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   :נספחים
  

  התפעולי למתן השירותיםהנספח  -  נספח א'

  נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים  -  נספח ב'

 נספח איכות הסביבה - נספח ג'

  נספח בטיחות וגהות- נספח ד'

  אבטחת מידע ושמירת סודיות נספח הוראות הביטחון,- נספח ה'

   נספח שימוש בנכס- נספח ו'

   יםמפרט הנכס -  1נספח ו'

  נספח אחזקה -  2נספח ו'

 וביטוח  בנזיקין אחריותנספח - נספח ז'

   טוחיםישור עריכת ביא -  נספח ח'

   נוסח ערבות לחוזה -  נספח ט'

   לשימוש במערכות סידור עבודה ובמערכת הסעים כתב הרשאה -  נספח י'

   אישור פרטי חשבון בנק הקבלן - אנספח י"

  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן - בנספח י"
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  , עבור רשות שדות התעופהבמסוף אלנבי ניקיוןלמתן שירותי חוזה 

  
  

  רשות שדות התעופה     :ב י ן
 1977-פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ;מצד אחד                ")הרשות(להלן: "    

  
  

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

   ;מצד שני                ")הקבלן(להלן: "

  

ובכלל היבשתיים, על כל מתקניהם,  מעבראת מסופי ההמנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה  הואיל
, על פי חוק רשות )"מסוף אלנבי" או "ףהמסו: "(להלן המעבר אלנבי, על כל מתקניו ףאת מסו האמור

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

, ניקיוןלמתן שירותי בחוזה  להתקשרות 2017/070/0300/00 פומבי מס'מכרז  פרסמה אתוהרשות   והואיל
כמפורט במסמכי המכרז, המהווים חלק בלתי  "), הכולהמכרז(להלן: " הרשות, עבור במסוף אלנבי
   ;נפרד מחוזה זה

על סמך הצהרותיו  ,מכרזכהצעה הזוכה ב הקבלןהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  והואיל
המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעת הקבלן, לרבות טופס הזמנת  במסגרתוהתחייבויותיו כפי שהוגשו 

  ; לחוזה זה, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו בכנספח י"ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים 

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה היא "גוף ציבורי" כמשמעותו הרשות ו  והואיל
   ;")קבלני שירותחוק (להלן: " 2013-והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

לפיו יישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה להעניק  ,והרשות מעוניינת להתקשר עם הקבלן בחוזה  והואיל
(כהגדרת מונח זה כולם או חלקם, במקומות השירות דרת מונח זה להלן), לרשות את השירותים (כהג

נתנו יהכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה ובכפוף להוראות הרשות, כפי שילהלן), 
  ;מעת לעתלקבלן 

מסכים להתקשר עם הרשות בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה הנדרשים  והקבלן  והואיל
הוא ועובדי הקבלן (כהגדרתם להלן), , כי ומתחייב בזאת מצהיר , וכן הואקבלני שירותחוק על פי 
הידע,  יבעלועובדי הקבלן הינם , וכן כי הוא השירותים (כהגדרתם להלן) מתןב יםומתמח יםעוסק

 הרישיונותההיתרים, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים,  הניסיון,
   ם.ובמועד םבמלוא שירותיםה מתןלצורך על פי החוזה (לרבות על פי הוראות כל דין), הנדרשים 

  :כדלקמן ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה זה

  ונספחים מבוא .1

  .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהוווהנספחים המצורפים לו המבוא לחוזה זה 

  פרשנות .2

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך וכן כל האמור בחוזה זה במין זכר  .2.1
 אף מין נקבה במשמע, ולהיפך והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן  ההקשר.

  פירוש לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. אין בכותרות סעיפי חוזה זה כדי לשמש .2.2
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תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים  בחוזה זה .2.3
 :והגיונם

  ., על כל נספחיוחוזה זה  -  "החוזה"

  כהגדרתו במבוא לעיל.  -  "קבלני שירות חוק "

" טופס ההצעה הכספית"
  "ההצעה הכספיתאו "

  לחוזה זה. בנספח י"הכספית של הקבלן המצורפת כההצעה   -

יום " או "יום עסקים"
  "עבודה

יום עבודה (למעט יום שישי או שבת), בו פועלים הבנקים במדינת   -
  ישראל. 

מעת לעת כולל ירקות ופירות, המתפרסם  ,מדד המחירים לצרכן  -  "המדד"
אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד  ל ידיע

  .שיחליפו

בגין שהינו מדד  ,להגשת ההצעותהאחרון המדד הידוע במועד   -  "בסיסהמדד "
  .[יושלם לאחר הזכייה] חודש _______, שנת _____

מנהל או " "המנהל"
  "החוזה

   .ו/או מי שמונה מטעמו כמנהל החוזה סמנכ"ל מסופים ושתפ"א  -

  מפקח שימונה על ידי המנהל.   -  " המפקח מטעם הרשות"

 ו/או המפקחבהם יורה המנהל , המסוףכל המקומות בשטח   -  "מקומות השירות"
   .השירות את ליתן מטעם הרשות

  לחוזה. נספח א'הנספח המצורף כ  -  "הנספח התפעולי"

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה   -  "קבלני שירות צו "
  .2013-ג"ע, תשוהניקיון בגופים ציבוריים

או  "השירות"
  "השירותים"

וציוד הנדרש לניקיון שירותי ניקיון ואספקת חומרי הניקיון   -
וכן כל בנספח התפעולי  יםמפורטלרבות ציוד תפעולי אשר 

מנהל החוזה עבודות ניקיון אחרות, לפי הצורך ועפ"י קביעת 
 .בתקופת מתן השירותים השוטפת כמפורט בנספח התפעולי

   .לחוזה זה 5 כהגדרתה בסעיף   -  "תקופת ההתקשרות"

  ייצוג .3

 נציג הרשות .3.1

נציג (להלן: " המנהל ו/או מי שיוסמך על ידו בכתבהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .3.1.1
  יפעלו מפקחים מטעם הרשות. הרשותלנציג בנוסף "). הרשות

נציג פעולה עם , כי הוא ועובדי הקבלן, לרבות נציג הקבלן, ישתפו מתחייב הקבלן .3.1.2
את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי  ולרשות ועמידי, בכל עת ובכל עניין, והרשות
להלן. בהתאם יובהר, כי לא  6  , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי ודרישותי

לפי , נציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמויהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.העניין 

 נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .3.1.3
 הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.
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   נציג הקבלן .3.2

שימונה על הכללי של הקבלן או מי מטעמו מנהל ההחוזה הינו לצורכי הקבלן א כוח ב .3.2.1
, והודעה על כך נמסרה בכתב למנהל החוזה, אשר ישמש כמנהל השירותים ברשות ידו

  "). נציג הקבלןעבור הקבלן (להלן: "

נציג הקבלן ישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין הקבלן לרשות בכל הקשור לאספקת  .3.2.2
השירותים והוא אשר ידאג, באמצעות עובדי הקבלן, ליישומן של כל יתר המטלות 
וההתחייבויות הנקובות בחוזה וכן כל פעולה אחרת ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש לצורך 

 ע והשלמת כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, במלואן ובמועדן. ביצו

פרטי ההתקשרות עם נציג הקבלן, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתובת הדוא"ל,  .3.2.3
 יימסרו לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות. 

ליף את נציג הקבלן ללא אישורה למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להח .3.2.4
מראש ובכתב של הרשות, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור 
ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והקבלן מוותר 
ר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא בקש

 לכך.

ה'). - נציג הקבלן יהיה זמין עבור הרשות במהלך ימי ושעות העבודה המקובלים (ימים א' .3.2.5
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג הקבלן במקום ובמועד עליו יורה נציג 
הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או ביצוע מטלה עליהם יורה נציג הרשות, על פי שיקול 

עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע מתפקידו דעתו, הכול לצורך 
ו/או ממתן השירותים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין 

  וסוג שהוא בקשר לכך.

  ההתקשרות והיקפה .4

  2.3בסעיף  כהגדרתם, יםרותיהרשות מוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בזה על עצמו את מתן הש .4.1
לרשות  לספק מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יחויב להוראות החוזה.ובהתאם , הכל בכפוף לעיל

 נספח התפעולי.הים, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה הוראות רותיאת הש

מקצועות השירות בכל אחד מ יםרותיהשלצורך מתן להעסיק הקבלן מספר העובדים אשר יהא על  .4.2
ים, הינם רותיאת השלספק בהן יהא עליו העבודה שעות  ,כישוריהם ,רותימקומות השובכל אחד מ

הרשות כפי שיעודכן מעת לעת על ידי , התפעוליבנספח ו הכספיתבטופס ההצעה למפורט  בהתאם
 .בהתאם להוראות החוזה

, על פי רשאיתהרשות תהא במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  .4.3
ל בין אם ע ים ו/או התשומות,רותילהקטין ו/או להגדיל את היקף השוהמוחלט, שיקול דעתה הבלעדי 

 ניםהשעות בהן ניתרות ו/או הקטנת ו/או הגדלת מספר יצמצום ו/או הוספת מקומות ש ידי
ובכל שעה  רותיו/או הקטנת ו/או הגדלת מספר העובדים בכל מקום ממקומות הש יםרותיהש

מהשעות בהן ניתנים השירותים ו/או לשנות את שעות ו/או הרכב איזה מהמשמרות, וזאת על פי 
י כי הקטנה יכולה להיות עד כד למען הסר ספק מובהר ומוסכם,. שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

  .שירותיםאיזה ממקצועות השירות ו/או ה , לרבות ביטולם שלביטול

חלוקה שונה של תיתכן שיקול דעתו הבלעדי, ועל פי  המנהל דרישתמובהר עוד, כי בהתאם ל .4.4
של משמרות ו/או פיצול חלקי של משמרת  תוספת המפורטות בנספח התפעולי, לרבותהמשמרות 

  לאותו היום.

הקבלן במשמרות במהלך כל שעות היממה, כמפורט בנספח התפעולי, כולל השירותים יסופקו על ידי  .4.5
זה, לעיל ולהלן, מסוף  4 מובהר כי מבלי לגרוע מכל סמכות של הרשות על פי סעיף  משמרות לילה.
לנספח התפעולי. הרשות   1והכל במועדים ובהתאם לאמור בפרק  24/7ול במתכונת אלנבי צפוי לפע

רשאית לשנות את מתכונת הפעילות המתוכננת של מסוף אלנבי בכל היקף שיקבע על ידה, לרבות 
להחלטות הדרג המדיני. תה ו/או ילשיקול דעתה והנחישינוי בהיקף שעות הפעילות המסוף בהתאם 

יהיה שינוי בתמורה המשולמת לקבלן והקבלן שיקלל את האמור לעיל בתמורה, למען הסר ספק, לא 
 .כפי שהוצעה על ידי הקבלן במסגרת טופס ההצעה הכספית
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ו/או תקופת זה לעיל, בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות  4 כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף -כמו .4.6
, הרשות תהא רשאית על פי הוראת המנהל (כהגדרתו בחוזה), להוסיף ההארכה (ככל שתחול)

תקנים, על אלו המפורטים בטופס ההצעה הכספית, כאשר התמורה לקבלן בגין ההוספה, תהא שעות/
מכמות  25%יודגש, כי הגדלה בשיעור של עד . בהתאם לנקוב בטופס ההצעה הכספית של הקבלן

הנקובה בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי הודעה לכלל המקצועות השעות המצטברת הצפויה 
  .לקבלן מאת המנהל. הגדלה מעבר לכך טעונה קבלת אישור הגורמים המוסמכים ברשות

הגדלת תשומות מעבר לאלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, אשר לא מצריכה גיוס נוסף של עובדים  .4.7
שעות. במקרה של הגדלת תשומות אשר מצריכה גיוס  48על ידי הקבלן, תיעשה בהתראה מראש של 

) ימי עבודה לצורך גיוס 21( עשרים ואחתנוסף של עובדים על ידי הקבלן, תעמוד לקבלן תקופה של 
  רסום. ופ

הקטנת תשומות מעבר לאלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי הודעת המנהל לקבלן,  .4.8
לכלל  צפויהמצטברת המכמות השעות ה 25% -שעות. הקטנת תשומות מעל ל 24בהודעה מראש בת 

ימים, במסגרתם יהא  7הנקובה בטופס ההצעה הכספית, תיעשה בהודעה מראש של  המקצועות
 ל הקבלן להגיב לדרישת הרשות כאמור.באפשרותו ש

   ההתקשרות תקופת .5

 ליום ועד 1.11.2017) חודשים, החל מיום 36היא לשלושים ושישה ( הקבלןעם  ההתקשרותתקופת  .5.1
 ההתקשרותהרשות תהא רשאית לשנות את מועד תחילת  ").ההתקשרות תקופת" :(להלן 31.10.2020

  וזאת בהודעה מוקדמת בכתב.

לתקופה או הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .5.2
) חודשים 24תקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו במצטבר על עשרים וארבעה (

 ימים טרם תום תקופת 30"), וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של תקופת ההארכהזה: " בחוזה(
  התקשרות.ה

לן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או אי הקב .5.3
סעיף זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות  היאהארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

, הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, להלן 31 
לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו 

) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן האו חלק הההארכה (כול להעניק את השירותים במהלך תקופת
 השקיע הקבלן בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

  התחייבות הקבלן לעניין מתן השירות .6

   :ת, כימתחייב בזאמצהיר והקבלן 

רד בכל עת שבה עליו תרות, לא יוצב על ידו בכל מקום ממקומות השתועסק ותכמות העובדים אשר  .6.1
וביחס  רותילגבי אותה עת באותו מקום שכנקוב בנספח התפעולי העובדים, כמות רות, מיליתן את הש
  ו/או כפי שקבע המנהל והודעה על כך נמסרה לקבלן. לאותו מקצוע

משמעת, לבוש וכד') לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע  י בטיחות,הוראות נוהל (בנושאהוא יכין  .6.2
העתק ההוראות וכל  .וכן על פי הוראת המנהל במידת הצורך עדכנןוירות, ירות, במקומות השיהש

   .של המנהל בכתבמראש ו הקבלן לידיעת המנהל ולאישורו על ידיעדכון, או שינוי בהן יובאו 

רות מהמספר שהקבלן חייב בהעסקתו באותה יירד מספר העובדים בכל עת, במקום ממקומות הש .6.3
לעיל, עקב נסיבות שהקבלן לא יכול היה לצפות מראש, מתחייב הקבלן  6.1  עת, כאמור בסעיף

נודע לו מעת שארבע שעות תוך בוזאת תחתיו, רות להציב עובד יכמפורט בחוזה, לגבי אותו מקום ש
   על ההיעדרות.

  .יםרותיומסודרת של העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השנאה  ,פיד על הופעה נקייההוא יק .6.4

  אחר כל הוראות והתנאים המפורטים בנספח התפעולי. הוא יעמוד וימלא .6.5

כמפורט בנספח אמצעים וציוד, וכן כל הנדרש למתן השירות  לצורך מתן השירותיםהוא יקצה ויעמיד  .6.6
 .התפעולי

באחריות כוללת לספק, בכל רגע נתון לאורך כל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יישא, על חשבונו, .6.7
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) את כוח האדם, הציוד, המתקנים והחומרים 
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הדרושים לביצוע השירות, במלואם ובמועדם, הכול ברמת איכות גבוהה ובהתאם לתקנים 
  המחמירים ביותר. 

והוא מכיר את אופן ניקויים המיוחד וכי  בהםוכי ביקר  הםומתקני מקומות השירותהוא מכיר את  .6.8
ח האדם המקצועי הדרוש ויש לו היכולת והמיומנות לביצוע עבודות הניקיון לפי חוזה זה וכן את כ

  לביצועם.

מתן לצורך  עשות כל שימוששלא לבזאת, הקבלן מתחייב מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל,  .6.9
על ידי ובכתב , שלא אושר מראש ו/או חומר, מכל מין וסוג שהםהשירותים בכל ציוד ו/או מתקן 

ו/או המנהל, וזאת מבלי שיהיה באישור הרשות האמור להטיל על הרשות אחריות כלשהי או  המפקח
 לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע השירותים במלואם ובמועדם.

ירותים במהירות, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) יבצע את הש .6.10
ביעילות ובמקצועיות המרבית, ללא עיכובים, בתיאום מלא עם האחראי לבטיחות ולגהות ברשות 
ו/או עם מי שמונה מטעמו ובכפוף להוראות ולהנחיות המנהל ו/או המפקח. למען הסר ספק מובהר 

ים על מנת בזאת, כי אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירות
להטיל על הרשות ו/או כל מי מטעמה אחריות כלשהי, בין היתר, בקשר עם טיבם ואיכותם של 

 השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות הקבלן בקשר לכך.

כמפורט  הינההקבלן לספק לרשות לצורך מתן השירותים,  שעלבזאת, כי כמות העובדים  מובהר .6.11
- (דו יםהתקופתיהשירותים  וכי ,בלבד יםושבועי יםיומיומי שירותיםהינה לצורך בנספח התפעולי, 

הקבלן ועל חשבונו באמצעות  ידי-לע ו) יבוצע, כמפורט בנספח התפעוליוכיו"ב םיי, חודשיםשבועי
לא תהא כל , ולקבלן עובדים שאינם נמנים על עובדיו המבצעים את העבודות היומיומיות והשבועיות

 . ל מין וסוג שהן, בקשר לכךטענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכ

, בין אם במסגרת הכללית מטעם הרשות  המפקח ידי-על שיידרשוכפי  השירותיםבצע את כל יהקבלן  .6.12
  .התפעולינספח ה פי-עלאיכות הנדרשת ובאחרות, במסגרות ובין אם  ,התפעולינספח השל 

הקבלן ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  בכל נקודת זמן שהיא, במשך כל תקופת ההתקשרות .6.13
כל האישורים, ההיתרים, ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים, אשר יהיו יהיה בעל 

, בהתאם הניקיוןרישיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום תקפים על שמו של הקבלן, ובכלל זה 
  .1996- קבלני כח אדם, תשנ"ו על ידילהוראות חוק העסקת עובדים 

  עותק מהרישיון הנוכחי כאמור שבתוקף יוגש למנהל עובר ליום תחילת תקופת ההתקשרות.   

מועד לפני  יום 30לכל הפחות , כאמור עותק מכל רישיון חדש המנהלהקבלן מתחייב להעביר לידי 
  . או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם פקיעת תוקפו של כל רישיון קודם

, אם או החוזה דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל 
מכל סיבה  יפקע ו/או יבוטל הרישיון מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש הרישיון

א הת במקרה כאמור הרשות, ומיד עם היוודע לקבלן על כך שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב לרשות
ו/או זכות לפיצוי קבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי של לאלתר את החוזהלסיים  תרשאי

  בשל כך.

בהתאם על ידו יועסקו מועסקים ו ,העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותיםכי כל הקבלן מתחייב  .6.14
 מכוחו. שהוצאו וההיתרים הצווים , וכל התקנות 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

עותק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית / אישור על הגשת בקשה להיתר עבודה במנוחה שבועית בגין 
העסקת נותני השירותים במסגרת מתן השירותים יוגש למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת 

   ההתקשרות.

הקבלן מתחייב להעביר לידי הרשות עותק מכל היתר חדש בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל היתר קודם או מיד עם קבלת היתר  30, לכל הפחות 1951-תשי"א

  חדש, לפי המוקדם. 

