי הרשות, 

גיש ון יבמסגרת ישיבות העדכ וכל מי שתזמן הרשות לשם כך. נציג הספקעדכון, במסגרתן ישתתף 
סטאטוס השירותים ו/או  המשקפים את םהרלבנטיידוח אשר יכיל את כל הפרטים הספק לרשות 

כל דיווח אחר הנדרש על ידי הרשות במסגרת כל ישיבה לצורך מעקב אחר ביצועו התקין של 
 .החוזה

, )נציג הספק (באמצעותלעיל, יישא הספק  8.4 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .8.5
באחריות המלאה לדווח במישרין לנציג הרשות, אף ללא דרישת הרשות, באופן מיידי על כל אירוע 

כל בעיה ו/או תקלה ו/או חריג בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק ו/או כנובע מהם, לרבות אודות 
מוסמכות וצדדים שלישיים  ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה ו/או התראה (לרבות מטעם רשויות

עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הרשות ו/או צפויים, אשר בין היתר,  נוספים), קיימים
וספות של הספק על פי תחייבויות הנהו/או על ביצוע והשלמת איזה מהשירותים ו/או על איזה מה

  החוזה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יהיה הספק אחראי להודיע לרשות, על קיומן של נסיבות, מכל מין וסוג  .8.6
שהוא, אשר בעטיין עלול הספק להתעכב בביצוע כל אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או 

  ו לספק הנסיבות כאמור.בלוח הזמנים, וזאת מייד לאחר שנודע שינוישבעטיין עלולה להיווצר 

דרישות אותן תציב הרשות לספק בקשר עם בבהנחיות ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  .8.7
המלאה על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו  מתן השירותים

  .םלטיבהם ו/או שיבוצעו על פילשירותים של הספק והבלעדית 

לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה  והתחייבויותיבמסגרת  .8.8
הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור כל והבלעדית לבצע את 

 והנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים. 
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כלי עבודה ו/או כלי רכב ו/או מסמכים או ו/ו/או מתקן  הינו לרבות אספקת כל ציודלעיל האמור 
ו/או דוחות ו/או כוח אדם הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן 

שירותים ו/או אמצעים ו/או ציוד ו/או דוחות כאמור, שביצועם  תספקאע ו/או וציובמועדן; וכן ב
יצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ב

ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים 
  במפורש בחוזה.

לכל דבר בביצוע השירותים, כלולות כ תיחשבנה למען הסר ספק, אספקות ו/או פעולות כאמור
 , ולמעט התמורה לא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.ועניין

חשבו השירותים (או כל חלק מהם, לרבות יימבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה,  .8.9
, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או מי מטעמה את כל אבן דרך שנקבעה לביצועם) ככאלה שהושלמו

 המעיד על השלמת המנהללהוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של  םואת התאמת םביצוע
 .במועד השירותים

, על מנת לגרוע השירותיםהשלמת ביצוע או  בדברו/או מי מטעמה מצד  הנ"לן באישור אי
א התחייבויותיו על פי וו/או לביצוע מל םו/או לאיכות םמאחריותו המלאה של הספק לטיב ביצוע

חוזה זה, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
 .וסוג שהן בקשר לכך מין למכתביעה 

 חות"דו .8.10

המלצות ודו"חות ביניים תקופתיים המתייחסים  ,לפי דרישתה ,הספק יכין ויגיש לרשות .8.10.1
 , מועד מתן השירותים, תכולת השירותים שבוצעוהשירותיםלשלבי הביצוע השונים של 

 וכיו"ב. 

כולם או יודגש כי לרשות שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את נהלי העבודה והדיווח,  .8.10.2
 מקצתם לרבות ביטולם או החלפתם באחרים.

ח שיוגש לרשות ללא חתימת ". דולעיל 8.9 כאמור בסעיף , המנהלשלח לאישור יח י"הדו .8.10.3
  בתמורה בגין ביצוע השירותים., לא יזכה את הספק המנהל

  ותנאי התשלום התמורה .9

ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות הספק על , םובמועד םבמלואביצוע מכלול השירותים תמורת  .9.1
אשר תשולם בשקלים תמורה עבור השירותים תשלם הרשות לספק פי החוזה במלואן ובמועדן, 

שער ההמרה היציג של דולר  ולפי  ,במכרז של הספק הכספית להצעתו בהתאםחדשים ותחושב 
, והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ")תמורהה(בחוזה זה: " ארה"ב הידוע במועד ביצוע התשלום
. העתק טופס ההצעה הכספית הנ"ל מצורף לחוזה ונספחיו ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה

 .'ד  נספחכ

 30תוך , מועד אחד מראשב הרשות תשלם לספק את התמורה בכל שנה במהלך תקופת ההתקשרות .9.2
 .יום ממועד מסירת הפוליסה לרשות

 ושיקולאת התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  לספקתהא רשאית לשלם  הרשות .9.3
לשם קבלת תשלומי התמורה באמצעות העברה בנקאית, יצרף הספק דעתה הבלעדי מעת לעת. 

אישור נפרד מהבנק ובו פרטי חשבון הבנק של הספק, חתום ע"י הבנק ומאושר בחתימה וחותמת 
. היה ולא מסר הספק את פרטי חשבונו ו/או כל 'ג נספח מורשי החתימה של הספק עפ"י נוסח 

הנדרש לצורך העברת התשלום כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא 
את האמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות את כל הפרטים 

תשלום קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב האמורים, וזאת על ידי 
 .בתשלום

 .כלשהם הפרשי הצמדהו/או  ריביתהתמורה לא תישא  .9.4

את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהרשות עבור השלמת ביצוע  המהוו התמורה מובהר בזאת, כי .9.5
בגין כל  לא תשולם לספק כל תמורה נוספת לתשלום זומעבר , ובהתאם להוראות החוזה שירותיםה

 .הוצאה אחרת
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   סיום החוזה .10

  סיום מטעמי נוחות  .10.1

בסעיף בחוזה בכלל ו, ועל אף האמור החוזה או מסמכי המכרז בכללמבלי לגרוע מהוראות  .10.1.1
בטל את החוזה ו/או לעל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית, בלבד תהא הרשות  ,בפרט 7 
תקופת תחילת  מועד הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפניל

שתמסור  ימים 60של בהודעה מוקדמת ההתקשרות, וזאת או במהלך תקופת  ההתקשרות
  .")הודעת סיום החוזה(להלן: " בכתב לספק

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה  .10.1.2
ביצע  םאות השירותיםהספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

לא  מובהר, כי .ביטול החוזהסעד סופי, מלא וגמור בגין , וזאת כבפועל, עד לאותו מועד
יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות 
הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 
י ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצו

 .ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

   סיום בגין הפרת חוזה .10.2

הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .10.2.1
יום והספק לא תיקן  15הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 .את ההפרה, תוך התקופה כאמור

שות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה, הר .10.2.2
ימים והספק לא תיקן את  3הפרה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או  .10.2.3
  רים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: יותר מן המק

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  .10.2.3.1
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה 

  יום ממועד הגשתה. 30שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

ו שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו הוצא צו פירוק נגד הספק א .10.2.3.2
צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע 
או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל 

  יום ממועד הגשתם.  30בתוך 

צעה פעולה כלשהי לגבי הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בו .10.2.3.3
 ם(כול שירותיםהרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

  ימים ממועד נקיטתם.  30), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך םאו חלק

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .10.2.3.4
 פלילית.

על ידי הספק (כולם או  השירותים מתןמגבלה, מכל מין וסוג שהיא, בקשר עם  .10.2.3.5
  .בגורמי ביטחון ברשות השמקורחלקם), 

החוזה  של יסודית או שאיננה יסודית הדרשה הרשות את ביטול החוזה, כתוצאה מהפר .10.2.4
בגין השירותים שבוצעו אך ורק התמורה הספק, יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות  על ידי

 .14.4  תאם לסעיףבפועל על ידו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה בה

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  .10.3
 השירותיםהרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

   על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר
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לא יגרע מכל זכות , לעיל 10.2  או 10.1  בהתאם להוראות סעיףמובהר בזאת, כי ביטול החוזה  .10.4
 .אחרת העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין

   שמירת סודיות .11

כל ידיעה  מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, הספק .11.1
, לפי תקופת ההתקשרות במהלךקשר עם מתן השירות או בתוקף מתן השירות שתגיע אליו ב

מצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק  הספק או לאחר מכן. ה, לפני תחילתהעניין
 .1977- העונשין, התשל"ז

וישרדו גם את ביטולו או  סיום החוזה,גם אחרי  הספקההוראות הנכללות בסעיף זה מחייבות את  .11.2
 מכל סיבה שהיא.את הפסקתו לפני מועד סיומו 

  קניין רוחני ובעלות במסמכים .12

מסמך מכל סוג עבודה, כל רעיון, תכנית, רישום, חישוב, שרטוט, מפרט, הרשאה, אישור, היתר,  .12.1
שהוא או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים עבור הרשות ו/או בתוצריהם ו/או בכל 
מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי 
ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו 
במסגרתם, לרבות הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין מהם, יהיו מלכתחילה 

יינה המלא והבלעדי של הרשות, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה ובין קנ
אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 

 ן וסוג שהן בקשר לכך. ימלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מ

תהא רשאית, מבלי שתידרש לכך הסכמת הספק ו/או מי למען הסר ספק מובהר בזה, כי הרשות  .12.2
מטעמו ו/או מבלי שהספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, להעביר ו/או למכור 
ו/או להשתמש בכל רעיון, תכנית, מסמך או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים, וכן לעבדם 

ל דעתה הבלעדי, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי ו/או לערוך בהם שינויים, בכל עת ועל פי שיקו
 הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו. 

, ימסור הספק לרשות מכל סיבה שהיאלהלן או  24 או  16.2 עיל, ל 10 כאמור בסעיף בוטל החוזה,  .12.3
ימים ממועד ביטול החוזה, את כל העותקים וההעתקים של כל המסמכים ו/או המידע  3תוך 

בהתאם לשיקול דעתה  ,לעיל או יבצע בהם כל פעולה אחרת שתורה הרשות 12.1 כמפורט בסעיף 
  .הבלעדי

  הספק בר רשות בלבד .13

לכל אותם בתאום מוקדם עם המנהל , יהיו רשאים להיכנס והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .13.1
, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה שירותיםיצוע ההמקומות בהם יהיה צורך לשם ב

או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם  , שימוש, זכות חזקהולספק ו/או כל מי מטעמ
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים,  והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .13.2
מראש  המנהלמחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

  .ובכתב

  ביצוע על חשבון הספק  .14

כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הספק ועל פי שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא את  .14.1
  רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון הספק. החובה האמורה,

לעיל בתוספת  14.1 הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף ההספק מתחייב לשלם לרשות את כל  .14.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על  10% -ם השווה ל סכו

הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר  14.5 בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף 
  נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים  14.2 על ידי הרשות, כאמור בסעיף  חשבון שיוגש לספק .14.3
  לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.



  

 

14  
 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O. Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296  

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או  .14.4
   .שתגיע לספק עפ"י החוזה

לעיל, על מנת לגרוע  14.2 בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  למען הסר ספק מובהר .14.5
 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 שנגרמו לה בשל 

   הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.

  איסור הסבת החוזה .15

את זכויותיו על פי  או להמחות(לרבות קבלני משנה) הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  .15.1
 החוזה או את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה להתקשר בהסכמים עם קבלני מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה של הרשות, השירותיםמשנה מטעמו בקשר עם ביצוע 

לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, את מלוא ההתחייבויות מראש בכתב, וכן 
שא באחריות המלאה, יהמוטלות על הספק על פי החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק י

, וכן כי לא השירותיםהמוחלטת והבלעדית, כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע 
צעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל על הרשות אחריות מכל מין באמ השירותיםיהיה בביצוע 

לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה, והספק מוותר בזאת וכן כדי וסוג שהיא ו/או 
  .יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  ן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. לפי החוזה או מכוחו, כול זכויותיו של הספק .15.2

שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא או דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .15.3
 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  שינויים בספקביצוע  .16

, בין על ידי הוספת חבר או שותף, מבנה הספקהספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי ב .16.1
 הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת ,העברת זכויותעל ידי 

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

בידי תאגיד מוחזקות היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו  הספקשהשליטה בתאגיד 
  אחר.

ל החוזה וטיקול דעת סופי ומלא לבילעיל, יהיה לרשות ש זהלרשות כאמור בסעיף  הודיע הספק .16.2
יום  60מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 לפני מועד הביטול.

 .לעיל 2.2  , כאמור בסעיףנציג הספקאין באמור בסעיף זה לפגוע בהוראות בדבר שינוי זהות  .16.3

  אי שימוש בזכות הרשות .17

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  .17.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

חשב הדבר כויתור על זכויותיה לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא יי .17.2
 אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות .18

והרשות רשאית בכל עת,  השירותיםאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע 
גם תוך כדי  יםו/או דומ יםזהשירותים  מתןועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל

  .התקשרותתקופת ה

  דין העתק כדין מקור .19

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.
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  מתן הודעות .20

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

  היפוכו של דבר.

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .21

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

בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, 
למען הסר ספק, אין באמור ברישא לסעיף זה כדי  לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

 .על נספחיו זמנת ההצעותלגרוע מכל התחייבויות הספק במסגרת מסמכי המכרז, לרבות טופס ה

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים 
, על דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבדבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ו

ייחשב נדרש, יצורף כנספח לחוזה ולא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כ –שאם לא כך 
  כחלק בלתי נפרד הימנו.

  בכתב -ויתור הרשות  .22

  אין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

   תוקף החוזה .23

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

  הר המידותושמירה על ט .24

  כדלקמן:ומתחייב מצהיר  הספק

, במישרין ו/או יקבל ו/או קיבלו/או יתן ו/או נתן  ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע .24.1
ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או 

ו/או רשות הכל החלטה של השפעה על בעקיפין, על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות 
ומתחייב שלא בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו  הו/או מי מטעמ הו/או עובדיבה נושאי המשרה 

  במהלך תקופתו.עשות כן ל

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה ו/או שיתף פעולה ו/או ישדל כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .24.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות בעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה

  .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה

, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה שיתף פעולה ישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או .24.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר 

בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא  ים לחוזה זהרלוונטיבמטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים 
  .במהלך תקופת ההתקשרותומתחייב שלא לעשות כן , עם חתימת חוזה זה תחרותית

דלעיל, תהיה  24 בסעיף  ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו .24.4
מוותר  זה מעיקרו, והספק הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה

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

  על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעילזה  24 הפרת איזה מהוראות סעיף  .24.5

  אחריות כלפי השלטונות .25

הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .25.1
ו שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות עפ"י מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/א

  הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות עפ"י החוזה. 

הספק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על ידו  .25.2
במובנו של חוק  מפקחבמתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י 
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חובה לגרוע מאחריות הספק בהתאם לכל כדי אין באמור  .1954-ח על העבודה תשי"דקויארגון הפ
ו/או כל  ,דין ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספקכל או הוראה המוטלת עליו על פי 

 ההתקשרות.משך כל תקופת ב, וזאת השירותיםתקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות לביצוע 

  מעני הצדדים .26

 .כמפורט ברישא לחוזהמעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו  .26.1

ימים מיום  3בתוך בכתב להודיע על כך למנהל  מתחייב הספק היה ויחול שינוי בכתובת הספק .26.2
  שינוי הכתובת.

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .27

מחלוקת ו/או אי הסכמה הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה  .27.1
בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל 

ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי  השירותיםשא הספק באחריות להמשיך בביצוע ישהוא, י
  הוראות החוזה.כל להחוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם 

מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל  למען הסר ספק .27.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה , 1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 סעד ממוני בלבד.  היהישהיא, והסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה 

  קיזוז ועיכבון .28

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 תהא רשאית 

על פי  ספקלו/או שיגיע  לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע
וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם  זה ו/או על פי חוזים אחרים חוזה

  להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים.

  סמכות שיפוט וברירת דין .29

   בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה. כיםמשפט המוסמה תילב .29.1

כללי ברירת דין ל עעל החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו  .29.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  

  :על החתום לראיה באו הצדדים

  

    

       

  הספק

  ע"י מורשי החתימה מטעמו

   הרשות  

  ע"י מורשי החתימה מטעמה
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  רשימת נספחים: .30
 ]הרשות ידי על החוזה חתימת במועד ףתצור ההמלא ההפוליס[ ותמציתה ביטוחה פוליסת  -  ' א נספח   

 ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותהוראות   -  'ב נספח   

 הספק של הבנק חשבון פרטי  -  'ג  נספח  

 הספק הצעת  -  'ד  נספח  

   



  

 

18  
 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O. Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296  

 'א נספח   

 ותמציתה ביטוחה פוליסת  

 ]הרשות ידי על החוזה חתימת במועד ףתצור ההמלא ה[הפוליס  

i. Cyber Policy Schedule 
 

Insured:  Israel Airport Authority (hereinafter: "IAA") 

Additional Insured:  Subsidiaries and/or associated and/or affiliated companies of IAA 
(including such companies which may be registered or acquired 
during the Period of insurance) and/or partnerships of any of the said 
companies and/or entities which the IAA has a contractual or legal 
obligation to insure and/or shareholders and/or partners and/or 
employees of all of the above. 

Address: Ben-Gurion International Airport,  

  PO Box 137, 

  Israel 70100 

Policy Period: TBD 

Retroactive Date: 3 years prior to inception 

Limit of Liability: $10,000,000 

  Overall aggregate limit during Policy Period in respect of all 
sections  

 

Section 1  

Third Party Liability: $10,000,000 

Section 2 

Financial Loss  

& Network Interruption $10,000,000 

Section 3 

Costs & Expenses $10,000,000 

 

Excess: $25,000  

Waiting Period: 8 hours 
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Territorial Limits  

& Jurisdiction: Worldwide 

 

Business: All the insured's business permitted under the company's articles and 
as further described in the proposal form dated _____    

Policy basis: Claims made in respect of Section 1 (Third party liability) 

  Occurrence basis in respect of Section 2 (Financial Loss & Network 
Interruption), for this section the loss is deemed to occur on the date 
when the loss has been first discovered. 