פקע ו/או יבוטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד המוקנה לרשות על פי כל דין או החוזה, אם י
ההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש ההיתר מכל סיבה שהיא, יודיע על כך 
הקבלן בכתב לרשות מיד עם היוודע לקבלן על כך, ובמקרה כאמור הרשות תהא רשאית לסיים את 

  .או זכות לפיצוי בשל כךו/החוזה לאלתר ומבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות 

) 1953-כי אינו מעסיק ו/או יעסיק נוער (כהגדרת מונח זה בחוק עבודת הנוער, תשי"גהקבלן מתחייב  .6.15
 במסגרת מתן השירותים לרשות.
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לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף הקבלן מתחייב  .6.16
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

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

 על ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו. לחוק שוויון זכויות ויפ 9חובותיו לפי סעיף 

, 1998-ח"תשנהקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית,  .6.17
, החוק פי על והתנכלות מינית הטרדה על האיסור את עובדיו לידיעת יביא, זה ובכלל, מכוחו והתקנות
 למניעת תקנון ויפרסם יקבע, התנכלות או מינית הטרדה למנוע כדי הנדרשים האמצעים בכל ינקוט
 למניעת מטעמו אחראי וימנה, ובירורה תלונה להגשת יעילה דרך יקבע, עובדיו בין מינית הטרדה
, הרשות לידיעת מידי באופן להביא, הקבלן מתחייב עוד. החוק להוראות בהתאם מינית הטרדה

 ברשות המוצבים מעובדיו למי בקשר מינית הטרדה בגין תלונה כל, מטעמו האחראי באמצעות
 הרשות עם פעולה ישתף, לכך שיידרש וככל, בעקבותיה והמסקנות בה הטיפול אופן, החוזה במסגרת

 של מסמכותה לגרוע כדי באמור אין כי, בזה מובהר. כאמור התלונה לבירור בקשר מטעמה מי/או ו
מתחייב לשתף עמה  והקבלן, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, כאמור התלונה בבירור לטפל הרשות

 .פעולה באופן מלא

  זה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן, כמפורט בחוזה. 6 אין באמור בסעיף  .6.18

  כישורי עובדי הקבלן  .7

כל מי שיחליפם במתן ו, יםרותיהשמתן בעל ידו העובדים שיועסקו כי כל הקבלן מתחייב בזאת,  .7.1
בהוראות הנספח  , ובכלל זהבכל עת, בכל הדרישות המפורטות בחוזה יעמדו,, ים כאמוררותיהש

  .התפעולי

רות עובדים יהקבלן מתחייב בזאת להעסיק במתן השלעיל,  7.1 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  .7.2
, לרבות הדרישות כמפורט בחוזה זה בכלל, ובנספח רותיאחראים ומתאימים מכל הבחינות למתן הש

 .התפעולי בפרט

  אישור גורמי הביטחון .8

מראש ובכתב לכל אחד מן העובדים  שתפ"א ומסופים"ט במנמתחייב, לקבל את אישורם של  הקבלן .8.1
 . השירותיםשיועסקו על ידו בביצוע 

קבלן במתן הרשאי להורות לקבלן להפסיק עבודתו של עובד או מי מטעמו שימונה על ידו,   , המנהל .8.2
 את משהורה כן, על הקבלן להפסיק, ורות לפי שיקול דעתו הבלעדי, או שלא לאשרה מלכתחילהיהש

דרישות המפורטות בחוזה. הרשות העבודתו של אותו עובד לאלתר ולהחליפו בעובד אחר העונה על כל 
להיגרם לו בשל  העלוליםלא תהא חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים, 

שור לעובד מעובדי הקבלן לא ין אכי אי מת ,הפסקת עבודתו של עובד כאמור לעיל. כמו כן יודגש
 חוזה. התנאי ו בהתאם לכל הוראותצוע השירות מצד הקבלן ייהווה עילה לדחייה או לעיכוב או לאי ב

מובהר ומוסכם בזאת על הקבלן, כי מסיבות ביטחוניות, הקבלן לא יוכל לספק את השירותים  .8.3
 באמצעות עובדים פלסטינים אשר אינם אזרחי מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי החוזה. 

   התחייבויות הקבלן לעניין תנאי העבודה של עובדיו .9

אחר כל  אשר יועסקו מטעמו בביצוע השירותים הקבלן מתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אחד מהעובדים
  .ההוראות להלן

להלן, לרבות  זה בסעיף כמפורט השירותים מתן בגין הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר הקבלן
  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעתבשעות הלילה, 

  שכר לשעה בסיסית. .9.1

בכל מקצועות  מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא המכרז הקבלן
אשר ( זה 9 בסעיף  מהשכר לשעה בסיסית, כהגדרתו להלן שלא יפחתשכר השירות המפורטים להלן, 

ימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, עבודה באו בגין שעות נוספות גמול בגין כולל אינו 
, ובכלל זה להפריש ולשלם בגין כל שעת עבודה את כל הרכיבים והתנאים )כמפורט במסמכי המכרז

  לטופס ההצעה הכספית.  1הסוציאליים הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט להלן ובנספח 
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בכל  במתן השירותים הקבלןשכר לשעה בסיסית ביחס לעובדים שיועסקו על ידי  .9.1.1
  : מקצועות השירות

המינימום משכר  שלא יפחתלפי ערך לשעת עבודה דים כאמור מחוייב לשלם לעוב הקבלן
 כפי ,בהתאם לטבלה שלהלן ולאחראי ניקיון, לפי העניין לעובד ניקיון לשעת עבודה

 בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת בצוקבוע ש
 פיניקיון על  עובדש"ע ללשכר המינימום : "בהתאמה, להלן( 2013-ג"ע, תשציבוריים

 ו/או ")קבלני שירות צו" - ו ",שכר המינימום לש"ע לאחראי ניקיון על פי הצו", "הצו
כפי שיעודכנו מעת לעת על , )ביניהם הגבוהפי (ל במשקהמינימום משכר /או ומשכר ענפי 

 ביחס, להלן( שנקובים ככל, הסכומים הנקובים להלן בטבלה בתוספת ,פי הוראות הדין
     :")השכר לשעה בסיסית" :כאמור לעובדים

  

 בסיסית  לשעה השכר  מקצוע שירות

 עובד ניקיון
ו/או  שכר ענפי/או שכר מינימום לש"ע לעובד ניקיון על פי הצו ו

  ₪. 2מבניהם בתוספת שכר המינימום במשק, לפי הגבוה 

 ניקיוןאחראי 
ו/או  שכר ענפיו/או שכר מינימום לש"ע לאחראי ניקיון על פי הצו 

  ₪. 2שכר המינימום במשק, לפי הגבוה מבניהם בתוספת 

 

על פי צו קבלני שירות ו/או לאחראי ניקיון המינימום לעובד ניקיון ככל שיעודכן שכר  .9.1.2
להלן בסעיף כהגדרתן ו/או על פי הוראות הדין שכר ענפי ו/או  במשקו/או שכר המינימום 

ועל פי העדכון שכר המינימום לעובד ניקיון ו/או אחראי הגבוה ביניהם), העדכון (לפי  9.3 
זה,   הגשת ההצעות במכרזניקיון (לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע נכון למועד 

את , ובהתאם לו החל ממועד תחולת העדכון כאמור באופן מיידי אם הקבלן,עדכן בהתי
ביחס לכלל מקצועות  המועסקים במתן השירותיםשכר המינימום בגין העובדים 

כאשר לשכר המינימום המעודכן כאמור יתווספו התוספות הנקובות בטבלה  ,השירות
   .לעיל 9.1.1  שבסעיף

מצהיר ומתחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין עובדיו אשר  הקבלן .9.1.3
לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה בהצעה  יועסקו מטעמו במתן השירותים

 1והכל כמפורט בהצעה הכספית ובנספח "), עלות השכר המינימאלית(להלן: " הכספית
עבור  להצעה הכספית, הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות השכר המינימאלית

  .מקצועות השירות השונים

כל ומתחייב לשלם ל מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן מכוח החוזה, הקבלן מצהיר .9.1.4
באים, אשר ה הרכיביםעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את ה

להלן,  9.3 ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין כהגדרתן בסעיף 
תוספת וותק, תוספת ענפית, תוספות יוקר, עבודה, - שכרכפי שיהיו בתוקף מעת לעת: 

חופשות מיוחדות, ביטוח לאומי, חופשה שנתית, דמי חגים,  שי לחגים, ,מענק מצוינות
, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית / ות נוספותהבראה, גמול בגין שעבגדי עבודה, דמי 

או הסעות בהתאם  הוצאות נסיעה, , בחגים / בימי שבתון (לרבות יום הבחירות לכנסת)
ולקרן  להלן) 9.19 (כמפורט בסעיף  פנסיוניותדמי מחלה והפרשות , להוראות הדין

תם . למען הסר כל ספק, כל רכיבי השכר שבמהולהלן) 9.20 השתלמות (כמפורט בסעיף 
 הם מבוססי שכר עבודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית. 

הדין  בהוראות שינוי שיחולאו או צווים על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות  .9.1.5
לעיל ו/או  9.1.4 בסעיף שאינם מנויים  רכיביםאשר יקבעו ) להלן 9.3  בסעיף ןכהגדרת

די ישל הרכיבים האמורים, יעדכן הקבלן באופן מיאו גובהם את שיעורם או יעדכנו ישנו 
את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם, כך שתהיה 

   כאמור.ווים או בצבהתאם לסכום שייקבע בתקנות 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו גם את התשלומים וההטבות כמפורט 
  להלן:

ם אשר יועסקו מטעמו במתן לשלם לעובדיהקבלן מתחייב בגין שעות נוספות. גמול תשלום  .9.2
עבודה  עבור גמול בגיןתשלום , לעיל 9.1 בסעיף כאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותים

והן בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון כהגדרתם בדין,  בימי חולהן  ,בשעות נוספות
במשמרות יום והחל מהשעה השמינית במשמרות לילה וביום  התשיעית מהשעה החלכדלקמן: (א) 

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים הנוספות  25%שלפני המנוחה השבועית, בשיעור של 
מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות; ובנוסף (ב)  50%הראשונות ובשיעור של 
מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים  25%ור של בשבוע, בשיע 44 -החל מהשעה הרגילה ה

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות.  50%הנוספות הראשונות ובשיעור של 
נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת גלובאלית  שעותלעובדיו גמול בגין  ישלם הקבלןמוסכם, כי 

 השירותים מתן בגין הכרוכות העלויות כל את רתמח כי מאשר הקבלןבגין עבודה בשעות נוספות. 
" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף כמפורט נוספות בשעות

  .הכספית ההצעה שבטופס

 ם אשרלשלם לעובדימתחייב  הקבלן .שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .9.3
בגין  גמול, לעיל 9.1  בסעיףכאמור  בנוסף לשכר לשעה בסיסית, יועסקו מטעמו במתן השירותים

מהשכר לשעה בסיסית  50%בשיעור של  וימי שבתון, חגי ישראל, מנוחה השבועיתימי העבודה ב
 עלות(להלן: " שלאחר מוצאי השבת/חג 06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00לעובד החל מהשעה 

"), ובימי שבתון כהגדרתם שבתון וימי ישראל חגי, השבועית המנוחה בימי סיסיתב לשעה השכר
חוק  לרבותדין,  כלעל פי הוראות  כמתחייבבדין בהתאם לתעריף ולשעות השבתון כקבוע בדין, והכל 

 לגרוע מבלי, וכן, הניקיוןקבלני שירות וצו קבלני שירות, וכן הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בענף 
, ככל שחלים, הקבלן, הוראות כל צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, החלים על לעיל מהאמור
בגין שעות מתן  לקבלןהתמורה  ").הדין הוראות(להלן: " המיטיבה ההוראה לפי - סתירה של ובמקרה

  .השירותים על ידו בימי המנוחה השבועית, ימי חג וימי שבתון היא כמפורט בחוזה

למען הסר ספק, ובהתאם להוראות החוזה, מובהר כי על  .המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת .9.4
הקבלן להביא בחשבון היקף המשרה של העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לצורך 
חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את שעות העבודה במנוחה השבועית ובחג, עד להיקף משרה מלאה, 

 תלות ללא כאמור בשעות התחשבות מחייבים שירות קבלני צוהוראות הדין ובכללן  בו מקום אלא
 הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר הקבלן. המשרה בהיקף
  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז

 דמי החוזה נשוא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר םהקבלן מתחייב לשלם לעובדי .מחלה דמי .9.5
, כי הקבלן ישלם לעובדיו בהתאם לצבירת ימי המחלה של מובהר. הדין להוראות בהתאם מחלה

העובד אצל הקבלן במסגרת מתן השירותים על פי החוזה. מובהר, כי התשלום לקבלן בגין רכיב זה, 
 ישולם אשר זה רכיב על הנדרשות הסוציאליות ההפרשות וכןלרבות ההפרשה לביטוח לאומי בגינו, 

בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע התשלום בפועל, בכל חודש  יבוצע, הרשות ידי על
 כאמור מחלה דמי תשלום בגין התמורהלתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול). 

 . השירותים בגין השוטף מהתשלום נפרדת חשבונית תוצא ובגינה בנפרד תשולם לעיל

דמי הבראה על  ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלשלם לעובדיהקבלן מתחייב  .הבראהדמי  .9.6
"), דמי ההבראה(להלן: " לאומיהתעריפים וימי הזכאות הנקובים להלן, בתוספת הפרשה לביטוח פי 

יהיה זכאי לדמי וזאת בין אם העובד השלים שנת עבודה אחת אצל הקבלן ובין אם לאו, כאשר העובד 
 ההבראה החל מיום העסקתו הראשון, כדלקמן:

והוא יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם  ₪ 423תעריף ליום הבראה. התעריף ליום הבראה יעמוד על 
מעודכן התעריף ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי העבודה 

שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה  או על פי שיעור השינוי במשרד האוצר
  . (לפי העדכון הגבוה מביניהם) 2013לבין מדד חודש אפריל 

מספר ימי הזכאות. דמי ההבראה יחושבו לפי מספר ימי ההבראה על פי המפורט בטבלה שלהלן. היה 
זה על הימים  עדכוןלתקשי"ר יחול  28.241ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בפסקה 

   הנקובים בטבלה שלהלן:

  מספר ימי הבראה  מספר שנות ותק

  7  שלוש השנים הראשונות
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  מספר ימי הבראה  מספר שנות ותק

  9  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית

  10  15 - ועד השנה ה 11 -מהשנה ה

  11  19 - ועד השנה ה 16 -מהשנה ה

  12  24 - ועד השנה ה 20 -מהשנה ה

  13  ואילך 25 -מהשנה ה

  

על פי הוראות צו קבלני  ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותיםדמי ההבראה 
  שירות בכל הנוגע לעובד המועסק לפי שעה, כלהלן:

דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו כרכיב נפרד שישולם לצד ובנוסף לשכר לשעה בסיסית, 
  והוא יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה.

  דמי ההבראה יחושב לפי הנוסחה שלהלן:רכיב 

  .C-, המחולקת בB-ב Aמכפלה של 

  –לעניין זה 

A –  זה; 9.6תעריף ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, כמפורט לעיל בסעיף  

B –  זה  9.6מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שלעיל בסעיף
ד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן לזמן, בשירות המדינה וכפי שיעודכנו מעת לעת; מוע

  לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

C –  הסכם מסגרת, בדבר קיצור שעות העבודה כפול  –מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה
  ).186כפול  12( 2,232מספר חודשים בשנה = 

הפרשה לביטוח לאומי בגינם וכן ההפרשות התמורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף ה
הסוציאליות ולקרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה, תשולם על ידי הרשות, מדי חודש, בנפרד 

 לחוזה, בכפוף להגשת אישור 28.6מהתשלום השוטף בגין השירותים, במועד התשלום הנקוב בסעיף 
קבלן ימסור בגין תמורה כאמור הרו"ח מטעם הקבלן על ביצוע התשלומים וההפרשות בפועל. 

   .השירותים בגין השוטף מהתשלוםחשבונית מס נפרדת 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי חופשה,  דמי חופשה. .9.7
הקבלן מאשר כי ידוע לו ששיעור ההפרשה בגין חופשה לצורך חישוב  כמתחייב על פי הוראות הדין.

לטופס ההצעה הכספית, מחושב על בסיס  1העלות המינימלית של כלל המקצועות, כנקוב בנספח 
ימי חופשה נטו בשנה. הקבלן מאשר כי כל תוספת תשלום שתשולם על ידי הקבלן  12 - זכאות ל

 כל את תמחרולם על ידו, בהתאם להוראות הדין וכי הוא לעובדיו מעבר לכך, תחול על הקבלן ותש
 שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות העלויות
 .הכספית ההצעה

יובהר כי (ולמען הסר ספק  של למעלה משנה הקבלן מתחייב לשלם לעובדים בעלי ותקתוספת ותק.  .9.8
אצל הקבלן הנוכחי נותן השירותים קודם לכן אשר הועסקו  םעובדיעל הקבלן להכיר בוותק של 

תוספת ותק בסך  ,אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים ,)הקבלןונקלטו לעבודה אצל  במסוף אלנבי
בנוסף, מתחייב הקבלן לשלם לעובדים בעלי ותק של למעלה מחמש  עבור כל שעת עבודה.₪  0.35של 

עבור כל שעת עבודה, וזאת ₪  0.46שנים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים תוספת ותק בסך של 
"). הקבלן מתחייב להביא תוספת הוותק בחשבון תוספת הוותק(להלן: "החל מהשנה השישית ואילך 

הקבלן מאשר כי  פנסיוניות, אך לא לצורך הפרשה לקרן השתלמות.לצורך ביצוע הפרשות בין היתר 
תמחר את כל העלויות הכרוכות בגין תוספת הוותק כמפורט בסעיף זה לעיל בעת הגשת הצעתו 

   .למכרז בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספית

תפעולי (להלן: מפורטת בנספח ה 2016לדצמבר טבלת מצבת העובדים הנוכחית וותק העסקתם נכון 
   "טבלת ותק").

הקבלן מתחייב להכיר בוותק של העובדים אשר הועסקו אצל הקבלן הנוכחי נותן  הכרה בוותק. .9.9
ונקלטו לעבודה אצל הקבלן, לצורך חישוב זכויותיהם בהתאם לכל הוראות  במסוף אלנבי השירותים
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. הבראה ודמי מחלה ימי, חופשה ימיתוספת וותק, ל זכאות לענייןלא רק  אךהדין והחוזה, לרבות 
 בעת לעיל זה בסעיף כמפורט בוותק הכרהמאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות בגין  הקבלן
  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת

   .מפורטת בנספח התפעוליהותק טבלת 

. הקבלן מתחייב להעניק לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו במתן השירותים נשוא שי לחגים .9.10
"), ואולם האמור לעיל יחול רק לגבי עובדי חגלשי לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח (להלן: " שיהחוזה, 

ניקיון של הקבלן המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב חג ראש השנה או חל ערב חג הפסח, לפי 
שקלים חדשים  עשרה וארבעובה השי לחג, לכל אחד מהחגים, יעמוד על סך של מאתיים העניין. ג
 בשי המדינה השתתפות לגבי שיחולו לעדכונים בהתאםסכום זה יעודכן ₪).  214.40( אגורות וארבעים

 שירות נציבות בחוזרי כמפורט, מועדים ובאותם המדינה בשירות המועסקים לעובדים המוענק לחג
, או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה לעת מעת שיהיו כפי, זה בעניין המדינה

). יודגש כי השי מביניהם הגבוה העדכון(לפי  2015בה משולם השי לבין מדד חודש ינואר  הקלנדארית
 לןהקבלחג לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תווי קנייה), וכי הוא ישולם בשכר עובדי הקבלן. 

 ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר
 .  הכספית

 המצטייניםמתחייב לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות לעובדי הניקיון הקבלן  מענק מצוינות. .9.11
המועסקים על ידו במתן השירותים, בהתאם לאמות מידה שיקבע המנהל, מעת לעת, ואשר עיקריהן 

 מפורטים, בין היתר, להלן: 

 מילוי המשימות בהתאם להוראות. –איכות הניקיון  .9.11.1

 תודעת שירות ונימוס. .9.11.2

 נוכחות העובד, איחורים לעבודה וכדומה. .9.11.3

 הופעה חיצונית מסודרת. .9.11.4

 חוות דעת מפקח הניקיון. .9.11.5

 חוות דעת המפקח מטעם הרשות. .9.11.6

 קבלת ביקורת באופן ענייני. .9.11.7

 נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך. .9.11.8

מבסיס השכר באותה שנה הכולל את עלות השכר הבסיסית,  1%סכום מענק המצוינות ייקבע על פי 
(ככל שהעובד גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת נסיעה 

לחודש ינואר בכל שנה או  31 -יגיש לרשות דוח עד ליום ההקבלן "). בסיס השכר(להלן: "זכאי לה) 
חלק ממנה לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) בגין השנה שחלפה, על גובה 

ם המענק בחירת עובדי הקבלן להם ישולבסיס השכר ששולם לכל עובדיו העוסקים במתן השירותים. 
בפיקוחו ואישורו של נציג הרשות על מנת לוודא שהיא מתבססת על  כאמור תיעשה על ידי הקבלן

לעובדים הנבחרים כאמור לא יאוחר הקבלן מענק המצוינות ישולם על ידי  .כאמוראמות המידה 
ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה, או בעד חלקה, לפי העניין משולם מענק 

מובהר, כי מענק המצוינות שישולם כאמור אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא  המצוינות.
בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות 

וינות, עוד מובהר, כי התשלום בגין מענק המצ). וקרן השתלמות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה
על הקבלן בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם קבלן ללרבות ההפרשה לביטוח לאומי בגינו, ישולם 

התמורה בגין תשלום מענק מצוינות כאמור לעיל תשולם  ביצוע התשלום וההפרשה בגינו בפועל.
   .בנפרד ובגינה תוצא חשבונית נפרדת מהתשלום השוטף בגין השירותים

מתחייב להנפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים הקבלן  דוח ותלוש שכר. .9.12
דוח אישי מפורט של שכרו החודשי ותלוש שכר חודשי מפורט בהתאם להוראות כל דין,  החוזהנשוא 

אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר וכן דוח המפרט את שעות העבודה שביצע כל עובד כאמור. 
 .רשום בדוארהקבלן שלו, ישלח לו אותו 

כל אחד וכן משכרם החודשי הכולל של  ,לשעה בסיסית מהשכרכי מתחייב  הקבלן גילום שכר. .9.13
, מכל פיקדונותאו  לא ינוכו כל תשלומים ,החוזהים נשוא במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו מ

ביטוח דמי ביטוח לאומי,  וכן מס הכנסה ושי לחג הסעותבגין ארוחות, ביגוד,  לרבותסוג או מין, 
 אלו הטבות שווי יגלם הקבלן וכי"ב, וכיו הסעותבגין ארוחות, ביגוד,  ומע"מ (ככל שיחול) בריאות
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דמי , לאומי ביטוח, הכנסה מס תשלומי ורק אך הם בניכוי המותרים היחידים התשלומים. לעובדים
 . לעובד יגיע אשר השכר על השתלמות וקרן הפנסיוני להסדר והפרשות בריאות ביטוח

המציע הזוכה יתחייב לספק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא  ארוחות. .9.14
" או הארוחה החמהעל פי התפריט כמוגדר להלן בסעיף זה (להלן: " המכרז, ארוחות חמות

המופעלת במסוף אלנבי (להלן בהתאמה: "), אשר ירכשו מזכיין המסעדה הארוחה/הארוחות"
 תשלום הרשות לקבלן יהיה עפ"י מחיר הארוחה .")המסעדה במסוף זכיין"-" והמסעדה במסוף"

בפועל (בכפוף  , במכפלת כמות הארוחות החודשיתבמסוף המסעדהזכיין אשר שילם הקבלן ל החמה
 החמה  עפ"י מחירי הארוחה  ידוע לקבלן כי .לאמור להלן בסעיף זה ביחס לכמות הארוחות החודשית)

בתוספת ₪  31מסוף הנו מסעדה בבחמה הרשות לקבלן בגין ארוחה תשלום  במסוף אלנבי כיום,
 המסעדה זכייןשל מחיר הארוחה על ידי  או מטה מע"מ. יובהר כי ככל שיבוצע עדכון כלפי מעלה

המחיר העדכני אותו נדרש על פי אמור בסעיף זה כהארוחה התמורה בגין  יבוצע עדכון שלבמסוף, 
בתוספת מע"מ וזאת לאחר שמנהל החוזה אישר כי בוצע עדכון במסוף  המסעדהזכיין הקבלן לשלם ל

בכל מקרה, לא תעלה עוד יובהר כי  .במסוף המסעדה זכייןעל ידי  או מטה מחיר הארוחה כלפי מעלה
כמות הארוחות אשר בגינן תשלם הרשות לקבלן על הכמות המתקבלת מחלוקת סכום השעות 

 .שעות עבודה 8- , בבפועל החודשי הכולל

הקבלן את עובדיו, תתבצע באמצעות שרות מערכת מסלקה לניהול ארוחות. באחריות הקבלן  הסעדת
ארוחה צייד כל אחד מעובדיו בכרטיס מגנטי אישי שבאמצעותו יוכל העובד לסעוד רכוש וליהיה ל

ומעקב הקבלן אחר שימוש עובד   on-lineבמסעדה במסוף. מערכת סליקה זו תאפשר דיווח חמה 
פקת דוחות חודשיים, עבור הרשות,  המפרטים את כמות הארוחות החודשית הכוללת בכרטיס וכן הנ

שצרך כל עובד ו/או את כמות הארוחות החודשית שצרכו כלל העובדים במסוף, וכן בכל חתך של זמן 
  אותו תבקש הרשות לקבל מידי הקבלן.

ת הקיים אצל זכיין : על פי התפריט לארוחת צהרים אותו צורכים עובדי רש"החמה תפריט הארוחה
    במסוף כולל שתיה קרה. המסעדה

 לא יהא רשאי לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא בגין עלות הקבלןלמען הסר ספק מובהר, כי 
 הארוחות ועליו לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו. 

בכל  למעונותיהם השירות וחזרה למקום מתןלהסיע את עובדיו ממעונותיהם הקבלן מתחייב . הסעות .9.15
לארגן מערך הקבלן  מתחייבשעות מתן השירות, הכל כמפורט בנספח התפעולי. לצורך כך, זמן ו

יגיעו למקומות השירות הקבלן , באופן שעובדי המותאם לשעות המשמרותבתנאים ראויים, הסעות 
פעילות מערך , ולבצע מערך בקרה על כאמור בנספח התפעולי תחילתה של כל משמרת לפני בסמוך

  דא עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים.ההסעות על מנת לוו

לחתום על חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו אשר  שיידרהקבלן  חוזה עבודה וטופס הודעה לעובד. .9.16
כולל שכרו  ,העסקתו של העובד ותקופת העסקתויעסוק במתן השירות. החוזה יפרט את כל תנאי 

בקשר למחויבויותיו כלפי עובדיו  ,הקבלןבאופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי  וזכויותיו,
ימסור לידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על הקבלן . בנוסף, לקבלןהקבועות בחוזה שבין הרשות 

חוק בהתאם להוראות המכרז, טופס ההודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו,  ידו במתן השירותים נשוא
חוק הודעה (" 2002- ), תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה הודעה לעובד

לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרה . ")לעובד
ההודעה לעובד יכלול את  טופסמטעם העובד לפיה קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה. 

. הקבלןהפרטים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה תנאי העבודה המפורטים בחוזה שבין הרשות לבין 
הקבלן יציין בחוזה העבודה ובטופס הודעה לעובד, כי על ההפקדות הפנסיוניות יחול האישור הכללי 

לחוק  14רים מכוח סעיף בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטו
, כך שהפרשות הקרן במסגרת ההסדר הפנסיוני בגין פיצויי פיטורים 1963-פיצויי פיטורים, התשכ"ג

יבואו במקום מלוא פיצויי פיטורים, וכן יצרף את האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה 
 יודיע הקבלןההיתר האמור.  ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, וכן יחתים את העובדים על

  .אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, בחוק הודעה לעובדובהתאם לקבוע  דין פי על כנדרש לעובדו

, מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרותהקבלן  קיום הוראות הדין, לרבות הסכמים קיבוציים. .9.17
לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים  ,תקופת ההארכה (ככל שתחול)ב לרבות
, אחר כל האמור בהוראות הדין, לרבות האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים החוזהנשוא 

הסכם קיבוצי אחר ו/או כל הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 
 להלן.   9.18ו/או צו הרחבה שחל עליו, כמפורט בסעיף 
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ימים ממועד  30 -מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מהקבלן הסכם קיבוצי.  .9.18
ימים לפני תחילת תקופת  30 -לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מהקבלן חתימת החוזה בין 

 הניקיון חברות של הארצי הארגוןארגון חברות הניקיון בישראל או מטעם ההתקשרות, אישור מטעם 
ו מטעם התאחדות החברות וקבלני האחזקה והניקיון בישראל, כי הנו חבר בארגון, או א בישראל

ידו  עלתם בינו לבין העובדים החל על העובדים אשר יועסקו לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נח
או  הקיבוציים בהסכמיםהדין ו/או  בהוראות, אשר אינו גורע מהאמור החוזהבמתן השירותים נשוא 

 . הניקיוןצווי הרחבה בענף 

בטח כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים הקבלן מתחייב להפרשות פנסיוניות.  .9.19
 ופיצויים להסדר פנסיוני הפרשות מלאות םיעובדכל אחד מהלבביטוח פנסיוני, והוא מתחייב להפריש 

של כל אחד מהעובדים  מיום עבודתו הראשון החל וזאת, , וכן לנכות משכרם של עובדיועל חשבונו
, לחודשאחת  של בתדירותועל שמו של העובד,  תאישילקופה  השירותים,אשר יועסקו על ידו במתן 

 כדלקמן: 

בגין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים,  .9.19.1
הקבלן לפיצויים, וכן לנכות מעובד  8.33% - תגמולים ו 7.5%בשיעור של  - 1963-תשכ"ג

 .  לרכיב התגמולים 7%

לפיצויים, וכן לנכות  8.33% -תגמולים ו 7.5%של  בשיעור - דמי ההבראה בגין רכיב  .9.19.2
  ;התגמולים לרכיב 7% הקבלןמעובד 

יפריש הקבלן  - וימי מנוחה, ככל שישולם לעובדיובגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות  .9.19.3
בגין השכר הרגיל המשתלם בגין עבודה במנוחה השבועית, בחג ובשעות נוספות (קרי 

בשעות נוספות או בגין עבודה  50% -האו  25%-של הללא התוספת  100%השכר בשיעור 
וכן  ,לפיצויים 8.33% -תגמולים ו 7.5%) בשיעור של , לפי הענייןבמנוחה השבועית או בחג

בגין תוספת השכר  הקבלן יפרישכמו כן ; התגמוליםלרכיב  7%ינכה מעובד הקבלן 
) 50%(וימי מנוחה לפי העניין)  50%או  25%(המשולמת בגין עבודה בשעות נוספות 

לרכיב  7% הקבלןמעובד ינכה וכן  ,לפיצויים 6% -תגמולים ו 7.5%בשיעור של 
 התגמולים;

תגמולים, וכן לנכות מעובד  5%בשיעור של  -בגין קצובת נסיעה, ככל שתשולם לעובדיו  .9.19.4
 לרכיב התגמולים; 5% הקבלן

בתקופת  נויעודכ, קבלני שירותשעל פי הוראות הדין, לרבות צו ככל למען הסר ספק מובהר, כי 
ולהפריש לעדכן  מתחייב הקבלן ,זה לעיל 9.19  איזה משיעורי ההפרשות הנקובים בסעיף ההתקשרות

  ., באופן מיידילעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המעודכנים כאמור

וצו קבלני שירות, ההפרשות לפיצויים  למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירות
כאמור בסעיף זה לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי האישור 

יהיה מחויב  הקבלן. מובהר, כי 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14הכללי שניתן מכוח סעיף 
בורים לטובתם בתוכניות הפנסיוניות, לרבות לשחרר לעובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצ

רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, וזאת בכל 
רשאי לא יהיה  הקבלןכן, -סיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ומכל סיבה שהיא. כמו

, וזאת, בין , לרבות תגמולי המעסיקיוני של העובדהסדר הפנסלמשוך את כספי התגמולים שנצברו ב
. 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה 23בהתאם להוראות סעיף היתר, 
 .לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בהרשאי  לא יהיה הקבלן

ימים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, את שם  60 -מתחייב להעביר למנהל לא יאוחר מהקבלן   
המוסד/חברה בו הינו מבצע לעובדיו את הביטוח הפנסיוני ואת הפרשות הפיצויים, לרבות רשימת 

את אישור הקבלן עבורם הוא מבצע את ההפרשות האמורות. לרשימה זו יצרף הקבלן עובדי 
  ההפרשות כאמור. המוסד/חברה בדבר ביצוע

גמול בגין שעות  לענייןהפנסיוניות  בהפרשותמאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות  הקבלן

בגין  הפרשותלעיל ובגין   9.19.3 הנקובים בסעיף ),תוספת השכר בלבד( נוספות ועבודה בימי מנוחה

" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעתלעיל  , 9.19.4 נסיעה הנקוב בסעיף קצובת רכיב
  . הכספית ההצעה שבטופס

  
 קרן השתלמות. .9.20
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הקבלן מתחייב לבצע הפרשות לקרן השתלמות לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו  .9.20.1
השכר לשעה בסיסית ודמי ההבראה המשולמים בגין  7.5%במתן השירותים, בשיעור של 

. שיעור הפרשות עובד הקבלן לעניין , וזאת עד להיקף משרה מלאהעל ידו לעובדיו כאמור
מסך השכר לשעה בסיסית ומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי  2.5%זה יעמוד על 

  הקבלן.

ימים ממועד תחילת ההתקשרות, את  60 - הקבלן מתחייב להעביר למנהל, לא יאוחר מ .9.20.2
שם המוסד/החברה באמצעותה הוא מבצע לעובדיו את ההפרשות לקרן השתלמות, את 

לבצע את ההפרשות האמורות, וכן את אישור  מחויברשימת עובדי הקבלן עבורם הוא 
 המוסד/החברה על ביצוע ההפרשות כאמור.

לקבלן בגין העלות הישירה (בלבד) בגין ההפרשה של הקבלן לקרן השתלמות התמורה  .9.20.3
בגין דמי ההבראה (בלבד), ללא כל תוספת מעבר לכך, תשולם על ידי הרשות יחד עם 

להלן ובמועדי התשלום  28.1.2.2  התשלומים בגין דמי ההבראה הקבועים בסעיף
בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע ההפרשה בפועל וכנגד הנקובים בו, 

 . חשבונית מס כדין

ו הם שלם לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בגין הזמן בי הקבלן .הפסקות .9.21
נציג הרשות מראש ובכתב, את  ידי-שוהים בהפסקות אוכל ו/או בהפסקות אחרות המאושרות על

 בגין השעות כי, מובהר ספק הסר למען. שכרם, כמפורט בסעיף זה לעיל בגין הפסקות אלו מלוא
 מניין לצורך לרבות, ועניין דבר לכל עבודה כשעות לקבלן והן לעובד הן ייחשבו כאמור ההפסקות

 .ובגין כל ההפרשות הפנסיוניות נוספות שעות בגין לתגמול הקבלן עובדי זכאות

מדים לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז,  יספקהקבלן מדים וביגוד.  .9.22
גבות חייב או להקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או ל בחורף ובקיץ, הכל כמפורט בנספח התפעולי.

את שווי המדים על חשבונו , ועליו לגלם תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמורמעובדיו כל 
  .אשר יספק לעובדיו

  השירותים יינתנו על ידי הקבלן במקומות השירות. מקומות מתן השירות. .9.23
 בדיקות שכר  .9.24

הרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים ששילם  .9.24.1
הקבלן לעובדים המספקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף 
הבדיקה ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף לכל דין. הרשות תהא 

 תלושי שכרת בודק שכר מטעמה, בקש מהקבלן, בין במישרין ובין באמצעולרשאית 
ואסמכתאות אחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכויי שכר ששולמו לעובדי הקבלן 

תנאי המספקים את השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע ל
עובדי הקבלן כאמור, והכל  כפי שימצאו לנכון הרשות ו/או בודק העבודה בהם מועסקים 

 .השכר מטעמה

הקבלן ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות או מי  .9.24.2
מטעמה, ובכלל זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא שיתבקש 

עליו תורה הרשות, וכן יאפשר לרשות או  אחרימי עבודה או במועד  14כאמור לעיל בתוך 
מי מעובדי הקבלן במסגרת לוחות הזמנים  מי מטעמה (לרבות בודק השכר) לראיין

 שיתבקש. 

לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמציא לקבלן טיוטת דו"ח בדיקת שכר  .9.24.3
") להתייחסותו. הקבלן יגיב לטיוטת דו"ח בדיקת טיוטת דו"ח בדיקת השכר(להלן: "

בצירוף כל ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה,  14השכר בתוך 
"). כל הפרה ו/או אי תגובת הקבלן לטיוטת הדו"חהאסמכתאות המתאימות (להלן: "

עמידה בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר הקבלן אינו חולק 
ימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו תורה  14עליה, תתוקן על ידי הקבלן בתוך 
ובדים המספקים שירותים מטעמו אצל הרשות הרשות, באופן מלא, ביחס לכל הע

(לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם מועסקים אצל 
, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) החל מיום ההפרה

 . כדין
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שכר סופי לאחר בחינת תגובת הקבלן לטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות לקבלן דו"ח בדיקת  .9.24.4
ימי עבודה או במועד מאוחר  14"). הקבלן יתקן בתוך דו"ח בדיקת השכר הסופי(להלן: "

יותר עליו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו 
כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, באופן מלא וביחס לכל העובדים 

בדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר מטעמו אצל הרשות (לרבות עו
בתוספת  אינם מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) וזאת החל מיום ההפרה,

  וימציא לרשות אסמכתאות על כך. הפרשי הצמדה וריבית כדין,

לעיל  9.24.4 -9.24.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.24.5
המועד האחרון שות (להלן: "לשביעות רצונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הר

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור ₪  5,000"), יחויב הקבלן בסך של לביצוע
  וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

לעיל  9.24.4 -9.24.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.24.6
יצוע, ימי עבודה מהמועד האחרון לב 7לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל ₪  10,000יחויב הקבלן בסך של 
  מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון לביצוע. 

מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .9.24.7
ימי עבודה  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  9.24.4 -9.24.2 

 יצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה.מהמועד האחרון לב

חומרי ניקיון ואספקת נייר, הכל כמפורט,  רכב,כלי  מכונות, ציוד,יספק הקבלן  .ורכבים אספקת ציוד .9.25
  .בין היתר, בנספח התפעולי

הקבלן מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין לכל העובדים  .9.26
השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי הקבלן לחשבון הבנק של כל שיועסקו מטעמו במתן 

בכל חודש, עבור החודש שחלף. הקבלן  9 -עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
פי -יספק וישלם במועד לכל אחד מהעובדים כאמור את כל התנאים הסוציאליים, המחויבים על

וכן יבצע בגין שכר  ,לרבות דמי חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראההוראות הדין וכמפורט לעיל, 
בתדירות של אחת לחודש ויעביר  להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותהעבודה ורכיבים אלה הפרשות 

פי החוק, לרבות ניכוי מס - בגין העובדים כאמור במועדם את כל הניכויים שעל מעביד לבצע על
מובהר, בתדירות של אחת לחודש.  להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותוניכוי  , ביטוח לאומיהכנסה

עובדיו בהתאם להוראות לבצע הפרשות בגין ניכוי בגין רכיב ביטוח לאומי מתחייב הקבלן כי לעניין 
עוד מובהר בזאת להסרת . שיעורי ההפרשות על פי כל דיןגובהן של , לרבות עניין זהבהדין החלות 

ראות הדין על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. למען הסר ספק ספק, כי הפרת איזו מהו
תבוצע החל מתום החודש  ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות מובהר, כי הפרשת התשלום עבור

  .של כל עובד שיעסוק במתן השירותיםהראשון לעבודתו 

של  יסודיתוה הפרה מובהר בזאת להסרת ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן, תהו .9.27
 חוזה זה.