  Occurrence basis in respect of Section 3 (Costs & Expenses), for this 
section the loss is deemed to occur on the date when the costs & 
expenses have first been incurred.  
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iii. Cyber Liability & Loss Policy 
 

Whereas the Insured has applied to      (hereinafter the "Insurer"), accordingly 
this policy witnesses that the insurer undertakes to indemnify the Insured and/or to pay on behalf of 
the Insured, and /or to defend the Insured in respect of liability and/or Loses, in the manner and to 
the extent provided in each of the Operative Clauses of the Policy Sections, subject to the Limits of 
Indemnity, Conditions and Exclusions and other terms of the Policy and the Schedule. 

 

1. LIMIT OF LIABILITY 

The liability of the Insurer in respect of any claim or series of claims due to or arising out of 
any one occurrence and in the aggregate for the period of insurance shall not exceed the 
Limit of liability stated in the Schedule. 

In addition to the limit of indemnity specified in the Schedule the Insurer will also pay 
reasonable legal costs which the Insured has to bear by reason of his liability, any such costs 
are in excess of the Limit of liability. 

2. EXCESS/WAITING PERIOD 

Any indemnity due hereunder in respect of any one occurrence or series of occurrences 
deriving from one original cause shall be in excess of the amount noted in the schedule, 
except for when the Waiting Period applies. Insurer shall be only liable for the amount 
which exceeds the Excess/Waiting period. Should the insured occurrence fall within more 
than one section/clause of the policy, the insured shall bear only one Excess or Waiting 
Period, being the larger amount Applicable.  

3. DEFINITIONS 
i. "Claim": 

a. A written demand for compensation received by the insured from a third party. 
b. Civil, administrative, regulatory or criminal proceedings seeking legal remedy, 

compliance or other sanction or investigation from the insured. 
c. Notification by the Insured during the Policy Period of any circumstances which may 

give rise to a claim sooner or later. 

 
ii. "Loss": 

a. "Cyber Extortion": 

Extortion expense and/or extortion funds, including ransom monies which have been 
incurred due to a Security Threat. For sake of doubt expense will also include the costs 
and expenses of professional advisors to conduct an investigation to determine the cause 
of and to end the Security Threat.     

b. "Loss of Income": 
Insured's income which could have been reasonably projected during the Period of 
Indemnity but which has been lost due to the Network Interruption Event. Loss of 
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Income will extend to include as well the increase in cost of working during the Period 
of Indemnity necessary in order to mitigate the Network Interruption Event. 
 

c. "Security Threat": 
Any threat to any information technology system owned or operated by the insured or by 
a third party service provider on behalf of the insured. 

d. "Network Interruption Event": 
Loss or damage to any information technology system and/or to the data stored or 
handled by it, whether owned or operated by the insured or by any other third party 
service provider on behalf of the insured. 
 

iii. "Newsworthy Event": 
Actual or threatened public communication or reporting in any media which arises out of 
or can give ground to a Claim under Section 1. 
 

iv. "Period of Indemnity": 
The period during which the results of the insured's business shall be interrupted  in 
consequence of the insured event beginning at the occurrence of the insured event and 
ending not later than 60 days thereafter. 
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iv. Section 1 – Third Party Liability 

Operative Clause 

The Insurer shall have the duty to defend the Insured and/or pay to or on behalf of the Insured, 
and/or to indemnify the Insured for its legal liability to any third party as a result of a Claim in 
accordance with the law of any country which is due to any: 

a. Actual, suspected or alleged theft, loss, destruction, alteration, unauthorized disclosure or 
transmission of third party data or personally identifiable information that is in the care, 
custody or control of the insured or for which the insured is liable due to the existence of an 
outsourcing contract or any other agreement.  

b. Unauthorized access, unauthorized use, denial of service attack, denial of access; receipt or 
transmission of a malicious code, malicious software, computer virus to the insured's 
network or third party's network. 

c. Improper deep-linking, framing, web scraping, harvesting or data extraction. 
d. Violation or investigation of potential violation of any local or foreign privacy law or other 

regulation or their equivalent. 
e. In respect of the display of media materials on the information technology systems, 

including the insured's website: any form of defamation, libel, slander, trade libel, infliction 
of emotional distress, outrage, outrageous conduct, plagiarism, passing off, product or 
emotional disparagement, harm in reputation of a third party or any other tort related; 
violation of the rights of privacy of an individual; infringement of copyright; infringement 
of domain name, trademark, trade name, trade dress, logo, title, meta tag, slogan, service 
mark, service name.   
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v. Section 2 – Financial Loss & Network Interruption 

Operative Clause 

a. The Insurer shall indemnify the insured insurance benefits in respect of the insured's Loss of 
Income, subject to the limit of liability stated in the schedule, in respect of actual loss 
sustained during the Period of Indemnity and after the waiting period has finished as a result 
of a Network Interruption Event suffered during the Policy Period arising from: 

(i) Actual, suspected or alleged theft, loss, destruction, alteration, unauthorized 
disclosure or transmission of third party data or personally identifiable information; 
and/or 

(ii) Unauthorized access, unauthorized use, denial of service attack, denial of access; 
receipt or transmission of a malicious code, malicious software, computer virus. 

Provided that the sum to be paid shall not exceed the sum of insurance and in no event shall 
exceed the actual loss sustained by the insured caused by the interference or interruption. 

b. The Insurer shall indemnify the insured its defense costs arising from a breach or violation 
of any local or foreign privacy law or other regulation or their equivalent. 

c. The Insurer shall indemnify the insured's loss and expenses arising from a Cyber Extortion 
event. 

d. The Insurer shall indemnify the insured's loss of funds or their equivalents arising from 
unauthorized access or use of its own or outsourced information technology system/s. 
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vi. Section 3 – Costs & Expenses 

Operative Clause 

The Insurer shall indemnify the insured and/or shall have the duty to pay on behalf of the insured, in 
respect of the following losses:  

a. Restoration costs & expenses 
Costs and expenses reasonably incurred in restoring, recreating and/or replacing data, 
programs and network infrastructure as a result of: 

(i) Actual, suspected or alleged theft, loss, destruction, alteration, unauthorized 
disclosure or transmission of data or personally identifiable information; and/or 

(ii) Unauthorized access, unauthorized use, denial of service attack, denial of access; 
receipt or transmission of a malicious code, malicious software, computer virus.   

b. Privacy notification  
All reasonable and necessary fees, notification costs, expenses, including customer support 
incurred by the insured in relation to an actual or suspected theft, loss, or unauthorized 
disclosure of personally identifiable information which is under the care or custody of the 
insured. 

c. Reputational protection 
Costs and expenses incurred for hiring a mutually accepted public relation consultancy firm 
following a Newsworthy Event. For sake of doubt, such costs & expenses will not include 
advertisement costs.  

d. Response costs & expenses 
All reasonable and necessary fees and expenses in respect of avoiding or mitigating claims 
or losses covered or potentially covered elsewhere under this policy. Including: 

(i) Mutually agreed law firm to provide legal services and advice to the insured. 
(ii) IT specialist/s to provide IT services as first response to the insured. 
(iii)Any other consultant deemed necessary by the insured, with prior approval by the 

Insurer. 
e. Investigation costs 

Reasonable costs and expenses incurred for the investigation of a violation or investigation 
of potential violation of any local or foreign privacy law or other regulation or their 
equivalent. 

f. Content withdrawal 
Reasonable costs and expenses incurred arising from withdrawal, recall, return or 
destruction of content on connection with a Claim. 

g. Loss determination costs 
Costs and expenses reasonably incurred for independent outside experts to determine the 
amount and extent of a Claim or loss under this policy and the cost and expense for 
gathering and presenting evidence of such in a format that is acceptable to Insurer. 
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vii. Exclusions 

 

The insurer will not indemnify the insured, or incur any costs in respect of: 

1. Anti-trust 
Based upon, arising out of or attributable to any actual or alleged violation of the Anti-Trust 
Law (1988) or any other similar law or regulation of any other jurisdiction. 
 

2. Contractual liability 
Liability assumed by the insured under any agreement or contract, unless such liability 
would have attached in the absence of such agreement or contract. 
 

3. Prior circumstances 
Claims arising out of any circumstance or occurrence, which has been notified under any 
other policy or certificate of insurance attaching prior to the inception of this policy. 

 
4. Fines & penalties 

Fines, penalties, punitive or exemplary damages which are not insurable by any applicable 
law. 
 

5. War & terrorism 
For claims directly or indirectly in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, 
hostilities, terrorism. But only when declared between a state or government against another 
state or government and publicized through media channel and lasting longer than 48 hours. 
This exclusion will not apply when perpetrated via an electronic or internet based 
application or means. 
 

6. Retroactive date 
Claims arising from any act, error or omission committed prior to the retroactive date 
specified in the schedule. 
 

7. Pollution 

(i) For Personal Injury or loss of, damage to or loss of use of property directly or 
indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this 
paragraph (i) shall not apply to liability for Personal Injury or loss of or physical 
damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property 
damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by 
sudden unintended and un expected happening during the period of this insurance.  

(ii) For the cost of removing, nullifying or cleaning up seeping, polluting or 
contaminating substances unless the seepage, pollutoion or contamination is caused 
by sudden unintended and unexpected happening during the period of this insurance. 
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This clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have 
been covered under this Insurance had this Clause not to be attached. 

 
8. Radiation 

The radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear 
assembly or nuclear component thereof, except when such claims are due to a sudden, 
specific and unidentifiable event. 
 

9. Asbestos & silicosis  
Arising out of bodily injury, property damage, advertising injury or personal injury arising 
out of the actual, alleged or threatened contaminative, pathogenic, toxic of other hazardous 
properties of asbestos or silicosis. 
 

10. Employment practices violation 
Arising out of the insured's violation of any of its employment practices (including wrongful 
dismissal, discharge or termination, discrimination, harassment, or other employment 
practice claim). 
 

11. Mechanical / electrical failure 
Claim based upon, arising out of or attributable to any mechanical or electrical failure, 
interruption of outage, however caused, including any electrical power interruption or surge, 
brownout, blackout, short circuit, over voltage, or power fluctuation or outage to gas, water, 
telephone, cable, satellite, telecommunications, the internet or any component thereof. 
 

12. Illegal information collection 
Claim based upon, arising out of or attributable to: 

1. The Illegal collection of personal information by the Insured, including if done using 
cookies or malicious code; or 

2. Failure of the Insured to provide legally required notice/s (only to the extent such is 
required) that such personal information is being collected.   
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viii. General Conditions 

 

1. Claims 
(i) The insured shall give written notice to the insurer of any claim or claims as soon as it is 

reasonably possible after the same shall have come to the knowledge of the insured's 
management or his or her representative. 
 

(ii) The insured shall not admit liability for, or negotiate the settlement of any claim without 
the written consent of the insurer who shall be entitled to conduct in the name of the 
insured the defense of any claim or to prosecute for their own benefit any claim for 
indemnity or in the conduct of any proceedings and in the settlement of' any claim and 
the insured shall give all such information and assistance as the insurer may require. 
The Insurer will not settle any claim without the consent of the Insured, which will not 
be withheld unreasonably.  
 

(iii) If the insurer is required to indemnity, more than one party named in the definition of 
the insured incorporated in this policy, the liability of the insurer for all damages 
payable shall not exceed the limits of indemnity. 
 

(iv) In connection with any one claim or number of claims made in the period of insurance 
the insurer may at any time pay to the insured the amount of the limit of indemnity 
(after deduction of any sum or sums already paid as compensation) and thereafter the 
insurer shall be under no further liability under this policy in connections with such 
claim or claims. 

 
2. Waiver of subrogation 

The insurer hereby agrees to waive all rights of subrogation or action against any party which the 
insured waived the right of subrogation, whether under written, verbal or normal trade 
agreements.  
Without derogating from the above, the insurer waives his right of subrogation which may arise 
against any of the insured's employees, managers, the board of directors, share holders of the 
insured, as well as their families and against any person and legal entity against whom a 
reasonable insured would not exercise his rights. 
The same will apply with regard to subsidiaries and/or affiliated and/or associated companies of 
the insured.  
The insurer shall not exercise a right which has passed to him under this section in such manner 
as to impair a right of the insured to collect from the third party compensation or indemnify in 
excess of the benefits he has received from the insurer. 
 