לרשות על פי דין  יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה  הקבלןלגרוע מהתחייבויות  מבלי .9.28
 הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת תשלום ו/או הקבלן אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל הו/או על פי 

להגברת האכיפה של דיני העבודה, על פי חוק מרשות מוסמכת כלשהי, ובכלל זה התראה מנהלית 
. במקרה של דרישת תשלום עבודהימי  7בתוך יום בכתב, , מנהללהקבלן יודיע על כך , 2011-התשע"ב

ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הקבלן,  14יהיה על הקבלן להביא לתיקון ההפרה בתוך 
עותק מכל מכתב טענות שהגיש בלן למנהל ובמקרה של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא הק

) בעניין הכוונה 2011-של דיני העבודה, התשע"ב הגברת האכיפהלהקבלן לממונה (כהגדרתו בחוק 
ויודיע  ימים ממועד ההגשה, 7לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך 

ין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית את החלטתו הסופית של הממונה בענילמנהל  הקבלן בכתב
ככל שלא יעמוד הקבלן באיזה מהמועדים הנקובים בסעיף  ימים ממועד קבלתה. 7כאמור, וזאת בתוך 

תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן  לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית הרשות זה,
  .בשל כךו/או זכות לפיצוי 

ומחויבויותיו של  וזה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותי 9 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  .9.29
 .הקבלן כמפורט ביתר הוראות החוזה ובנספחיו

  הקצאת נכסים  .10
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 12.25 -בשטח כ , משרדומיזוג אחזקהוללא תשלום דמי  ללא תמורה, תעמיד לרשות הקבלןרשות ה .10.1
לחומרים מ"ר שתשמש כמחסן  15 -ומכולה בשטח של כ מ"ר 16.70 -מ"ר, חדר מנוחה בשטח כ

ו "). גודלהמתחםשטחי להלן יקראו: "שלעיל יקראו (השטחים  הנדרשים לצורך מתן השירותים
 .כל שטח משטחי המתחם ומיקומם יקבעו על ידי הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי הסופי של

בכל הנדרש לרווחת עובדיו, כמפורט בנספח  חדר המנוחה, על חשבונו המלא,צייד את י הקבלן .10.2
ריהוט חדר המנוחה לנוחות , לצייד את חדר המנוחה בבין היתר ,התפעולי ובכלל זה מתחייב הקבלן

ציוד מטבח (לרבות חסון תיקים אישיים, מיקרוגל, מתקן למים קרים/חמים, ארונות לאבעובדיו, 
. )תה, חלב, סוכר ותחליפיו, קפהצורכי שתיה (לרבות , , כלי וחומרי ניקוי לכלים)כוסות שתייה, סכום

/או ובאופן שוטף במהלך כל תקופת ההתקשרות את האמור לעיל באחריות הקבלן יהיה לספק 
 תקופת ההארכה (ככל שתחול). 

/שימוש בשטחי אחזקתוההוצאות השוטפות בקשר ל באחריות הקבלן לשאת בכל התשלומים הנלווים .10.3
המתחם לרבות: טלפון, ארנונה (ככל ואם תחול בעתיד), חשמל ומים בכפוף להתקנת מונים לקריאת 

 צריכתם ע"י הרשות בנכסי המתחם. 

, מתחייב בזאת הקבלן לחתום על כאמור בסעיף זה לעיל במתחםהכלולים  בנכסיםלצורך השימוש  .10.4
ולמלא , הכלולים במתחם בו מפורטים גודלם ומיקומם של הנכסים חוזה לשימוש בנכס עם הרשות

ונספח  מפרט הנכסים, בנספח שימוש בנכס אחר כל הוראות השימוש ותנאי השימוש בנכס כמפורט
והכל מבלי לגרוע מההוראות המפורטות בנספח  לחוזה 2ו' -ו 1ו', ו'כנספח , המצורפים האחזקה

  .כאמור הנכס

הרשות תקצה, ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש שוטפים מערכת לסידור עבודה והסעות.  .10.5
ואחזקה, מערכת לסידור עבודה ומערכת לסידור הסעות, כולל כל הציוד הנלווה לכך, לרבות אחזקתם 
ועמדות מחשב ככל שנדרש לצורך הפעילות השוטפת. הקבלן מחוייב לעשות שימוש בתוכנות אלו 

השימוש במערכת לסידור עבודה והסעות כאמור, יחתום לצורך השירותים על פי החוזה. לצורך מתן 
 לחוזה.  'נספח יעל במעמד חתימת חוזה זה הקבלן 

  שעות ומשמרות העבודה .11

שעות העבודה כמות מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים במפורש, כי הניצול בפועל של  למען הסר ספק .11.1
פי ל , בהתאם לצרכיה וע(בלבד) יעשה על ידי הרשותטופס ההצעה הכספית, יב ההנקוב, הצפויה

 שיקול דעתה הבלעדי. 

כמפורט בטופס ההצעה הכספית, , 2019בשנת הצפוי לכלל המקצועות המצטבר היקף התשומות  .11.2
להטיל על הרשות בעניין זה כל אחריות ו/או  ואין בו כדי ,בלבדולנוחות הקבלן מידע  כילצורמובא 

מימוש בפועל של כמות השעות השנתית המצטברת  לרבות לעניין מחויבות, מכל מין וסוג שהוא,
(כולם או  השירותים את ליתן הרשות תורה בהם המקומותמ לאיזההצפויה כאמור, לרבות ביחס 

והקבלן מוותר על  חוזהכמפורט ב הקבלןלגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות חלקם). כן אין באמור כדי 
הרשות . מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכות ו/או טענה, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך

בהתאם להוראות החוזה, ולקבלן לא תעמוד כל את היקף התשומות או להקטין תהא רשאית להגדיל 
  טענה ו/או זכות, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך.

התחייבות של  משוםאין בו לעיל, וכן  4 סעיף זה כדי לפגוע בכלליות האמור בסעיף אין באמור לעיל ב .11.3
  .טופס ההצעה הכספיתהנקובות בהצפויות  עבודהההרשות לניצול מלוא שעות 

בכל על ידו ידוע לו שאורכה של כל משמרת עבודה וכן מספר העובדים שיועסקו  , כיהקבלן מצהיר .11.4
 .התפעוליבהתאם למפורט בנספח  המנהל ל ידיייקבע ע משמרת,

   מטעם הקבלן מפקח .12

 , אשרמטעמו מפקחבמשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימנה הקבלן  .12.1
 על ידי המנהל מעת לעת עוכפי שיקב ,התפעולי בנספח תוהמפורט בשעותבמקומות השירות  הישה

 המנהל לבין הקבלן בין הקשר כאיש ישמש המפקח מטעם הקבלן"). המפקח מטעם הקבלןלהלן: "(
, לתיאום כל הפעולות הקשורות בביצוע השירות החוזה דרישות לקיום הנוגע בכל) בחוזה כהגדרתו(
  : כמפורט בנספח התפעולי, לרבות לכל אלה תפקיד המפקח. הקבלן עובדי של הפרט לצורכיו

  .בהתאם לדרישות החוזה רותיבמקומות השהקבלן שיבוצם של עובדי ל .12.1.1
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, לרבות מסגרת שעות העבודה וצורכיהם בכל הנוגע לסידור עבודההקבלן ניהול עובדי ל .12.1.2
  .רים של עובדים במשמרתלחוס לעיל, ודרישות המנהל, וכן 6.14 בהתאם לסעיף 

רות ישהיעדרות מפאת מחלה או כל היעדרות אחרת, חופשות,  תיאום משמרות,ל .12.1.3
כל , וכן להסעותומילואים, בעיות משמעת, הפסקות אוכל במהלך כל משמרת, ארוחות 

 הקבלן כאמור. של עובדי האחרים צרכי הפרט 

 התפעולי מול נציג הרשות.תיאום מועדי ביצוע הניקיונות התקופתיים המפורטים בנספח  .12.1.4

 הנחיית עובדי הקבלן באופן ביצוע משימות הניקיון התקופתיות ופיקוח על ביצוען. .12.1.5

עריכת סיור עם נציג הרשות אשר יאשר ביצוען של העבודות התקופתיות כאמור בנספח  .12.1.6
 התפעולי, עם סיומן של עבודות אלו.

, במקומות השירותיקיון שמירה על הימצאות רמת מלאי מינימאלי של ציוד וחומרי נ .12.1.7
 המאושרת על ידי המנהל, כמפורט בנספח התפעולי.

הבטחת תקינות תפעולית ותחזוקתית של הכלים והאמצעים המפורטים בנספח  .12.1.8
, לרבות אספקת חומרים מתכלים הדרושים במקומות השירותהתפעולי, המוצבים 

 להפעלתם ככל שיידרש (אספקת דלק, שמן וכו').

אדם מטעם עובדי הקבלן, לרבות הקצאת כרטיסים מגנטיים לעובדי -ניהול רישומי כוח .12.1.9
במקומות ידי עובדי הקבלן -, בקרת החתמת שעוני נוכחות עלבמקומות השירותהקבלן 
, מילוי טופסי רישום נוכחות ידניים בעת הצורך והגשתם למנהל, מסירת השירות

הקבלן ו/או כל שינוי אחר בנושא כוח אדם, מי מעובדי  תדיווחים למנהל בגין היעדרויו
לרבות קליטת או גריעת עובדים ממצבת כוח האדם, אישור והגשת דיווחי נוכחות 

 מסכמים בסוף כל חודש שרות למנהל וכיו"ב.

 מינוי המפקח מטעם הקבלן טעון קבלת אישור הרשות.   .12.2

בנספח התפעולי ויהיה זמין  ן סלולארי, כמפורטהמפקח מטעם הקבלן יצויד על חשבון הקבלן בטלפו .12.3
ימסרו לידי נציג הרשות במעמד מטעם הקבלן  פרטי ההתקשרות עם המפקחשעות ביממה.  24במשך 

  חתימת החוזה.
 לא תשולם כל תמורה על ידי הרשותמטעם הקבלן כי בגין שעות עבודה של המפקח בזאת, מובהר  .12.4

 הנלווים בהתאם להוראות הדין, , לרבות תשלום שכרם וכל התנאיםועל הקבלן לחשב עלות זאת
המפקח מטעם הקבלן יידרש לחתום כרטיס נוכחות בכניסתו וביציאתו ממקום  .במסגרת הוצאותיו

מבלי לגרוע מהאמור, אין  מתן השירות לצורכי בקרה בלבד. דוחות הנוכחות יוגשו לנציג הרשות.
את מלוא שכר העבודה וכל התשלומים של הקבלן לשלם הבלעדית  מחובתולמעט כדי  אלובהוראות 

  הנדרשים לפי הוראות הדין למפקח מטעמו. 

  במסוף הקבלן נציג .13

יודגש, כי לא תשולם תמורה בגין עבודת נציג  .במסוף נציג מטעם הקבלןהמפקח מטעם הקבלן ישמש גם כ
ועל הקבלן לחשב עלות זו, לרבות תשלום שכרו וכל התנאים הנלווים בהתאם להוראות הדין,  במסוף הקבלן

   במסגרת הוצאותיו.

  מטעם הקבלןבכיר איש קשר  .14

, הקבלן יידרש למנות מטעמו גורם בכיר בקבלן במסוף לנציג הקבלן/בנוסף למפקח מטעם הקבלן .14.1
 מול הרשות.   הקבלןאשר ישמש כאיש קשר ומרכז קבוע לנושא שמירת זכויות עובדי 

 פרטי איש הקשר יועברו למנהל החוזה טרם תחילת תקופת ההתקשרות. .14.2
 מנגנון לטיפול בתלונות עובדי הקבלן  .15

לעובד הקבלן בדבר אופן  הודעהלעיל,  9.16 יצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור בסעיף  הקבלן .15.1
מסירת תלונה לרשות בדבר פגיעה בזכויותיו, בנוסח שיימסר לו על ידי המפקח מטעם הרשות. אם מי 

 בר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו. מעובדי הקבלן אינו דו

 7- ממתחייב למסור עותק של ההודעות החתומות למפקח מטעם הרשות כאמור לא יאוחר  הקבלן
   ממועד תחילת מתן השירותים על ידי כל עובד מטעמו.ימים 
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כל תלונה ו/או אחד עבודה  יוםכאמור בתוך  הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח  הקבלן .15.2
ה ושכר של עובדי הקבלן, אשר הופנתה אליו ו/או למי מטעמו על ידי באשר לתנאי עבודבכתב דרישה 

מי מעובדי הקבלן העוסקים במתן השירותים ו/או ארגון העובדים היציג של הקבלן ו/או כל גורם 
 בלה אצלה. "). הרשות תעביר לידיעת הקבלן כל תלונה כאמור שהתקהתלונהאחר (להלן: "

מהירות בתלונה, בין שהתקבלה אצל הרשות ובין שהתקבלה אצל הקבלן, טפל בכל הקבלן י .15.3
 וביסודיות. 

הקבלן מתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום שבעה ימי עבודה ממועד שהומצאה לקבלן תלונה,  .15.4
ואופן דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי המפקח מטעם הקבלן באשר לממצאי בדיקתו את התלונה 

הטיפול בה. ככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על הקבלן יהא לתקן את 
  ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות לעניין זה.  7ההפרה בתוך 

לעיל לשביעות רצונה  15.4  -ו  15.3 , 15.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .15.5
בסך של  "), יחויב הקבלןהמועד האחרון לביצועהמלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד  לכל יום איחור₪  5,000
  האחרון לביצוע. 

יל לשביעות רצונה לע 15.4  -ו 15.3 , 15.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .15.6
 10,000בסך של  ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן 7המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון  םלכל יו₪ 
  לביצוע.  

 15.4  - ו  15.3 , 15.1 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .15.7
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יהווה  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

 הפרה יסודית של החוזה.

  פיקוח על מתן השירות .16

רות ולבצעו ברמה ועל הצד הטוב והיעיל יהקבלן מתחייב לעשות כל דבר הדרוש לשם ביצוע הש .16.1
 ביותר.

מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוזה ונספחיו תחת הנחיותיו ופיקוחו של המנהל או מי  קבלןה .16.2
 . מטעמו מי או"א ומסופים שתפ"ט ומנבמטעמו, 

   ציוד וחומרים .17

חשבונו לצורך מתן השירות  ידו ועל- על ,במקומות השירותלצורך ביצוע התחייבויותיו יציב הקבלן  .17.1
מתן במסגרת כי בכל עת  ,הקבלן מתחייב .התפעולי המפורטים בנספחאת הציוד והאמצעים 

כי הוצאות תפעול,  ,למען הסר ספק מובהר בזאת הציוד והאמצעים יהיו במצב תקין., השירותים
על  נהחולתלרבות דלק וביטוח  התפעולי,אחזקה ותחזוקת הציוד והאמצעים אלו הנזכרים בנספח 

 .חשבונו של הקבלן

בפני המנהל, לאישורו, את רשימת חומרי הניקיון והחומרים המתכלים (נייר טואלט, נייר הקבלן יציג  .17.2
ניגוב ידיים וכו'), בהם מבקש הקבלן לעשות שימוש במסגרת אספקת השירותים נשוא החוזה וכן 
וככל שיידרש לכך על ידי המנהל, יציג בפניו לבדיקה ולאישור דוגמאות של החומרים לבדיקה. למען 

ק, מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן לא ייעשה שימוש במקומות מתן השירות בשום חומר הסר ספ
 אשר לא קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב.

הקבלן יחזיק במקומות מתן השירות במיקום אותו יורה לו המנהל, רמת מלאי הטעונה את אישור  .17.3
ן: נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים המנהל, של כל סוגי חומרי הניקוי והחומרים המתכלים האחרים (כגו

וכו') הנדרשים לכל צורכי השרות ואספקת השירותים על ידו. משהורה לו המנהל להגדיל רמת מלאי 
פי שיקול דעתו הבלעדי, ייעשה זאת הקבלן לא יאוחר משבעה ימי עבודה ממועד - של חומר כלשהו, על

 משלוח הוראת המנהל בכתב.

ו של איזה בציוד ובחומרים שלא יגרמו נזק, למבנה שירותיםהמתחייב בזה לבצע את  הקבלן .17.4
מתן  ממקומותאיזה ו/או לכל חלק הימנו, לריהוט, לציוד ולמרצפות של  מתן השירות ממקומות
בסוג ציוד או חומר מסוים אין ציוד או . במידה וואשר אושרו על ידי מכון התקנים הישראלי השירות

אך  ,או בציוד מסוג מעולה, גם אם לא אושר כאמור בחומר חומר מאושרים, כאמור, ישתמש הקבלן
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הניקיון  יב הקבלן להתאים את הציוד וחומרי הניקיון, לסוג עבודותוחמבכל מקרה מובהר בזאת, כי 
 .אותן נתבקש לבצע ולתכונותיהם המיוחדות של הפריטים

רבות תחזוקת הציוד, , ללעיל הציוד והחומרים בסעיף זההוצאות כי  ,הסר ספק, מובהר בזאת למען .17.5
החוזה  על פיטוח, וכל הוצאה נוספת ככל שתידרש יהאמצעים השונים, הוצאות התפעול, דלק, ב

מובהר, כי האחריות על שמירת הציוד והאביזרים בהם משתמש  על הקבלן ועל חשבונו. תחולנה
כל חוסר  הקבלן הינם באחריותו המלאה, ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה כלפי הרשות בגין

 .בציוד ובאביזרים אלו

להשתמש באמצעי עזר כגון: נדרש הקבלן  באיזה ממקומות השירות השירותיםלצורך ביצוע היה ו .17.6
מכונות לשטיפה, לקרצוף, לשאיבה, שואבי אבק או סולמות וכיו"ב, יירכשו כל אמצעי העזר 

, הפעלתם ושמירתם יהיו העזראמצעי האמורים על חשבונו של הקבלן ויהוו רכושו הבלעדי. הטיפול ב
  על אחריותו בלבד.

הקבלן יקפיד להישמר ולהיזהר זהירות מרבית, בשימוש בחומרים רעילים וימנע מהמשתמשים  .17.7
 .כל מגע עם חומרים אלה במקומות מתן השירות

  הפסקת עבודה .18

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק הצבתו של עובד מעובדי הקבלן, המועסק על ידו בביצוע  .18.1
, ביצוע עבירה ערנות, בגין אי התאמה, חוסר הבלעדי, לפי שיקול דעתו השירותים במקומות השירות

 .או חריגה מנהלית או כל סיבה סבירה אחרת

 במקומות השירותהצבתו של אותו עובד את הקבלן לעיל, יפסיק  18.1 הורה המנהל כאמור בסעיף  .18.2
 ומנב"טחליפו בעובד אחר, העונה על דרישות החוזה ואשר קיבל את אישורם של המנהל ילאלתר ו
וזאת  ,לפי העניין ,ואשר עבר תהליכי ברירה מיון והדרכה, כאמור בחוזהמסופים ושתפ"א ביטחון 

  המפקח מטעם הרשות.  ל ידילו על כך עמעת שידווח שעות  48 תוך

 אחרים נזקיםהוצאות ו/או או ו/את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הפסדים ו/או תשפה  תפצההרשות לא  .18.3
 כאמור של הקבלןעובד מעובדיו  מתן השירותים לרשות על ידילהיגרם לו בשל הפסקת  לוליםהע

  ., והקבלן מוותר על כל טענה, תביעה וזכות כנגד הרשות בקשר לכךלעיל זה 18 בסעיף 

הפסקת הצבתו של עובד מעובדי הקבלן לא תהווה עילה לדחייה או מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .18.4
 .הוראות החוזה על פיצוע השירות מצד הקבלן ילעיכוב או לאי ב

  הופעת עובדי הקבלן .19

  :בזאת הקבלן מתחייב

להופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם במקום לדאוג  .19.1
  מתן השרות.בהשרות לצורך מתן השרות ובמשך כל עת 

ביגוד חורף וקיץ, הכל כמפורט בנספח  על חשבונו, השירותים,בביצוע  מטעמולספק לעובדיו שיועסקו  .19.2
התפעולי. מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין 

  אספקת הביגוד כאמור. 