 

3. Cancellation 
Insurer may cancel this policy only due to non-payment of premium, and only after 60 days prior 
notice has been delivered to the Insured. Insured may cancel this policy by giving the Insurer a 
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written notice 14 days prior to the effective date. In such case the Insurer will retain the pro-rated 
proportion of the premium. 
 

4. Extended Reporting Period 
Should this cover (in full or in part of) not being renewed or being canceled other than due to 
non-payment of premium, then the coverage shall be automatically extended for a further period 
of 90 days (hereinafter Extended Reporting Period). However this condition shall only apply to 
claims first made in writing during the Extended Reporting Period that result from an event 
occurring prior to the date on which this Extended Reporting Period commenced.  This Clause 
shall not operate to extend the insurer's Indemnity Limits for the last Annual Period prior to this 
Clause being invoked: such Indemnity Limits as a consequence shall apply to the last Annual 
Period and the Extended Reporting Period combined. 
Furthermore, The Insured may elect to purchase further extensions (past the initial 90 days) to 
the Extended Reporting Period, upon sending a written request to Insurer no later than 14 days 
from the expiry of the policy period, or expiry of the initial Extended Reporting Period as may 
be at additional premiums to be calculated as follows: 

ix. 12 months Extended Reporting Period at 80% of the annual premium; or 
x. 24 months Extended Reporting Period at 150% of the annual premium; or 
xi. 36 months Extended Reporting Period at 180% of the annual premium; 

 
5. Mergers & Acquisitions 

Should the insured acquire any entity whose annual revenues in its last completed financial year 
are less than 15% of the insured's parallel revenues; such entity will be automatically added as an 
insured under the policy, at no additional premium to be charged. 
    

6. Joint Ventures 
Insured is covered automatically in respect of its provision as a joint venture partner, to the 
extent of the insured's own liability as a partner. 
 

7. Interpretation 
The Policy, Schedule, Sections, Conditions and Exclusions shall be read together as one contract 
drafted on behalf of the Insurer and any word or expression to which a specific meaning has 
been attached in any part of the Policy or Schedule shall bear such specific meaning wherever it 
may appear. 
 

8. Jurisdiction of Insurance Contract 
This policy is subject to the Israeli law and Jurisdiction and in particular to the Contract Law of 
insurance 5741-1981. 
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 'ב נספח   

  
 ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותהוראות   

  הבהרות קדם. .1

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

 -  למערכות מידע או מערכות (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר  2.7עד  2.4סעיפים

  קריטיות/מסווגות

 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  

  

 כללי. .2

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

רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט שדה תעופה וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות 

  באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים.

מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  2.1

 השונים.

שדה התעופה את  ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף / 2.2

האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה, ואת 

  האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.

נה וסיכול היחידה להגבהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3

(לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה  איומי סייבר

בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק 

 לעבוד על פיהם.

מחשוב כנושא אסטרטגי רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך ה 2.4

חייב לעמוד בדרישות  ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שירותים בנושאי המחשוב

 המוגדרות בנספח זה.

כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  2.5

וסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנ

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

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. 2.7

פעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן מערכות המידע מהוות את התשתית הת

עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

יש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסיווג מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רג

 סודי(מקביל לרמת סווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם  רגיש/חסוי מסחריתהכולל הוא 
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ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע 

 עה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגי

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר 

ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על החוזה, 

ליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי בכל הפעילויות למתן שירותים לפי ה

  האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הביטחון לאבטחת מידע  •

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  שות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות;דרי •

  (לשעבר רא"מ). דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

לפעול בהתאם לנספח "נספח במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש 

הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, 

  כי לא יגיעו לידיים לא רצויות או מורשות.

  מטרה. .3

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 

חלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום השירותים, כ

  המתקן.

  אחריות. .4

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הביטחוני  4.1

טחה הפיזית, ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור לאב

וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה. 4.6

ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2

  ון.ביטח

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט  4.3

הממונה  –אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אגף מידע ומחשוב 

 לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת 4.7על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 כנאמן אבטחת המידע.

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

 המידע".
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  נאמן הביטחון. 4.6

כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה  נאמן הביטחון ישמש 4.6.1

וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת 

אשר עלול הספק לקבל, מול קב"ט המתקן בכלל, ומול משרד הרישיונות בפרט, וכן מול אגף 

  .מידע ומחשוב

מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים נאמן הביטחון יקבל תדרוך מפורט  4.6.2

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן 

הביטחון דרישות ונהלי ביטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר 

מי מטעמו. במידה ובהיבט  לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל

המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם 

 מוסמך באגף מידע ומחשוב.

על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי אבטחת המידע,  4.6.3

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 ן יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע ומחשובנאמן הביטחו 4.6.4

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, 

 .בכל עת שיידרש לכך

נאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה  4.6.5

 עקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רישיונות קיימים.למי מטעם הספק, וינהל מ

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך  4.6.6

 ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי הליך זה. 14-בטחוני לא יאוחר מ

ך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצור 4.6.7

 להלן. 5הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 

 להלן. 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  4.6.8

להלן,  5קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.9

החליף מועמד לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או ל

 דעתה הבלעדי.- שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.10

  השירותים.
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 .נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  4.7.1

יצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול אגף מידע החוזה וירכז את ב

 ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו ממנו  4.7.2

ימים לפני תחילת  7- תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

 ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא יאוחר  4.7.3

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 

ל ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כ

הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול 

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם רשותי נאמן אבטחת  4.7.5

 אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע  4.7.6

במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק 

 אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.

לים התקפים ואלה נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנה 4.7.7

 שיינתנו מפעם לפעם.

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  4.7.8

 להלן. 4אישור אגף מידע ומחשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. 4.7.9

להלן,  5נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים 4.7.10

לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן -שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה.

 ום הנמל.אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתח .5

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או  5.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 

  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

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

  המפורטים להלן:

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1
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  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2

  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .5.2.1.3

 רישיון נהיגה.צילום ת. זהות /  .5.2.1.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.2.1.5

 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .5.2.1.6

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

 נת תושבותו הנוכחית.אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדי .5.2.2.3

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי 

הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט המתקן 

 .ו/או אגף מידע ומחשוב

ם חתומים ע"י המועמד, הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשה 5.3

  והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  5.4

  נית.העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ביטחו

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  5.5

הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת מי 

  מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

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

  קב"ט המתקן.