הופיע עובד הקבלן למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו, או ביצע תוך כדי עבודתו מעשה  .19.3
, מטעם הרשות מילא אחר הוראה מהוראות המנהל ו/או המפקחהמהווה הפרת משמעת ו/או לא 

שלא לעבוד באותו יום או להפסיק עבודתו  לעובדרשאי המנהל להורות למפקח מטעם הקבלן שיורה 
מעת שידווחו לו על  ) שעות4( ארבע באותו יום והקבלן יהא חייב לספק עובד אחר במקומו תוך

  .כאמורהפסקת העבודה 

   ניהול רישומים .20

הקבלן ינהל רישום יומי של עובדיו שהועסקו על ידו באותו יום בכל משמרת, בכל מקום ממקומות  .20.1
 , בחלוקה למשמרותעבודתםמספר שעות ופירוט  (פירוט המקצועות) סוגיהםרות, תוך פירוט יהש

  הרישום היומי יועברו מידי חודש לאישור המנהל. "). דפיהרישום היומי(להלן: "

בלבד, זאת והתחשבנות עם הקבלן לן חייב בחתימת נוכחות יומית, לצורך בקרה כל אחד מעובדי הקב .20.2
ההתקשרות מעובדי הקבלן לכל תקופת  ל אחדהרשות לכל ידי מגנטי אשר יסופק ע כרטיסבאמצעות 
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תעריפי הרשות בתוקף  על פי. כל כרטיס נוסף יחויב בתשלום ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)
  לאותו מועד.

להחתים  הקבלן שיקול דעתה, שעון נוכחות בו יחויבו עובדיעל פי  במקומות השירותין הרשות תתק .20.3
  כרטיס מגנטי.

שעון הנוכחות יחובר למערכת הממוחשבת ברשות וסכום השעות בסוף כל חודש יהווה בסיס  .20.4
בפועל שבוצעו במהלך החוזה. הקבלן  השירותיםמתן להתחשבנות בין הרשות לקבלן, באשר לשעות 

  מאת הרשות דוחות הנוכחות.ירכוש 

  לעיל.  20.1י סעיף ל פכדי לפטור הקבלן מחובתו ע לעיל  20.4- 20.2אמור בסעיפים באין  .20.5

ויספק  נוכחותיסים מגנטיים, יתקין הקבלן על חשבונו שעון לא סיפקה הרשות שעון נוכחות וכרט .20.6
  מבוטלים.לעיל כ  20.3 - ו  20.2 םסעיפיייראו את לעובדיו כרטיסי נוכחות ו

   לחוזה. 'בנספח ובים בהקבלן מהרשות, יהיו אלו הנקל ידי תנאי רכישת דוחות הנוכחות ע .20.7

 פי דרישת הרשות.ל אום ועייהיו בת לעיל 20.1 בסעיף צורת דוחות הרישום היומי האמורות  .20.8

מוסכם ומובהר בזאת, כי הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף אמצעים לזיהוי  .20.9
 נוכחות. ביומטרי (כגון: קורא טביעת אצבע) לשם זיהוי עובדי הקבלן המחתימים את כרטיסי 

  קבלן עצמאיכהקבלן  .21

כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך תקופת מוסכם בזה בין הצדדים 
  :ההתקשרות לצורך ביצוע השירותים, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות, וכי

פי ל לראות בכל זכות שניתנה עפי החוזה ואין ל ע יםרותיהקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע הש .21.1
ו/או  מטעם הרשות למפקח/או ולמנב"ט ביטחון מסופים ושתפ"א החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או 

, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות יםרותילמי שהתמנה על ידם לפקח על הקבלן בביצוע מתן הש
רות, כל יצוע החוזה ובמתן השהחוזה במלואן, ולא תהיינה לקבלן ו/או לכל עובד המועסק על ידו בבי

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

לגבי העובדים ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)  ההתקשרותלקיים בכל תקופת  מתחייבהקבלן  .21.2
  .לעיל) 9.3 (כמשמען בסעיף  דיןהאחר האמור בהוראות במתן השירותים שיועסקו על ידו 

הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .21.3
פי -הרשויות האמורות על יידל אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה עמוסמכות 

איכות הסביבה, בטיחות,  דיניפי החוזה, לרבות ל השירותים עוביצוע מתן  עםהוראות כל דין בקשר 
נספח לחוזה,  נספח ג'כאמור בנספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות הסביבה המצ"ב כוכיו"ב, לרבות 

 , אבטחת מידע ושמירת סודיות, המצ"בנספח הביטחוןולחוזה  'דנספח כהמצ"ב והגהות הבטיחות 
   לחוזה. 'הנספח כ

  פי כל דין וכל חיקוק ביחס להתקשרות נשוא חוזה זה.- מתחייב למלא כל תנאי על הקבלן .21.4

עמה לבין מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר, כי בהיעדר יחסי עבודה בין הרשות ומי מט .21.5
הקבלן ועובד הקבלן ומי מטעמם, באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לדאוג להעסקתו ולהמשך 
העסקתו של עובד הקבלן בסיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בהפסקת הצבתו של עובד קבלן 

 31-ו 18, 8.2, 5.3,  4.7, 4.3במקומות השירות מכל סיבה שהיא, לרבות בנסיבות המפורטות בסעיפים 
  לחוזה, ובתוך כך אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לערוך לעובד הקבלן שימוע כדין.

  .שלישיזה כדי להקנות זכות לצד ג' כלשהו, וחוזה זה לא יחשב כחוזה לטובת צד  בחוזהאין  .21.6

 האישוריםאת כל  ,דרישת הרשות מיום ימים 3תוך ומתחייב בזאת להגיש לרשות בכל עת  הקבלן .21.7
 שיתבקש על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה. והמסמכים

 שיפוי .22

הראשונה לכך, בכל  ה, בתוך שבעה ימים מיום דרישתהולשלם ל הרשותלשפות את  הקבלן מתחייב .22.1
(לרבות  העת וללא הגבלת סכום, כל סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו ל

ו/או כתב אישום ו/או הליך  דין), הקשורים בדרישה ו/או תביעה-הוצאות משפט ושכר טרחת עורך
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, עובד הקבלן , לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם כלשהו, לרבות הקבלןמנהלי
ו/או אחר  הו/או עובדי רשות, נגד הםו/או מי מטעמ וכל רשות שלטונית כלשהי, לרבות אכיפה ומס

 םבכל עניין הקשור למתן השירותים על ידי הקבלן ו/או נותני השירותים ו/או מי מטעמ המטעמ
 םמי מטעמעובד הקבלן ומעביד בין הקבלן ו/או - , לרבות בקשר לשאלת קיומם של יחסי עובדרשותל

ם מיחסים ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב, מס, תשלום חובה ו/או אחריות הנובעי רשותלבין ה
  .חוזהכאמור, מכל מקור שהוא, וכן עקב הפרת התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהי של הקבלן ב

הראשונה, בכל עת  ה, מייד עם דרישתהרשותכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, ישפה הקבלן ויפצה את  .22.2
על  החוזהן ו/או בשל אי קיום הוראות הדי לרשותוללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שייגרם 

  ידי הקבלן.

כמעביד  הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על  .22.3
להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח 

  עבודתו.

כולה לקיום החוזה מצעות חילוט הערבות הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו בא .22.4
י שיקול דעתה הבלעדי של ל פע לוהכואו מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, 

  הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת הערכאה  .22.5
על הארכת הערבות הרלוונטית  לקבלןהשיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.ל לסכום ולתקופה נוספים ע

  שמירת סודיות .23

שתגיע  להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעההקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא  .23.1
, ההתקשרותאליו בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה במשך תקופת 

  לפני תחילתה או לאחר סיומה.

פי החוזה על הצהרת ל ע יםרותיהקבלן מתחייב להחתים את העובד/ים שיועסקו על ידו בביצוע הש .23.2
ות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע סודי

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

 לעיל  23.2 - ו  3.12ם פי סעיפיל מילוי התחייבות ע- הקבלן וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי .23.3
  .1977-תשל"ז ,, סימן ה' לחוק העונשין'ב', פרק ז מהווה עבירה לפי חלק

  אחריות הקבלן בנזיקין .24

  לחוזה.  'זנספח הקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין בנזיקין בהתאם להוראות 

  ביטוח .25

שור בדבר ילחוזה וימציא במעמד חתימתו על החוזה א 'זנספח טוחים הנקוב ביבמערך הבהקבלן יישא 
  לחוזה.  ח'נספח , כאמור בטוחים בהתאםיעריכת הב

  ערבות לקיום החוזה .26

(לרבות  למשך כל תקופת ההתקשרות, החוזהעל פי  הקבלןכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .26.1
אוטונומית ערבות , טרם מועד חתימת החוזהלרשות, , ימציא הקבלן תקופות הארכה ככל שיחולו)

בהתאם הצעתו הכספית של הקבלן מערך  10%צמודה למדד הבסיס, בשיעור של ובלתי מותנית, 
(להלן:  [יושלם לאחר הזכייה]₪  __________דהיינו בסך של  הכספית ההצעבטופס השטבלה ל
 . ")החוזהערבות לקיום "

 תחילת תקופת ההתקשרות, חודשים לכל הפחות ממועד 24 - יהיה ל לקיום החוזההערבות  תוקפה של .26.2
 היה. או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60 - או לחילופין עד ל

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

, וכך חוזר חלילה או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי 60   -עד ל
  .כאמור בחוזה זהלפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות 
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מופיעה ברשומות הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית ה .26.3
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להגשת הצעות 
למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), 

ערבות . במקרה ובו ה1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- תשמ"ה
תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי חברת ביטוח ולא על ידי 

 סוכנות ביטוח.

 לחוזה. ט'נספח פי הנוסח המצ"ב כ- הערבות תהיה על .26.4

תוקף הערבות  אתיאריך הקבלן, על חשבונו, , קבלן על הארכת תקופת ההתקשרותהודיעה הרשות ל .26.5
 . י הרשותקבע על ידישת אחרת תקופה תקופת ההארכה, או לכל החוזה למשך כללקיום 

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות לערכאות  .26.6
  כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

על פי דין,  לרשותזה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת  26 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .26.7
  26ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  החוזההאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והקבלןבמידה 

, תהא רשאית הרשות לחלט את סכום הערבות זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה
להוכיח את זכויותיה לעשות  מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/אוכולה או חלקה, , החוזהלקיום 

כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 
 פי כל דין. - בהליכים עלהקבלן 

  הגשת דוחות .27

מנהל דוח חודשי אשר יכלול את אישור ה, יגיש הקבלן לההתקשרותחודש מחודשי תקופת  כלבתום  .27.1
בפועל באותו חודש, בצירוף על ידי עובדי הקבלן שבוצעו ועבודות הניקיון, לפי העניין, שעות העבודה 

  .מטעם הרשות המפקח ל ידידפי הדוח היומי כשהם מאושרים ע

יאשר את אותו חלק של לעיל,  27.1  חלק המנהל על נכונות דוח חודשי שהוגש לאישורו, כאמור בסעיף .27.2
  ").הדוח החודשי המאושרהדוח, שאינו שנוי במחלוקת (להלן: "

   מיום הגשתו של הדוח. ) ימים5חמישה (אישור המנהל יינתן לא יאוחר מאשר תוך  .27.3

  והצמדה תמורה .28

  התמורה .28.1

פי החוזה, ל ותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן ע יםרותיתמורת מתן הש .28.1.1
המורכב מעלות השכר שעת עבודה עריף לאת הת תשלם הרשות לקבלןבמלואן ובמועדן, 

 ,ביחס לכל אחד ממקצועות השירות הצעה הכספיתל 1נספח בהמינימאלית הנקובה 
ביחס לכל אחד  טופס ההצעה הכספיתבנקב הקבלן  בוההוצאות והרווח סך בתוספת 

 שעות העבודהבמכפלה של  , ")התעריף לשעת עבודה(להלן: " ממקצועות השירות
בהתאם לאמור  ,(בהתאמה) בכל אחד ממקצועות השירות שיבוצעו על ידו בפועל

    .לעיל 27 בהוראות סעיף 

בהתאם למנגנונים המפורטים בחוזה זה לעיל ולהלן, הקבלן יהא זכאי לתשלום נוסף  .28.1.2
 , וכן בגין תשלום דמי הבראהמנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתוןימי הבבגין עבודה 

, חופשות מיוחדותתשלום בגין ימי מחלה, מענק מצוינות, , והפרשות בגין דמי הבראה
 :כדלקמן, נוספים ותשלומים ,ארוחות

עבור מתן שירותים בימי  .שבועית, חגי ישראל או ימי שבתוןמנוחה  ימי .28.1.2.1
תשלם הרשות לקבלן את הסכומים וחגי ישראל, ימי שבתון המנוחה השבועית 

שיעור של  בתוספת, 28.1.1  בסעיף כהגדרתו לעיל ,שעת עבודההתעריף לעבור 
לעובד בימי מנוחה שבועית, חגי ישראל  מעלות השכר לשעה בסיסית 50%

ובתוספת הפרשה לביטוח לאומי בלבד בגין ") התוספת(להלן: " ושבתון
שלאחר  06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00התוספת, וזאת החל מהשעה 

לעיל  הנקובהשבתון כהגדרתם בדין תשולם התמורה  בימימוצאי השבת/חג. 
ובהתבסס על עלות השכר המינימאלית  בדין כקבוע השבתון לשעות בהתאם
   .השירות ממקצועות אחד לכל ביחס
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התמורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף ההפרשה לביטוח  .הבראה דמי .28.1.2.2
לאומי בגינם וכן ההפרשות הסוציאליות ולקרן השתלמות בלבד הנדרשות 
ביחס לרכיב זה, תשולם על ידי הרשות בנפרד, מדי חודש, במועד התשלום 

צוע לחוזה, בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על בי 28.5הנקוב בסעיף 
אקסל המפרטת את ובצירוף טבלה בקובץ  התשלומים וההפרשות בפועל

ובגינם ימסור הקבלן חשבונית מס נפרדת מהתשלום  חישוב הנתונים כאמור
 השוטף בגין השירותים.

. התמורה לקבלן בגין דמי המחלה, בצירוף ההפרשה לביטוח לאומי דמי מחלה .28.1.2.3
 8.33%לתגמולים,  7.5%( בגינם וכן בצירוף שווי ההפרשות הפנסיוניותבגינם 

בכפוף להגשת אישור רו"ח  בלבד) תשולם על ידי הרשות,לפיצויי פיטורים 
ימים  30מטעם הקבלן על ביצוע התשלומים וההפרשות בפועל, בתנאי שוטף + 

 וכנגד חשבונית מס כדין. 

ובכפוף לתנאי הזכאות המצוינים . על פי הוראות הדין תשלומים משתנים .28.1.2.4
ים תשלומים משתנים אשר עובד זכאי לקבלם רק בקרות אירוע קיימבהם, 

חופשה מסיבות משפחתיות, היעדרות ביום הזיכרון לעובד מסוים, כדוגמת 
ימי אבל, שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או עקב פעולת איבה, 

הפרשות להסדר פנסיוני ולקרן תוספת משפחה, תוספת בגין עבודות מיוחדות, 
וכיו"ב (להלן:  בגין פרק הזמן בו העובד שירת במילואים השתלמות

לכל חודש קלנדארי ימציא  15 -"). לא יאוחר מהיום ההתשלומים המשתנים"
הקבלן לרשות חשבונית מס כדין בגין התשלומים המשתנים (ככל שהיו כאלה), 
בצירוף אישור מפורט של רואה חשבון מטעם הקבלן בדבר שיעור התשלומים 

 י אלו שולמו בפועל לעובדי הקבלן.ואישור כשבוצעו, 

בתוספת ההפרשות  התשלומים המשתנים ישולם לקבלן על ידי הרשות תשלום
כנגד קבלת  הסוציאליות שעל הקבלן לשלם לעובדיו בגין תשלומים אלו, וזאת

 בפועל לעובדמושא התשלומים המשתנים  אישור רו"ח על ביצוע התשלומים
  הקבלן. 

והוא  בגין התשלומים המשתנים כפוף לאישורם על ידי הרשותהתשלום לקבלן 
  . ימים 30ישולם בתנאי שוטף + 

. התמורה לקבלן בגין תשלום מענק המצוינות, תשלומים בגין מענק המצוינות .28.1.2.5
לרבות הפרשת הקבלן לביטוח לאומי בגינו, תשולם לעיל,  9.11 כמפורט בסעיף 

על ביצוע תשלום מענק מטעם הקבלן על ידי הרשות בכפוף להגשת אישור רו"ח 
הקבלן ימציא . ימים 30, בתנאי שוטף + המצוינות וההפרשות בגינו בפועל

ונית מס כדין בגין תשלום מענק המצוינות שאושר על ידי הרשות לרשות חשב
כאמור, בצירוף אישור מפורט של רואה חשבון מטעם הקבלן בדבר התשלומים 

  וההפרשות שבוצעו, ואישור כי אלו שולמו והופרשו בפועל לעובדי הקבלן.

שיוגש יכלול בכל חשבון לעיל, הקבלן  9.14  . בהתאם להוראות סעיף ארוחות .28.1.2.6
  וציא לרכישת ארוחה, את הסכום שהלהלן 28.4 על ידו על פי הוראות סעיף 

מפעיל מאת  החודש שחלף ויצרף את ההעתק המאושר של הקבלה שקיבל עבור
בכפוף כאמור. או כרטיסים מגנטים עבור רכישת תלושי ארוחות  ההסעדה
של תלושי האוכל המאושרים את תמורתם לקבלן הרשות תחזיר לאמור, 

חמה  הארוח( רשיטת ההחזובהתאם ל שעות הביצוע בפועל כאמור, וזאת על פי
התמורה בגין השירותים בחודש ביחד עם ), לפחות שעות עבודה 8כנגד כל 
   .שחלף

יקראו להלן  28.1.2  והתשלומים הנוספים כאמור בסעיף 28.1.1 ם כאמור בסעיף מיהתשלו .28.1.3
 . ")התמורהיחדיו: "

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תשלומים כאמור ובכללם בגין דמי הבראה, מחלה 
 עלאשר הועסק  או המועסק הקבלןורק ביחס לעובד  אךותשלומים משתנים, ישולמו לקבלן 

 את הקבלן עובד סיפק בה התקופה בגיןשירותים על פי חוזה זה והבביצוע  הקבלן ידי
לא ישולמו בגין תקופה בה סיפק עובד  - (ובהתאם כעובד של הקבלן כאמור השירותים

   .הקבלן כאמור שירותים לרשות באמצעות קבלן אחר)
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. מובהר כי שיעור ההפרשה לרכיב זה הקבוע בעלות השכר הפרשות לביטוח לאומי .28.1.4
שיעור ההפרשה על שכר  בהם המינימאלית הינו בהתאם לשכרו הצפוי של העובד. במקרים

לו עליו יתמחר הקבלן את העלויות הנוספות ככל שיחוהאמור לעיל, העובד יהיה גבוה יותר מ
 .  "בסעיף "ההוצאות והרווח

כאמור בגין השירותים הרשות מתחייבת כי בכל מקרה התמורה המשולמת על פי חוזה זה  .28.1.5
מעלות השכר המינימאלית (כהגדרתה בהצעה  ככל שרלוונטי,, תפחתלא  28.1.1 בסעיף 

  טופס ההצעה הכספית.באשר הוצע על ידי הקבלן  הכספית) בתוספת תעריף ההוצאות והרווח

   הצמדה ועדכונים .28.2

 אחראי/או ו ניקיון לעובדככל שיעודכן שכר המינימום  עדכון שכר לשעה בסיסית. .28.2.1
ו/או ענפי הסכם קיבוצי ו/או ו/או שכר המינימום במשק  קבלני שירותצו  על פי ניקיון
על השירותים הניתנים על פי  יםחלהלעיל,  9.3 על פי הוראות הדין כהגדרתם בסעיף ו/או 

לעובד ניקיון ו/או ועל פי העדכון שכר המינימום  ,הגבוה מביניהם)העדכון (לפי  חוזה זה
ההצעות הגשת הקבוע נכון למועד שכר המינימום עולה על אחראי ניקיון (לפי העניין) 

שכר תעדכן הרשות את , 28.1.1  בכל הנוגע לתשלום כאמור בסעיףאזי  זה, במכרז
שחל בשכר שיהיה בהתאם לעדכון  כך, של עובד ניקיון ו/או אחראי ניקיון המינימום

(למען הסר ספק,  ערך השכר לשעה בסיסית יעודכנו גםלכך  ובהתאם, המינימום כאמור
  .לשעה בסיסית יתווספו לשכר המינימום המעודכן כאמור) התוספות במסגרת ערך השכר

שינוי  שיחולאו  ככל שיותקנו תקנות או צוויםעדכונים שאינם שכר לשעה בסיסית.  .28.2.2
אשר יעדכנו רכיב מהרכיבים הכלולים  , )לעיל 9.3  בסעיףהדין (כהגדרתו  בהוראות

ו/או תנאי עבודה לעובדי ם בעלות השכר המינימאלית בהצעה הכספית, או יקבעו רכיבי
 םרכיביההקבלן שאינם מנויים בחוזה זה ו/או ישנו את גובהם או שיעורם של איזה מ

ותנאי העבודה המנויים  םרכיביהתנאי העבודה המנויים בחוזה זה ו/או יגרעו איזה מו
לגביו  ו/או אחראי ניקיוןבחוזה זה; והכל למעט עדכון שכר המינימום לעובדי ניקיון 

רכיב , תעדכן הרשות, במועדים אשר ייקבעו על ידה, את לעיל 28.2.1  בסעיף יחול האמור
לקבלן, בשינויים המחויבים, בכפוף לנהלי הרשות ולהוראות  םהמשולהרלבנטי התמורה 

  הדין בהן היא מחויבת. 

טופס ההצעה באשר הוצע על ידי הקבלן  תעריף ההוצאות והרווח הוצאות ורווח. .28.2.3
, קלנדאריתיעודכן פעם אחת בכל שנה  והואלמדד  100%בשיעור של  צמוד הייההכספית 

בחודש ינואר  1 -במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), ב
לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) כאמור,  קלנדאריתשל כל שנה 

  . 1.1.2018 בתאריךהבסיס. העדכון הראשון יבוצע  למדדת ביחס וזא

 היאהקבלן למכרז,  ו הכספית שלפי הצעתל הינה ע, אשר לעיל כאמורמוסכם על הצדדים כי התמורה  .28.3
בהתאם להוראות החוזה והוראות הדין,  ים על ידורותיבגין מתן השומוחלטת מלאה , כוללתסופית, 

לא יהיה רשאי הקבלן לחזור לרשות בתביעה והקבלן  ,ובכלל זה חוק קבלני שירות וצו קבלני שירות
ו/או כל תשלום ו/או הטבה כספית או אחרת לעובדים  םלשיפוי ו/או פיצוי בגין תשלום פיצויי פיטורי

עוד מובהר, כי אלא אם נאמר מפורשות אחרת  כפועל יוצא מההתקשרות בין הקבלן למי מעובדיו.
בחוזה זה, הקבלן יישא על חשבונו המלא בכל עלות, תשומה, הוצאה, תקורה, תשלום ו/או תוספת 
אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים במתן השירותים, והוא לא יהא רשאי בשום מקרה לנכותם 

  (כולם או חלקם) משכרם של עובדיו.

, יגיש הקבלן לרשות חשבון ובו פירוט ההתקשרותבכל חודש מחודשי תקופת  5 -יום העד ל .28.4
"), בהתבסס על מספר השעות, החשבוןהתשלומים הנדרשים עבור מתן השרות בחודש שקדם (להלן: "

לעיל, לפי זה   28בסעיף פי האמור ל ועלעיל,   27.2 , כאמור בסעיףפי הדוח החודשי המאושרל ע
   העניין.

   כדלקמן:, י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה .28.5

 9 -יום התשולם ב יםבגין מתן השירותהחודשית התמורה מסך  75%מקדמה בשיעור של  .28.5.1
. המקדמה תשולם בהתאם לתמורה ששולמה רי עבור החודש שחלףאכל חודש קלנדל

 לקבלן בחודש שקדם לתשלום המקדמה. 

 כי ננקבשביחס אליהם  תשלומים, למעט ימים 45+  שוטף בתנאי תשולם התמורה יתרת .28.5.2
על ידי  ו, ובלבד שהדוח החודשי המאושר והחשבון הוגשימים 30+  שוטף בתנאי ישולמו
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לעיל, ואושרו על ידי המנהל. במקרה שהקבלן נדרש  28.4  בסעיףהקבלן במועד הנקוב 
באותו חודש. לא עמד הקבלן  15 -להמציא חשבון אחר, הוא  ימציאו לרשות עד היום ה

לם יתרת התמורה לאחר המועד הנקוב באחד ממועדי התשלום ובמועד הנקוב לעיל תש
 פי החלטת חשב הרשות. להקבועים והמקובלים ברשות ע

 במקור מס ניכוי ואישורי כדין ערוכה מס חשבונית הגשת כנגד לקבלן תשולם התמורה .28.5.3
 פי על כמתחייב, במקור מס מהתמורה ינוכה אחרת, כדין חשבונות ופנקסי ספרים וניהול
  .דין

תשולם  - ההתקשרותתקופת באשר לתמורה שתגיע לקבלן עבור החודש הראשון של  .28.5.4
 –מאומדן צפי הביצוע, כפי שייקבע על ידי המנהל, והיתרה  75%של מקדמה בשיעור 

 לעיל.  28.5.2 כאמור בסעיף 

יחולו בהתאמה גם על התשלום בגין דמי הבראה כאמור  28.5.1  - 28.5.4 סעיפים  .28.5.5
  לעיל.  28.1.2.2  בסעיף

אשר יחול על , מע"מ יםכולל םאינ ,התמורה האמורה לעילכל הסכומים הנקובים בחוזה זה, לרבות  .28.6
הקבלן  דייל ישולם לקבלן במועד החוקי שנקבע לתשלומו ע . המע"מככל שיחול הרשותדי יל וישולם ע

 . ערוכה כדין מסחשבונית  לשלטונות המע"מ וכנגד

הרשות תהא רשאית לשלם לקבלן את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה ושיקול דעתה  .28.7
הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם לקבלן בהעברה בנקאית מתחייב הקבלן להמציא לרשות את 

ן את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור, פרטי חשבונו לצורך התשלום. היה ולא מסר הקבל
לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה 
התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן 

 וב בתשלום.התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכ

   פיצויים מוסכמים .29

הקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הוכחה,  .29.1
, אשר יוטלו על הקבלן, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל במקרים ובסכומים המפורטים להלן

  :החוזה והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה

אי  פי החוזה או לכל יום, או חלק ממנו, שלל השירותים עבגין איחור בתחילת מתן  .29.1.1
פי ל לו ע םאת סכום התמורה שהיה משתלישלם הקבלן לרשות  –השירותים  הפעלת

 האיחור, אילו ביצע את מתן השירותים במשך כל תקופת השירותים ביצוע החוזה עבור
 בנספחבכל משמרת כמפורט  ומקצועות השירות השרות לפי המשמרות ושעות מתן

  .התפעולי

 ,משעהשל יותר , למשמרת במקום ממקומות השירותהקבלן עקב איחור בהגעת עובד  .29.1.2
שהרשות היתה חייבת בתשלומו שהיה משולם  כפל הסכוםאת ישלם הקבלן לרשות 

זה יראו חלק של שעה  ןלעניי .לקבלן אילו היה עובד הקבלן מתייצב למשמרתו במועד
לא יחשב כאיחור לצורך ההוראות  -שלא יעלה על שעהאולם איחור בהגעת עובד ; כשעה

  .הכלולות בפסקה זו

, ישלם השירות מתן ממקומות במקום ממשמרת עובד ו שלהעדרחוסר בעובדים/ עקב .29.1.3
שהרשות היתה חייבת בתשלומו אילו היה עובד הקבלן  כפל הסכוםהקבלן לרשות את 

  .רגיל ביום בוקר משמרת של תחשיב י"עפ, ברציפות וממלאה למשמרת מופיע

אותם מחויב הקבלן הציוד סוגי עקב מחסור ו/או אי אספקה של איזה מהחומרים ו/או  .29.1.4
. לעניין זה, ומקרה לכל מקרה₪  1,000ך של לספר כאמור בחוזה, ישלם הקבלן לרשות ס

  כל יום איחור ו/או אי אספקה, לפי העניין, ייחשב כמקרה.

(גם  ואו חלק מהם לעובדי מדי עבודה/נעליים,/מחסור ו/או אי אספקה של עקב איחור .29.1.5
₪  1,000 לרשות סך שלישלם הקבלן   ,מנהל החוזה) ל ידיבמקרה של החלפת מדים ע

  לכל חודש איחור או חלק ממנו.

 רשות,לאי אספקת ארוחות לאיזה מעובדיו בהתאם להוראות החוזה, ישלם הספק  עקב .29.1.6
  .ומקרהבגין כל מקרה ₪  300של  סך
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, אשר לא אושרה ממקום ממקומות השירותממשמרת מפקח הקבלן  ותהיעדר עקב .29.1.7
  .מקרהבגין כל ₪  500ישלם הקבלן לרשות סך של  – מראש ובכתב על ידי המנהל

, ישלם שנתי חציהו חודשי תלתה, חודשייםה הניקיונות  מן יותר או אחד ביצוע אי עקב .29.1.8
  .ומקרה מקרה לכל ח"ש 2,500 סךהקבלן לרשות 

ישלם הקבלן  ,שבועיים דואו ה השבועיים הניקיונות  מן יותר או אחד ביצוע אי עקב .29.1.9
  .ומקרה מקרה לכל ח"ש 1,000 של סךלרשות 

, הגשת תכנית בטיחות ו/או נוהל בטיחות כמוגדר בנספח הבטיחות לחוזהאיחור בעקב  .29.1.10
   לכל חודש של איחור או חלק ממנו.₪  2,500סך של ישלם הקבלן לרשות 

, בטיחות לעובדי הקבלן בתדירות המוגדרת בנספח הבטיחות עקב אי ביצוע הדרכת .29.1.11
  .ומקרה לכל מקרה₪   2,500סך של ישלם הקבלן לרשות 

השירות  מקומות בגין כל יום של איחור בפינוימבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן,  .29.1.12
  . בגין כל יום איחור מ"רכל ל ₪ 10הקבלן לרשות סך של ישלם  –מושא החוזה 

 הכניס מכל אדם וציוד וחפץ אשרהשירות  מקומותכל פינוי לרבות  –" משמעו פינוי"
  . אליו הקבלן

בגין אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת  .29.1.13
 –הרשות ו/או הגורמים כאמור קבעה  מהמועד אותומסמכים כנדרש על ידם לא יאוחר 

 9.24.6 או  9.24.5 כמפורט בסעיפים ₪,  10,000או ₪  5,000ישלם הקבלן לרשות סך של 
   לעיל, לפי העניין, לכל פניה של הרשות שלא נענתה כנדרש.

 הפיצויים. קבלת הרשות את הלןל  30לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף   29.1אין באמור בסעיף  .29.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או שתהיה לרשות   29.1פי הוראות סעיף ל ששולמו ע

  לעיל.  29.1נגד הקבלן בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף 

לעיל מהתמורה המגיעה ו/או  29.1  סעיףפי  להרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו לה ע .29.3
  לקיום החוזה. הערבותלעיל ו/או לחלטם מתוך  28 פי סעיף  לשתגיע לקבלן ע

 .עילל 2.3 , כהגדרתו בסעיף הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדדכל  .29.4

רמו פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נג יםמהוו כומים המפורטים לעילמצהירים בזאת, כי הס הצדדים .29.5
לבצע את  הקבלןלרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותים

על מנת  םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצויאיזה מספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום  הסר למען .29.6
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע,  יםהעומד יםאחרוסעד לגרוע מכל זכות 

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

על  הקבלןלה זכאי עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה  .29.7
 עד למועד הקבוע לתשלום התמורה. ום שהצטברמיהמוסכ יםפי הוראות החוזה את גובה הפיצוי

  הפרת החוזה .30

  כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: .30.1

ממקומות השירות לתקופה  איזההקבלן לא החל ו/או הפסיק את מתן השירותים ב .30.1.1
  כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת הרשות.

לחוזה, אשר הפרתם  23  -ו 15 , 13 , 12 , 9 , 7 , 5.1  הקבלן הפר הוראה מהוראות הסעיפים .30.1.2
אי שיתוף עם גורמי מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי מהווה הפרה יסודית. 

הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים כנדרש על ידם, כאמור בסעיף 
  לעיל יהווה הפרה יסודית של החוזה. 29.1.13 

  וק או הקפאת עסקי הקבלן על ידי בית משפט מוסמך.ניתן צו לפיר .30.1.3
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או ו/בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה  ואו בעל השליטה בו הורשעו/הקבלן  .30.1.4
 ,נהליותיהמלחוק העבירות  5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף  2 - ביותר מ ונקנס

  .1985-תשמ"ו

 איזוקבלן קיבל שני מכתבי התראה ברציפות, לפחות חודש אחר חודש, בעניין אי קיום ה .30.1.5
  פי חוזה זה. ל מהתחייבויותיו ע

  תהא הרשות רשאית:לעיל   30.1הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף  .30.2

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לקיים את ההוראה ו/או לתקן את ההפרה של  .30.2.1
ו/או להמשיך ולקיים  קבלןימים מיום מתן הודעה ל 3תוך  ההוראה ו/או ההתחייבות,

והקבלן יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו  את הוראות החוזה במלואן,
  ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמור.

 כפי, התחייבות או/ו הוראה אחרי מילא לא או/ו כאמור ההפרה את הקבלן תיקן לא .30.2.2
 או/ו הפרתו מחמת החוזה את לבטל - הרשות של רצונה לשביעות הרשות ידי על שנדרש

 וכן כספים בהשבת חייב יהא והקבלן בכתב כך על הודעה מתן ידי על, וזאת, קיומו-אי
 או/ו מההפרה כתוצאה לרשות שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לרבות לשלם
 הקבלן כנגד לקבל הרשות של מזכותה לגרוע כדי זו בפסקה באמור אין. כאמור הקיום

  .לעיל 29  סעיף נשוא המוסכמים הפיצויים לרבות דין כל פי על משפטי סעד כל

  הקבלן את החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא הרשות רשאית: הפר .30.3

ו/או לקיים את ההוראה ו/או  לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה .30.3.1
להמשיך  קבלןרות ל, ו/או להוקבלןימים מיום שתימסר ההודעה ל 7ההתחייבות, תוך 

הוראות הרשות, וכמו  ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב למלא אחר
כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה 

 האמורה.

לעיל ו/או לא מילא אחרי הוראת  30.3.1  יףלא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור, בסע .30.3.2
 –הרשות לשביעות רצונה של הרשות ובמועד דלעיל  ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה -רשאית הרשות לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי
והקבלן יהא חייב לשאת בהשבה לרשות וכן לשלם לרשות פיצויים  קבלןלעל כך בכתב 

אי קיום האמור, אין או על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד הקבלן כל סעד או תרופה 

 לעיל. 29 בסעיף  הפיצויים המוסכמים המפורטים עפ"י כל דין לרבות את

זה, רשאית  סעיףמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות  .30.4
בשיתוף  השירותיםהרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה, בכל מקרה בו, לדעת הרשות, הקבלן הפר או מפר את הוראות הדין  .30.5
לדעת הרשות, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני או החוזה, באופן העלול, 

על ידי הרשות או מי מטעמה, או להביא לכל חבות או אחריות של הרשות או  2011- העבודה, התשע"ב
ימים מדרישת הרשות בכתב לעשות כן  14מי מטעמה על פי החוק האמור, וההפרה לא תוקנה בתוך 

בר נקבע במפורש בחוזה זה), תראה הרשות בכך הפרה יסודית של החוזה (או כל מועד אחר ככל שהד
לפעול בהתאם לסמכותה על פי הוראות חוזה זה וכן על פי הוראות כל דין,  תרשאי יההת רשותהו

 לרבות ומבלי למעט, ביטול תוקפו של חוזה זה וחילוט הערובה שנתן הקבלן.  

לרשות בהתאם  יםהעומד יםאחרו/או סעד ות בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכ מובהר .30.6
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 סיום ההתקשרות .31

רשאית, על פי שיקול דעתה  תהאלעיל, הרשות  5  האמור בסעיף אף עלמוסכם ומוצהר בזה, כי  .31.1
הבלעדי והמוחלט, להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת 

צעות הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא, באמו ההארכה (ככל שתחול), לפי העניין, ולבטלו בכל עת 
ם מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות מי) י60( שישים לקבלןבכתב, שתימסר 

  ").הודעת סיום החוזהעל פי החוזה (להלן: "
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זכאי  הקבלן, יהיה הקבלןדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  .31.2
ביצע בפועל עד לאותו  םאות השירותיםלקבל מהרשות אך ורק את התמורה היחסית המגיעה לו בגין 

מועד (אם בכלל), וזאת בכפוף ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות אחרות המבטאות נכונה את 
כתב בכתב לאישורה מראש וב הקבלן, אותן יגיש שעות העבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותים

  ").דמי ביטול מוקדםשל הרשות (כולם או חלקם), על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "

לפעול, על  הקבלןלדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות  הקבלןזכותו של  .31.3
ום הניתנים לביטול או צמצ התחייבותמנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או 

את כל אותן  מדמי הביטול המוקדםשמורה הזכות לנכות  ככל שיגרמו עקב ביטול החוזה ולרשות
  לבטל או לצמצם כאמור.  הקבלןהוצאות אותן יכול היה 

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, ומלבד דמי  .31.4
הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע 

מנוע מוותר בזאת וכן יהיה  והקבלןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  הקבלןמאחריות 
וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום  וא,ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

 בקשר לכך. וא,נוספים מכל מין וסוג שהו/או החזר הוצאות  שיפויו/או 

  הקבלן בר רשות בלבד .32

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

 המקומותיהיו רשאים להיכנס לכל אותם הקבלן, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במתן השרות, כי  .32.1
בהם יהיה צורך במתן השרות, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לקבלן, ו/או לעובדיו 

אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם  או זכות בלעדית ו/או לפועלים מטעמו ביצוע השרות, זכות חזקה
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים  כי הקבלן ועובדיו לא .32.2
  פי החוזה ובאישור המנהל.ל וכד', אלא לצורך ביצוע השרות ע

כי הקבלן או עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע החוזה במתן השרות ו/או עובדיו האחרים לא  .32.3
  הורה המנהל. שעליו אלא במקוםישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או דבר השייכים להם, 

  ביצוע על חשבון הקבלן  .33

ית למלאה אהרשות רש - כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו ממלא אותה  .33.1
  בדבר. הכרוכות ההוצאותאחרים על חשבון הקבלן, ולגבות ממנו את  דייל בעצמה, או ע

, בהתאם לחשבון לעיל  33.1 בסעיף מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, כאמור הקבלן .33.2
ן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום השתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גוב

  הדרישה.