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  5.7

 לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

חוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. תהליך קבלת סווג בט 5.8

לאור הנתונים האישיים והרקע  -כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

המציע מתחייב הזמנים. -אדם ולוחות- של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  תגרום לדחייה במתן השירותים. לכך, שהמצאת האישורים לא

  הנחיות בטחוניות כלליות. .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן השירותים,  6.1.1

  בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9ביטחונית בהתאם לסעיף כללי התנהגות  •
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 התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

ימים, מיום תחילת  7- הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ 6.1.2

  העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים לעובדיו, - נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ריענון חצי 6.1.3

 עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם. במסגרתם יעביר לעובדים

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  6.2.1

שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם 

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

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  6.2.2

מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 

 .1983 -התשמ"ג 

תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל  6.2.3

  תפקידו דורש זאת.

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  6.2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  6.2.5

  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון לאגף -מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על בקשות לבדיקות 6.2.6

אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך  מידע ומחשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את  תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

  רישיון הכניסה הנדרש.השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג 

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות  6.2.7

בנמל כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח 

המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 

המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד לשטחים 

  הרישיונות בנמל.

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד  6.2.8

שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 

  ווירי.לכניסה ותנועה עם רכב בשטח הא

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  6.2.9

  רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 

  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10
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מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי  .6.2.10.1

העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי 

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

הרישיון  חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל .6.2.10.2

 בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. .6.2.10.4

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  .6.2.10.5

  לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר  .6.2.10.6

  מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום  .6.2.10.8

יונו. החזקה של רישיון כניסה שלא תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ריש

  כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום  .6.2.10.9

  עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  קבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים:הגשת בקשות ל -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11

  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל  •

  משכורת מהגורם המבקש.

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

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

פניית היחידה המקבלת את השרות במתקן, כולל תיאור סוג רישיון  •

  הכניסה הנדרש.

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. .6.2.11.2

  קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו (בדגש על השטחים  .6.3.1

  המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הבטחוניות שלהלן:

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60הספק ימסור, במהלך   (א)

לפני מועד תחילת תקופת מתן  21-השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה

השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים 
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(להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן 

 .4עיף השירותים, ובהתאם להנחיות ס

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)

בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל 

 לעיל. 4בהתאם להנחיות סעיף 

הספק מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל   (ג)

ר נכלל ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אש

ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין אם 

 מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

מתקנים לתחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של  .6.3.1.2

סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ביטחונית לפי 

רק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ו

 זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי    .6.3.1.3

ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 

  רי).המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווי

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל 3

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

חורה מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים ס   .6.3.1.5

המיועדת להטסה, למכירה או לשימוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות 

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 

  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

  :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

יישמרו בחצרי רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק,  .6.3.2.1

 הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .6.3.2.2

מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי 

כל כוונה  אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על

- לעשות שימוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתב

התחייבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שימוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות 

 של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.3.2.3

כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי  אישור
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,מחשב DOKאו אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  נישא וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.

ש ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימו .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של הספק \מראש ובכתב של נציג הרשות

  ודיון, לפי הצורך.

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע  .6.3.2.5

שב כבלתי חוקי והפרה של ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייח

 .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  

  בקרה וביקורת. .7

הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע ומחשוב, יהיו  7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי - רשאים, לפי שיקול

  נהלי הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות  7.2

 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל מידע ומחשובהספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או אגף  7.3

תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ביטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל 

 החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב  7.4

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  הרשות תהיה 7.5

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות במתקן, 

 עד לתיקון אותה חריגה.

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

 שמירה על סודיות. .8

הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא  8.1

למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הביטחון או מערכות מידע 

  , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.ומחשוב

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם הספק יחתמו  ונאמן אבטחת המידענאמן הביטחון  8.2

דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך  על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי - אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .אלה יפעלו לפיהן

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.3

עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. 
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השרות). הצהרות הסודיות יימסרו -ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

 .2להלן טופס ות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, לנציג הרש

  כללי התנהגות ביטחוניים. .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות הטרמינל  9.1

  הציבוריים.

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

 חירום.ובשעת 

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול  9.3

 תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

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

 .עבודתם

ו אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי אם נחשפו לסיטואציה א 9.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם 

 להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי  9.6

 ה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!האבטח

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה  9.7

 שכנה.

 שינויים ועדכונים. .10

 מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1

  ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי הביטחון ואגף מידע ומחשוב      

  רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה,  מטה הביטחון ואגף מידע ומחשוב     

 דעתן, בכל עת.-לפי שיקול     

  

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  10.2

המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ביטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון 

 הוראות נספח זה.

הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הודעה  10.3

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

 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ואגף מידע ומחשובאין  11.1

 הביטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2
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בגישה לשטחים  לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך 5.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  11.4

תחשב דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, - לפי שיקול

 של החוזה. כהפרה יסודית

-ים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותןשירות- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5

השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

ל הספק, ללא הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר ש

 יוצא מן הכלל.

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או  11.6

דעתו המוחלט. הספק יפסיק -משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-ספק

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

 .נוהל האבטחה בחצרי הספק .12

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים 

  ממנה.

- להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מטעמו. המשנה

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  12.1

רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או  אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט

  מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

 הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של הרשות. - של בלתיהספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה  12.3.1

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.

  ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל הספק יפעיל מערך אבטחה   12.3.2

  אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו   

  להפעיל.  

עוד מידע של הרשות מאוחסן על -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4

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

 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת  12.5

רשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה יהיו רק ב

ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית 

 של החוזה.

או שרות או סיום ההתקשרות) -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

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 או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

ל מכל תווך נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כול

מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן 

שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר 

  ושמור / סודי.

  ע כל הנ"ל באופן מלא.ידי הספק, המאשר את ביצו-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק

המשנה על מנת לוודא ביצוע -הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק

  ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגילים.

מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או בכל מקרה של אובדן  12.7

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 

לאבטחת המידע של הרשות, המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר - הספק או של קבלני

  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.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

מידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או סעיף זה חל רק ב

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית

המשנה -תעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנישבין רשות שדות ה

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

  ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1

 שהוגדרו.בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה  13.2

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.3

 אבטחת המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4
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 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 די מנהל הפיתוחי-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.12.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.

 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר .14

היחידה להגנה וסיכול ידי -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על

לשעבר רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה,  – איומי סייבר

יהוו הוראות  או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה,

גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות 

 יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -: כתב התחייבות של הספק 1טופס 

  

זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת 

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, 

 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרשהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

וכן ה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשל

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

ייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, התח .3.1

  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2

  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-סכם כלשהו לבין כתבבמקרה סתירה בין ה .4.1

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון - במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

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

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  רת סודיות.שמי .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1

  התחייבות זה.-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתבושמור / סודי

"החוק"), לידיעת  - (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 ו/או ע"י -עובדי וקבלני

 להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  ילוי בהפרת חוזה:ג: 118סעיף 

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח   א.

(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958
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ר שנה מאס -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

  אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן 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 

מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי 

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" 

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה  .5.4

ן נתקבל התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כ- כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  "גילוי"

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

בים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום בר

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

צרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, התחייבות זה ול-לכתב

  אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,  שלא כתוצאה  .5.6.1

 לישיים.מהפרת התחייבות הספק או צדדים ש

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות   לשמירת  .5.6.2

 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3

מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית   .5.6.4

קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות  מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר

 שהות מספקת להתגונן. 

 מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.
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  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא -נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלןכוחו. הוא יעביר 

התחייבות זה -אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.-ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  התחייבות זה.-תבאין לבטל כ .7

התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא -ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

מי ידי או ע"י -התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי 

לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, 

  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-העומדות לרשות לפי כתב

  אגיד.אחריות הת .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

התחייבות -התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב

  שון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.זה בל

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ההסכם.

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  

  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

  ___________________, מצהיר בזאת:_________________________, בתפקיד 

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע,  .1

מידע רגיש / חסוי וחסוי שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

גיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע ר ביותר

(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  וכן מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  די ביצוע שרותי המחשוב לרשות.לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כ .2

, 119-ו 118לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3

 המובאים להלן:

 גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 -  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח  א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 

  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

נה בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הג  ב.

טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

מאסר  -שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או  -

  ששה חודשים.

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה לשמור  .4

של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל 

  מאת נציג הרשות.

חת מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבט -  "גילוי"

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

תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, 

  קצועית, כתבות משודרות והרצאות.מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומ
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ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה  .5

זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 

  מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה:  א. "במונח "מידע

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

  ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת 2(

  הסודיות.     

  ת אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.) מידע אשר הרשו3(

  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  4(

  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת                      

  להתגונן.                      

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 

  בלבד".  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6

ובאו ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שי

  לידיעתי מזמן לזמן.

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

 ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  

  תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: _______________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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  נספח מקוצר להוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א

  

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

 לנספח המורחב.

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

 בדיקה לעדכניות המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

 

 תחום המיתקןאישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות ב .1

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או  .1.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת 

  .רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו

ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים  העובד .1.2

  המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: .1.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .1.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .1.2.1.2

 הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .1.2.1.3

 ישיון נהיגה.צילום ת. זהות / ר .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

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: .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 כי  .1.3

  הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מהקב"ט. 

באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, הספק מתחייב להעביר את הנתונים  .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 שאושרה  .1.5

  להיות בעל רלוונטיות ביטחונית.העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי 
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קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  .1.6

הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת 

  ה כניסתו ובין אם לא.מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושר

-הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על .1.7

 ידי קב"ט המתקן.

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  .1.8

  עובד. לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות.  .1.9

לאור הנתונים האישיים והרקע  -כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

הזמנים. המציע -אדם ולוחות- של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  ב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן השירותים.מתחיי

  

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן שטחים  .2.1

מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם (כולם או 

 ק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.חלקם), אשר ר

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים מרשויות  .2.2

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

בר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שע .2.3

  דורש זאת.

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

  או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת המעברים  .2.5

  של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון לאגף מידע -ת לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו עלבקשו .2.6

ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת 

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה  מתן השירותים בלבד.

  ר סוג רישיון הכניסה הנדרש.תכלול את תיאו

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות בנמל כל  .2.7

רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך 

שטחים המוגבלים במתקן. אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה ל

  באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.
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תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  .2.8

שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה 

  שטח האווירי.עם רכב ב

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון  .2.9

 כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון  .2.10

  .החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת

  

  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. שימוש באימות  .3.1

ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים 

 המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

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

  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

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

  גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה פלילית).  .3.6

  הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .3.7

ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת ההעסקה של  יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות .3.8

עובד ולהחזיר את רישיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג 

  להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון  .3.9

 ור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.החלופי, שיהיה בשיע

  

  כללי התנהגות בטחוניים. .4

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

 הטרמינל הציבוריים.

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה  .4.2

 ובשעת חירום.
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הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול תנועתם של אנשי  .4.3

 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 לצורכי  .4.4

 עבודתם.

שר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, א .4.5

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 לפי נהלי  .4.6

 חון אסורה בהחלט!האבטחה וללא אישור אנשי הביט

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

 בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  .4.8

ש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, י

 במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

 בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות. .4.9
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 'ג  נספח  

  פרטי חשבון הבנק של הספק
  

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________
  

  מספר החשבון: __________________________
  

  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
  

  מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 
  

  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:
  

____________________________________  
  

  חוד) (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או ל______________________________________ 

  
  תאריך ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  
  

  אישור הספק:
  

 (יש למלא את שמו המלא של הספק)אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 

  מאשרים בזה כי האישור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.

  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:   חתום:על ה
  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:
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 'ד  נספח  

  
 הספק הצעת  

 ]הרשות ידי על החוזה חתימת במועד ףתצורההצעה [  
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