לעניין  הצדדיםיהווה ראיה חותכת בין לעיל,  33.2 על ידי הרשות, כאמור בסעיף חשבון שיוגש לקבלן  .33.3
  ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או  .33.4
  לחוזה, ו/או לחלטם מהערבות לקיום החוזה. 28 פי סעיף ל שתגיע לקבלן ע

  איסור הסבת החוזה ואיסור העסקת קבלני משנה .34

את זכויותיו על פי החוזה או את החובות  הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות .34.1
  הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

כל מסירה או העברה שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת  .34.2
  כל תוקף.

 זכויותיו של הקבלן לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .34.3

לא יהא רשאי לתת את השירותים באמצעות גוף משפטי אחר מלבדו, לרבות חברת  הקבלןיודגש כי  .34.4
מטעמו אלא  בבעלות הקבלן במלואה או בחלקה ואסור יהיה לו להפעיל קבלני משנה השותפות שהינ

למען הסר ספק אין בהתקשרות עם קבלן משנה  פי תנאיו.ל מנהל ועהשור בכתב ומראש של יבא
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זה ביחס לעובדים כאמור  9 כאמור, ככל שתאושר, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקיום הוראות סעיף  
  ומלוא האחריות חלה על הקבלן. 

  איסור שינויים בתאגיד הקבלן .35

ן מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או שותף, על ידי הקבל .35.1
העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או 
 הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן

וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הקבלן היא בידי תאגיד  30%שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 
  אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

קול דעת סופי ומלא לבטל החוזה ילעיל, יהיה לרשות ש 35.1 כאמור בסעיף  לרשותהקבלן  הודיע .35.2
יום  60של  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לקבלן בהתראה מוקדמת מכאן ואילך אף בלא צורך

 .לפני מועד הביטול

  שמירת דינים  .36

כל דין, הנוגע או המתייחס למתן שרותי שמירה כלשהם, לרבות הוראות  הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת
פי ל בדבר העסקת עובדים, רישוי, וכן בנושא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים, ביצוע השירותים עצמם ע

      כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. הקבלן השימוש בנכס עליו חותם  נספח, לרבות ונספחיוהחוזה 

  העדר בלעדיות    .37

ל פי חוזה זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי במתן השרות והרשות רשאית בכל עת, ועל בהתקשרות עאין 
פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השרות או לבצעו בעצמה באופן מלא או 

  חלקי, גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

  שימוש בזכות הרשות -אי .38

תקדים ולא  תשמשהרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא הסכמת  .38.1
  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על זכויותיה  ויתורוכלא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  .38.2
  אלא, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  בכתב ויתור הרשות .39

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.
שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות 

לא יהיה בר תוקף.  –לא כך  , שאםועל דף הנושא את לוגו הרשותמורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים 
    שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

 חוזה ממצה  .40

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

בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, 
    לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

  פינוי וסילוק יד   .41

או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול),מיד עם תום תקופת  .41.1
, חדרי המנוחה והמחסנים, לרבות ממקומות השירותלסלק ידו קבלן מתחייב הלהוראותיו וכל דין, 

מכל אדם וחפץ שאינם של הרשות וכשהם  םפנויי םולהחזיר את החזקה בהם לידי הרשות, כשה
 החפצים השייכים לו או, ולפנות מהם את כל הציוד והקבלןבמצב טוב ותקין כפי שנמסרו לידי 

לעובדיו ו/או למי מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם, שאינם מסוג הנכסים הקבועים השייכים 
, וזאת יהא חייב לה לפי החוזה שהקבלןלרשות, אך לרשות תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב 

  .להלן  46מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

מיד עם תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול), או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  .41.2
כאילו החוזה לא בהם השתמש הקבלן נכסים התהא הרשות רשאית לתפוס את להוראותיו וכל דין, 
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מהאחריות שחלה עליו לפי כל קבלן לא תפטור את ה הרשותנעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס על ידי 
  ., לרבות נספח השימוש בנכסהתחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה

  מתן הודעות  .42

 72כל ההודעות לפי החוזה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
  מסירתן כיאות בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.שעות מעת 

  הר המידותושמירה על ט .43

  הקבלן מצהיר כדלקמן:

, במישרין ו/או ו/או יציע, לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/או יקבלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .43.1
יע, במישרין ו/או בעקיפין, על בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפ

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

ו/או תף פעולה, במישרין שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה י הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל כ .43.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל 

 מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

תף, במישרין ו/או בעקיפין, שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .43.3
ו/או כל גורם אחר במטרה  מטעמהעם נושאי משרה ברשות שדות התעופה  ו/או עובדיה ו/או מי 

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

, לעיל  43.3-  43.1פים בסעיכי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  ,ידוע לקבלן .43.4
 והקבלןת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, תהיה הרשות רשאי

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

  .החוזהזה לעיל, על ידי הקבלן, תהווה הפרה יסודית של  43  הפרה של איזה מהוראות סעיף  .43.5

  כתובות .44

    כתובות הצדדים לצורך זה למסירת הודעות כדלקמן:

  . 7015001, נתב"ג 7.ד. ת - הרשות .44.1

על כך  להודיעהקבלן מתחייב  הקבלן,היה ויחול שינוי בכתובת  כמפורט ברישא החוזה. – הקבלן .44.2
  ימים מיום שינוי הכתובת. )3שלושה (בתוך  נציג הרשותל

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .45

או אי הסכמה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/ הקבלן .45.1
הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כלשהו, , לרבות מחלוקת ו/או אי ואבין הצדדים, מכל מין וסוג שה

  ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה. השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  הקבלןשא יי

(תרופות בשל  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים .45.2
ה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה לא יהיה רשאי בשום מקר , הקבלן1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד.  קבלןשהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

  קיזוז ועיכבון .46

לרשות וכן לא יהיה לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו  הקבלן .46.1
 להבטחת חובות הרשות כלפיו.  רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם

 תשלוםמכל  הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה .46.2
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או  לקבלןהמגיע ו/או שיגיע 

כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים  ןהקבלציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
 אחרים שבין הצדדים.
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 סמכות שיפוט וברירת דין .47

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה שיפוט סמכות  יפו-ל אביבלבית משפט המוסמך בת .47.1
  .זה על נספחיו

יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין  החוזה על .47.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  הקבלןבנק חשבון שור פרטי יא .48

 קבלת תשלומי התמורה, מצורף בזאת מטעם הקבלן, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר בחתימה לשם
  לחוזה זה. א"פח ינסוחותמת מורשי החתימה מטעם הקבלן, בנוסח 

  
  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

 הקבלן הרשות 
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נספח תפעולי למתן שירותי ניקיון במסוף אלנבי  - נספח א'
 במשרדים ושטחים חיצוניים כולל מתחם מסוף המטענים.

  

  תוכן  העניינים

  מקומות השירות -  1פרק  

  המפרט לביצוע עבודות ניקיון -  2פרק  

  דרישות איכות לביצוע עבודות הניקיון -  3פרק  

  רשימת ציוד ואספקות -  4פרק  

  מפרט לביגוד עובדי הניקיון  -  5פרק  

  דרישות ישימות מעובדי הקבלן -  6פרק  

  חומרי ניקיון -  7פרק  

  הסעת עובדים -  8פרק  

  טבלת ותק -   9פרק 
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 מקומות השירות, תיאור השרות ומועדי השירות -  1פרק 

יחידות המשרד הראשי

 מועדי מתן השירות תיאור השירותמקומות מתן השירותמס"ד

1 

כלל המשרדים במתחם כולו 

והמבנים הצמודים אליו. דוגמת 

משרדי מכס, ביקורת גבולות, 

משרד החקלאות, חדרי מנוחה 

 .וכדומה

ביצוע עבודות ניקיון 

 שוטף כמפורט בנספח.

  בימים א' עד ה' 

   07:30-23:00משעה 

ובימי שישי ושבת עד השעה 

15:00.  

 

 מבנה המשרד הראשי. 2

הכנה והגשת כיבוד 

ושתייה, שטיפת כלים 

  וניקיון.

 לשכת מנהל.

  בימים א' עד ה'

 07:30-19:00בין השעות 

3 
מבנה משרדי הביטחון, חדרי 

 מנוחה, חדרי תדריכים.
 ביצוע עבודות  ניקיון.

  ש' - בימים א'

  

 07:30-16:00השעות בין 

 אולמות הנוסעים 4
ביצוע עבודות ניקיון,   

 וחדרי שירותים 
 בכל שעות פעילות המסוף

5 

מתחם המטענים, משרדי עמילי 

המכס  וכלל המתחם כולל 

 רחבות.

ביצוע עבודות ניקיון 

 שוטפות.

  בימים א' עד ה'

  07:30 – 24:00בין השעות 

 

6 

אזור תמך תפעול, משרדי 

מתחם אחזקה, אחזקה, 

 מחסנים.

ביצוע עבודות ניקיון 

 שוטפות.

  בימים א' עד ה'

 07:30-16:00בין השעות  

7 
ניקיון שטחים חיצונים, כולל קו 

 המים ושערי המסוף.

ביצוע עבודות ניקיון  

חדרי שטחים חיצונים, 

 ריקון אשפה.

  בימים א' עד ה'

  24:00 -07:30בין השעות 

 07:30 – 15:00שבת - שישי
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  הוראות כלליות

הקבלן יבצע ניוד של עובדי הקבלן בין מקומות מתן השירות ו/או בכל מקום אחר במתחם המסוף  עליו יורה   א. 

  המנהל.  

  

. כל  smartphoneמפקח מטעם הקבלן וראשי המשמרות יצוידו על חשבון הקבלן, במכשיר טלפון סלולארי   ב.

טלפון יהיה מדור מתקדם ומדגם לפני האחרון שמשווק בארץ, של אותו יצרן מכשירים (לדוגמא: נכון ליום 

). המכשיר יהיה פתוח לשיחות יוצאות ונכנסות בהיקף של לפחות חמשת אלפים דקות S7סמסונג  - 1.6.2017

קבלן. הקבלן יהיה אחראי לתקינות ג'יגה בחודש, כל אלו על חשבון ה 8בחודש ולגלישה באינטרנט בהיקף של 

  המכשירים ויחליף אותם בקרות תקלה באופן מיידי, עד לסיום תיקון התקלה.

  

עובדים המבצעים עבודות ניקיון העונות להגדרה של "עבודה בגובה", יוסמכו לכך ע"י גורם מקצועי מטעם   ג. 

ן בגובה, בכל ציוד מגן אישי הנדרש עפ"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יצייד את עובדיו המבצעים עבודות ניקיו

  כל דין לביצוע עבודות אלו. 

- תקן עובדי ניקיון משמרת (בהתאם לתכנית עבודה וכמות עובדים נדרשת) בימים א' –תשומות נדרשות  .1

  .30.4.2018וסיומה ביום  11.9.2017בתקופה שתחילתה ביום   ש'

  

ימים א' עד ה'

עובדים כמות שעות המשמרתמשמרת מס'

 נדרשת

 16:0016 – 07:30עובדים בוקר .1

 1ראש משמרת .2

עובדים  .3

 צהריים

16:00-01:3012 

 1ראש משמרת .4

ימי שישי ושבת

5.  

  

 07:3010 – 15:00עובדים בוקר

ראש   .6

 משמרת

1 
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- נדרשת) בימים א'תקן עובדי ניקיון משמרת (בהתאם לתכנית עבודה וכמות עובדים  –תשומות נדרשות  .2

  ואילך עד למועד סיום החוזה. 1.5.2018בתקופה שתחילתה ביום   ש'

  

ימים א' עד ה'

כמות עובדים שעות המשמרתמשמרת מס'

 נדרשת

 07:3016 – 16:00עובדים בוקר .1

 1ראש משמרת .2

עובדים  .3

 צהריים

24:00 – 15:3012 

 1ראש משמרת .4

 23:306 – 08:00עובדים לילה .5

 1ראש משמרת .6

ימי שישי ושבת

4.  

שישי 

 ושבת

 07:3011 – 16:00עובדים בוקר

ראש   .5

 משמרת

1 

שישי 

 ושבת

עובדים 

 צהריים

24:00 – 15:309 

ראש   

 משמרת

1 

שישי 

 ושבת

 23:306 – 08:00עובדים לילה

ראש   

 משמרת

1 
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 – 17:30מפקח מטעם הקבלן: יימצא במסוף לצורך ביצוע תפקידו בימים ראשון עד חמישי בין השעות  .3

. המפקח יחתים כרטיס נוכחות שיונפק לו ע"י הנהלת המסוף, במערכת דיווח נוכחות עובדים רש"ת 07:30

  וזאת לצורך בקרת נוכחותו במסוף בלבד. 

  

לא כולל שעות עובדים שיועסקו בעל ידי הקבלן ועל צפי היקף שעות שנתי הצפוי לכלל המקצועות ( .4

   :חשבונו, בביצוע עבודות ניקיון תקופתיות)

  

  מובהר בזאת כי היקף השעות עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בתקן העובדים ו/או בשעות המשמרות. .5

  

  

  

  

  

  

  

2019היקף שעות שנתי צפוי 2018היקף שעות שנתי צפוי 2017היקף שעות שנתי צפוי  מקצוע

 98,125 90,435 12,280 עובד ניקיון

ראש משמרת

 ניקיון
909 

8,645 10,165 
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  המפרט לביצוע עבודות הניקיון   -  2פרק  

  

  :ניקיון יום יומי

 הורקת סלי אשפה חיצוניים ופנימיים ומאפרות.

  ניגוב אבק משולחנות, מדפים, דלפקים וכל ריהוט אחר בגובה קומת אדם. 

  רצפות.טיאוט ושטיפת 

ניקוי שירותים כולל: חרסינות, אסלות, מראות, כיורים וכו'. במופע חוזר לאורך כלל היום, 

  ובתדירות של אחת לחצי שעה לפחות.

  ניקוי והברקת חלונות זכוכית, דלתות זכוכית , מעברי זכוכית.

  שטיפת כוסות וצלחות במשרדי הנהלת המסוף.

  המטענים. ניקיון משרדים, שירותים ומטבחונים במסוף

  ניקוי חצרות בחזית המבנים וניקוי תעלות ניקוז קרקעיות.

  :ניקיון שבועי

  ניקיון שירותים יסודי בנוסף לניקיון היומיומי.

  ניקוי מעקות.

  ניקוי שטחי חניה וכבישים.

  ניקוי גדרות פנימיים וחיצוניים.

  ניקוי קורי עכביש.

  ניקוי חלונות חוץ ופנים.

  :ניקוי אחת לשבועיים

  וי וקרצוף של שטיחים.ניק

  ניגוב קירות צבועי שמן או פלסטיק.

  ניקוי אבק מריהוט מעל קומת אדם.
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  ניגוב משקופים, דלתות ואדני חלונות.

 

  :ניקוי תלת חודשי

ביצוע פוליש ווקס באולמות בהם קיים ריצוף מסוג "גרניט פורצלן וטראצו". באולמות 

  ולכלוך.המרוצפים בקרמיקה יבוצע קרצוף להסרת שומנים 

  ניקוי חיצוני של תעלות מיזוג ופתחי אוורור.

  ניקוי חדר מיזוג אויר, חדר גנראטור וחדרי חשמל.

  ניקוי פנלים כללי.

  מטר. 2ניקוי חלונות בגובה העולה על 

  ניקוי גופי תאורה.

  :ניקוי חצי שנתי

  ניקוי גגות המסוף.

  ניקוי מערכות מרזבים.

  

  הערה:

לא יבוא על חשבון ולא יפגע בעבודות הניקיון  1.5עד  1.4המוגדרות בסעיפים ביצוע עבודות הניקיון   .1

עד  1.1–היומיות והשבועיות ויבוצע ע"י עובדים שאינם מבצעים את מתן שירותי הניקיון כמוגדר בסעיפים 

  לעיל. התמורה בגין שירותים אלו כלולה בתמורה כמופיע בהצעה הכספית, אשר תשולם לקבלן. 1.3

  

  וע כל האמור יהיה באמצעות ציוד שיציב הקבלן על ידו ועל חשבונו.ביצ  .2

  

   דרישות איכות לביצוע עבודות ניקיון -  3פרק  

  

  רצפה ושיפולים  .1

  - ברק  א.
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בכל מקום שם אין רצפת שטיח, על הרצפה והשיפולים להיראות מבריקים בברק עליון כלאחר 

  בעומקו).הברקה ווקס (כך שהברק ייראה על פני השטח ולא 

  הסרת כתמים וסימנים  ב.

  הרצפה והשיפולים יהיו נקיים מכל כתם וסימן זר מכל סוג שהוא.

  הסרת בליטות, אבק ולכלוך עליון אחר  ג.

על הרצפה והשיפולים להיות נקיים מכל בליטה של לכלוך שדבק בהם כגון: מסטיקים, הדבקות 

הם להיות נקיים מכל לכלוך עליון אחר, שאינו נייר, צבע, דבק, שאריות חומרי בנייה וכדומה והן עלי

  כגון: אבק, חול, פסולת, עפר ואפר. - בהכר דביק 

  -  שמירת צבע וגוון  ד.

  יש לשמור על צבעם וגוונם המקורי של הרצפה והשיפולים.

  -  מניעת הצטברות שכבות  ה.

י הרצפה יש להימנע מיצירת שכבה מצטברת של חומרי הברקה ו/או ניקוי (כגון ווקס) על פנ

  והשיפולים.

  גמר פני הרצפה חייב להיות כזה שימנע החלק בני אדם. - מניעת אפשרות החלקה 

  

  כלי אשפה ומאפרותסלים,   .2

הסלים, כלי האשפה והמאפרות חייבים להיות מרוקנים מכל פסולת ונקיים מכל כתם וסימן זר, כאש שטח 

  פניהם מבריק ושומר על צבעו וגוונו המקורי.

  ב י םמ ו ש   .3

המושבים כולל בסיסים על נקודת המגע עם הרצפה יהיו נקיים מכל אבק, כתם ו/או חומר זר, שהחומר, 

הצבע, הגוון והברק המקורי שלהם יישמרו, המושבים יושארו יבשים לחלוטין ולא יושאר עליהם, כל חומר 

  שעל לגרום לפגם ונזק לבגדים ו/או לגוף היושבים עליהם.

  

  ליים / ונציאניים על החלונות כולל בניקיונות המיוחדיםוילונות ורטיא  .4

  יהיו נקיים בכל צדדיהם ושטח פניהם מכל אבק כתם וסימן זר, לכל אורכם כולל את מחזיק הווילון.

  

  ד ל פ ק י ם  .5

הדלפקים בכל שטח פניהם ומכל צדדיהם יהיו נקיים מכל אבק, מכל מדבקת נייר, כתובות, סימני ידיים, 

  צבע ושומן וישמרו על צבעם וגונם המקורי. כתבי דיו,

משטחי הדלפקים יושארו כשהיו יבשים לחלוטין ומבלי שיושארו עליהם כל חומר, העלול לגרום לפגם ולנזק 

  לבגדים ו/או לגוף המשתמשים בהם.



42  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

  יש להקפיד על שלמות האביזרים, הציוד והמערכות הצמודים לדלפקים.

  שולחנות  .6

ובכל שטח פניהם כולל בסיסים יהיו נקיים מכל אבק מכל שריד של נייר ומדבקה, השולחנות מכל צדדיהם 

כתובות, כתמי צבע ושומן וישמרו על צבעם וגוונם המקוריים. השולחנות יושארו כשהם יבשים לחלוטין ולא 

  יושאר כל חומר שעלול לגרום לפגם ונזק לבגדים ו/או לגוף המשתמשים בהם.

  

  עמודים וציפוייהם  .7

ודים וציפוייהם מכל צדדיהם ושטח פניהם יהיו נקיים לכל גובהם מכל לכלוך הדבוק עליהם כגון: אבק, העמ

קורי עכביש, סימני ידיים, רגליים, כתובות, שומן, כתמים, מדבקות וצבע זר וישמרו על צבעם וגוונם 

  המקורי.

  

  עמודי תור  .8

לכלוך הדבוק אליהם כגון: אבק, סימני ידיים, עמודי התור באולמות הנוסעים יהיו נקיים לכל גובהם מכל 

  כתובות, שומן, כתמים, מדבקות וצבע זר וישמרו על צבעם וגונם המקורי.

  

  עציצים וצמחים  .9

העציצים, בסיסם והצמחים שבהם, יהיו נקיים מכל כתם, מכל אבק, קורי עכביש ומכל פסולת שהושלכה 

  אל תוך העציץ.

  

  ניקיונות המיוחדיםכולל ב -שכבות מיזוג אויר  .10

שכבות מיזוג אויר וסביבתם הקרובה יהיו נקיים מכל אבק, קורי עכביש, שומנים, כתמי ידיים וישמר הצבע 

  והגוון הטבעי של החומר ממנו הם עשויי ושלמות כל חלקיו ואביזריו.

  

  ארגזי אש  .11

ומכל אבק, שומן וקורי  ארגזי האש יהיו נקיים בתוכם מכל חפץ זר כגון: ניירות, בקבוקים, קופסאות

  עכביש. תישמר מהירות הקריאה של הכתובות מבחוץ. הדלתות יהיו נקיות מכל כתם ואבק.

  

  כולל בניקיונות המיוחדים -שערים, דלתות ומסגרות  .12

השערים, הדלתות ומסגרותיהם יהיו נקיים משני צדיהם ולכל גובהם מכל אב סימני ידיים, שומן, כתובות 

ו על שקיפות הזכוכיות ונקי הזכוכית מכל סימן זר, יש להקפיד על שמירת שלמות ומדבקות, וישמר

  האיטום.

  יש לשמור על הצבע והגוון הטבעי של חומרי וגמר המסגרות.



43  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

  כולל בניקיונות המיוחדים - חזיתות שקופות  .13

ולכל גובהן כולל  החזיתות השקופות ישמרו על השלמות, השקיפות והבהירות ויהיו נקיות משני צידיהן

מסגרותיהן מכל אבק, כתם, סימני רגליים, ידיי ופה, שומנים, מדבקות וכדומה כולל מסגרותיהן 

ומשקופיהן משני צידי החזיתות, יש להקפיד על שמירת שלמות האיטום ויש לשמור על הצבע והגוון המקורי 

  של חומרי ומגמר המסגרות והשקופים.

  

  מסועי כבודה  .14

יהיו נקיים לכל אורכם מכל אבק, מדבקות, כתמי שומן, עפר ואפר, נייר ובדלי סיגריות, על המסועים 

  המשטחים העליונים והצדדיים.

  כמו כן הרצפה מתחתם תהיה נקייה מכל פסולת ולכלוך.

  יש להקפיד ולשמור שלא לגרום לחלודה או נזק למערכת המכנית והחשמלית כתוצאה מעבודות הניקיון 

  ת מים ו/או חומרי ניקוי אחרים.ולמנוע חדיר

  בתום העבודות יש להשאיר את מערכת המדרגות יבשה לחלוטין.

  הקפדה מיוחדת נדרשת כאן בשמירה על כל כללי הבטיחות בעת ביצוע ובהשלמת עבודות הניקיון.

  

  כולל בניקיונות המיוחדים -שלטי הכוונה ו/או פרסום   .15

פנימית) יהיו נקיים מכל אבק ושומנים, קורי עכביש וסימנים  השלטים הרגילים (שאינם מוארים בתאורה

זרים כך שהכתובות יהיו ברורות וקריאות. יש להקפיד על שלמות הכתובות ועל אי פגיעה בחומר, 

  בתכונותיו, בצבע ובגווניו.

  

  כולל בניקיונות המיוחדים -מנורות ואביזרים תלויים  .16

הם ובסיסיהם ושאר האביזרים התלויים כגון: שעונים, מסכי השלטים המאירים והמנורות כולל מסגרותי

טלוויזיה וכד' יהיו נקיים מכל אבק, קורי עכביש, כתמים וסימנים זרים אחרים כך שהכתובות יהיו קריאות 

  וברורות ו תפגע עוצמת ההארה.

  פגיעה בחומרים, תכונותיהם, צבעם וגווניהם.- יש להקפיד על שלמות הכתובות ואי

ד שלא לגרום נזק למערכת החשמלית ושלא יחדרו מים או חומרי ניקוי אל תוך מסגרות ובית יש להקפי

  השלטים.

  יש להקפיד על אי פגיעה בתקינותם של השלטים האוטומטיים ולהימנע מהחדר חומרים זרים לתוכם.

  יש להקפיד על כל כללי הבטיחות הקשורים עם עבודות ניקיון אלה.

  

  כולל בניקיונות המיוחדים- זרים התלויים מהתקרה תקרות מונמכות והאבי  .17
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התקרות המונמכות כולל: מסגרותיהן, תושבותיהן, לוחות צד (הסוגרים הבד מפלסים) והתקרות 

האקוסטיות והדקורטיביות למיניהן יהיו נקיים מכל לכל כגון: אבק, שומן, קורי עכביש, נפולת חומרי 

  ה הברק הטבעי של חומרי הגמר בכל המשטחים.ציפוי, צבע וסימנים זרים כלשהם, כך שירא

יש להקפיד על שלמות ותקינות התקרות והאביזרים הקשורים אליהם, שלמות החומרים, תכונותיהם 

  והגוונים המקוריים.

יש להקפיד על פרוק והרכבה זהירים ונכונים תוך שמירת בטיחות מירבית מפני נפילת חלקי תקרה, ומגע 

  ות ואביזרים חשמליים ומכניים.בלתי זהיר ומסוכן במערכ

  

  כולל בניקיונות המיוחדים-ניקיון שמשות ומיסגרותיהן פנים וחוץ   .18

עובדי הקבלן יעבדו בביגוד מתאים ויופיעו בהופעה נאותה הקבלן ישתמש בחומרים מקצועיים מאושרים 

אם נדרש סנפלינג וכו' ובכלי עבודה יעודים  החומרים  וכלי עבודה כולל הסולמות, משטחי העבודה, מנוף 

  יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ניקוי השמשות כולל ניקוי מסגרת החלון והרלסים התומכים בשמשות הניקוי יתבצע מבפנים ומבחוץ, 

  ימים ע"י המנהל או מי שהורשה מטעמו . 7הניקוי יתבצע עפ"י הודעה מראש של 

  שלא יפריע לפעילותו השוטפת של הנמל. הניקוי יתבצע בימים ובשעות עפ"י אישור המנהל באופן 

 

 

  רשימת ציוד ואספקות  -  4פרק  

  

ביצוע משימות הניקיון ברמה הגבוהה הנדרשת, מחייב את הקבלן לדאוג להימצאות ציוד ואספקה בסיסיים 

  ברשות אנשיו, הפעלתם התקינה ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ואישורו הסופי.

והאספקות שעל הקבלן לספק על חשבונו ובכמויות שיתאימו לביצוע המשימות בתדירות להלן רשימות הציוד 

ובמשך הזמן המרבי כנדרש. אין רשימה זו סופית וניתן להוסיף עליה, ביוזמת הקבלן, הכל בהתאם לנסיבות 

  ולצרכים.

   

  .כל סוגי הציוד והחומרים טעונים קבלת אישור מנהל החוזה טרם תחילת שימוש בהם במסוף

  

  :ציוד כללי כבד  .1

  (שתי) מכונות שטיפה "הולך אדם" בינוניות.   2  -

  (ארבע) מכונות שטיפה "הולך אדם" קטנות.  4  -

    ליטר) לשאיבת אבק/מים.  40 -(שני) שואבים תעשייתיים גדולים (כ 2  -
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    (שתי) מכונות להברקת רצפה. 2  -

   ליטר)לשאיבת אבק/מים.  27 -(שני) שואבים תעשייתיים בינוניים (כ 2  -

    (אחד) מפוח עלים. 1  -             

  מכשיר שטיפה בלחץ קיטור. 1  -     

    מכונה (אחת) לטיאוט  מדרכות אבן משתלבת.  1  -

גמת כלי רכב מסוג: רנו כדו נוסעים פרט לנהג   4(אחד) כלי רכב תפעולי מסחרי חדש, המיועד להסעת  1  -

  ליטר ללא קיפול מושבים.  650 -נפח תא מטען לא יפחת מ קנגו, סיטרואן ברלינגו וכו'.

ותקין לעבודה. בעת קרות תקלה בציוד המפורט לעיל  חדשהציוד הנ"ל שיסופק ע"י הקבלן יהא  הערה:

לתיקון/החלפה טעון אישור שעות. פרק זמן ארוך יותר  24זמן התגובה לסיום תיקון/החלפה לא יעלה על 

  פי שיקול דעתו הבלעדי.- המנהל על

  :ציוד קל אישי ואספקות  .2

חלד (נירוסטה) או פלסטיק שתוצג ותאושר מראש על ידי - כל עובד בכל אתר יצויד עגלת עבודה מפלדת אל

  מנהל החוזה,  עם מקום מתאים לכל פריט ועם מגש תחתון .

  ציוד על העגלה

  מטאטא יד ביתי.  -

  מטאטא לחצר.  -

  מגב רצפה.  -

  ידית לניקוי מסטיקים. -

  מטאטא לניקוי קורי עכביש.  -

  ידית לניקוי שמשות.  -

  סט מו"פ כולל:   -

ראשי מו"פ לניגוב יבש לח והברקה, ידיות מכלים למופ, מסחטה למופ דלי קטנים לעבודות ניקוי 

  ידניות.

  ושקיות אשפה מתאימות.מיכל לאסוף אשפה או מסגרת להתקנת שקית אשפה 

  

  :חומרי ניקוי  .3

חומרי ניקוי והברקה בהתאם לסוג הניקוי וחומר הגוף המנוקה וכן חומר לניקוי דבקים משולחנות בידוק , 

  מרצפות ודלפקי שירות.

מחומרי הניקוי אשר הקבלן אמור לספק ואין רשימה זו סופית ועל הקבלן להוסיף על  חלקלהלן רשימת 

  לצרכים: רשימה זו בהתאם
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אקונומיקה, רצפז, חומר לניקוי שמשות, סמרטוטי רצפה ואבק, סקוצ', כפפות גומי, חומר לניקוי שטיחים, 

  מברשת לאסלה, חומר ניקוי לשטיפת והברקת הרצפה.

), MSDSעל הקבלן להציג בתחילת תקופת החוזה מפרטי בטיחות  של כל אחד מהחומרים המסופקים על ידו (

חומרי הניקוי יהיו כאלו אשר נבדקו לפי תקן ישראלי מתאים. אריזתם תישא סימון של לאישור המנהל. כל 

  תו התקן.

  

   :(שתי) מכונות 2 –מפרט טכני למכונת שטיפה בינונית עם מנוע הולכה עצמי ומפעיל הולך   .4

 ק"ג. 500-400 - כ -משקל כללי מוכן לפעולה (מיכל נוזל ניקוי מלא)  .א

  מטר. 1-כ - ס"מ, גובה 90-70-כ - מטר, רוחב ללא מגב  1.7-1.5 -כ -מידות כלליות : אורך  .ב

מטר (רצוי קטן ככל האפשר),  היגוי באמצעות ידית ההפעלה  2 - כ - רדיוס סיבוב לצורך תמרון  .ג

  וגלגל היגוי אחורי.

  מ"ר לשעה. 2000-1500 - כ -תפוקת ניקוי מעשית  .ד

  שעות גבוה ככל הניתן.-אמפרשעות, רצוי מצברים בעלי  5-כ –זמן הפעלה ממוצע בין טעינות   .ה

  ס"מ. 75 -כ -רוחב עבודה בקרצוף (רוחב צמד מברשות)  .ו

ס"מ מגב "צף" נסוג אוטומטית למניעת פגיעות מכניות ועוקב  90מינימום  -רוחב מגב אחורי  .ז

  אחר תנועת המכונה, חומר המגב מאיכות גבוהה להבטחת יעילותו .

  ופן רציף.קמ"ש משתנה בא 5 -כ -מהירות נסיעה במצב ניקוי  .ח

  אפשרות לנסיעה לאחור.  .ט

  לפחות במצב עמוס (מיכל נוזל ניקוי מלא) ובניקוי.  5%  -כושר טיפוס   .י

מברשות דיסק מלפנים, פיקוד חשמלי להרמה/הורדה/הפעלה וכיוון לחץ מברשות  2 - מברשות  .יא

מכני,  ביטול סיבוב אוטומטי והפסקת נוזל ניקוי בעת הרפיה -או מנגנון הרמה/הורדה ידני

  מתג ההאצה.מ

אפשרות לכיוון שתי דרגות לחץ לפחות ללכלוך רגיל (לחץ רגיל) ולכלוך כבד  -כיוון לחץ מברשות  .יב

  (לחץ גבוה).

גבוה ככל הניתן ובכל מקרה יבטיח איסוף מושלם של נוזל הניקוי המלוכלך  –כושר יניקה   .יג

שאריות במהלך נסיעה אחד. ביטול פעולת היניקה עם השהיה של פעולת המשאבה ליניקת 

  לכלוך במערכת.

מספר דרגות לכיוון כמות נוזל הניקוי או מינון משתנה רציף ע"פ טיב הלכלוך.  -מינון נוזל ניקוי  .יד

  בכל מקרה כמות הנוזל תתאים לצורכי הניקוי בשטח.

  הפסקת נוזל ניקוי בנסיעה לאחור.  .טו
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 80-לי של כעשוי מחומר מרוכב או מחומר אחר בלתי מחליד בנפח מינימ -מיכל נוזל הניקוי  .טז

  ליטר למניעת הפסקת פעולה תדירה של המכונה לצורך מילוי נוזל ניקוי.

עשוי מחומר מרוכב או מחומר אחר בלתי מחליד עם צינור ניקוז באורך מתאים,  - מיכל איסוף  .יז

  מטר. אפשרי מיכל משותף עם דיאפרגמה לנוזל הניקוי ונוזל האיסוף. 2 -רצוי כ

  ומרים בלתי מחלידים אחרים.מרכב עשוי ממתכת מגולוונת או ח  .יח

  ע"פ הגדרת היצרן. - מתח הפעלת מנוע  .יט

  בלימה אוטומטית עם עזיבת מתג האצה בידית. -מערכת בלמים  .כ

  , יסופק ויופעל על ידי הקבלן.V220מותאם להפעלה ממתח הרשת  -מטען  .כא

  כפתור חירום בצבע אדום במקום בולט ונוח לגישה להפסקת כלל פעולות המכונה.  .כב

יצי לנסיעה קדימה/אחורה, בלימה כאמור אוטומטית עם עזיבת המתג וביטול מתג הפעלה קפ  .כג

  סיבוב מברשות.

 

 :(ארבע) מכונות 4 –מפרט טכני למכונת שטיפה קטנה עם מנוע הולכה עצמי ומפעיל הולך  .5

  ק"ג. 150- כ -משקל כללי מוכן לפעולה (מיכל נוזל ניקוי מלא)  א.

  מטר. 1-כ -ס"מ, גובה 50 -כ - רוחב ללא מגב מטר,  1 -כ -מידות כלליות : אורך  ב.

  מטר. 1 - כ - רדיוס סיבוב לצורך תמרון  ג.

  מ"ר לשעה. 600-500 - כ -תפוקת ניקוי מעשית  ד.

שעות גבוה ככל הניתן -מינימום שעה וחצי , רצוי מצברים בעלי אמפר –זמן הפעלה ממוצע בין טעינות   ה.

  .ומצברי ג'ל המאפשרים טעינה בתוך אולם המבנה

  ס"מ. 45-35 -כ -רוחב עבודה בקרצוף (רוחב מברשת בודדת)  ו.

ס"מ ובכל מקרה מאפשר מעבר חופשי דרך דלת כניסה רגילה,  מגב "צף" נסוג  65-כ -רוחב מגב אחורי  ז.

אוטומטית למניעת פגיעות מכניות ועוקב אחר תנועת המכונה, חומר המגב מאיכות גבוהה להבטחת 

  יעילותו .

  ק"ג/לסמ"ר. 30 - רשת בודדת מלפנים, לחץ מברשת כמב  - מברשות  ח.

גבוה ככל הניתן ובכל מקרה יבטיח איסוף מושלם של נוזל הניקוי המלוכלך במהלך נסיעה  –כושר יניקה   ט.

  אחד. ביטול פעולת היניקה עם השהיה של פעולת המשאבה ליניקת שאריות לכלוך במערכת.

  מקרה כמות הנוזל תתאים לצורכי הניקוי בשטח.אפשרות לכיוון ספיקת נוזל הניקוי. בכל   י.

  ליטר . 20-עשוי מחומר מרוכב או מחומר אחר בלתי מחליד בנפח מינימלי של כ -מיכל נוזל הניקוי  יא.

 2 -עשוי מחומר מרוכב או מחומר אחר בלתי מחליד עם צינור ניקוז באורך מתאים, רצוי כ - מיכל איסוף  יב.

  פרגמה לנוזל הניקוי ונוזל האיסוף.מטר. אפשרי מיכל משותף עם דיא



48  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

  מרכב עשוי ממתכת מגולוונת או חומרים בלתי מחלידים אחרים.  יג.

  ע"פ הגדרת היצרן. - מתח הפעלת מנוע  טו.

  , רצוי מטען אינטגראלי, יסופק ויופעל על ידי הקבלן.V220מותאם להפעלה ממתח הרשת  -טז. מטען

ונוח לגישה להפסקת כלל פעולות המכונה ומתג קפיצי להפעלת כפתור חירום בצבע אדום במקום בולט   יז.

  סיבוב מברשות.

   

  :  מפרט טכני למכשיר שטיפה בלחץ קיטור (קיטורית).  6

  קיטור . \חמים  \מכונה לשטיפה בלחץ במים קרים   א.

  לפחות.  BAR 180לחץ עבודה (כולל דיזת טורבו או שפכטל)   ב.

  לפחות.דקה  \ליטר 14ספיקת מים   ג.

  מעלות לפחות. 120טמפ' מקסימלית   ד.

  קילוואט לפחות. 6הספק מנוע   ה.

  

  :מפרט טכני למכונה להברקת רצפה. 7

  ק"ג. 140 -משקל כ  א.

  ".17 -מחזיק סקוטש כ  ב.

  .3M –סקוטש יהלום   ג.

  ס"מ. 45 -רוחב עבודה כ  ד.

  .מטר 24 -כ –אורך כבל   ה.

  

  : מפרט טכני לשואב אבק/מים גדול. 8

  .1400W -מנוע כ  א.

  ליטר. 40 -קיבולת כ  ב.

  ק"ג. 15 -משקל כ  ג.

  מטר. 12 -כ –אורך כבל   ד.

  

  :  מפרט טכני לשואב אבק/מים בינוני. 9

  .W 1000  -מנוע כ  א.

  ליטר. 27 - קיבולת  כ  ב.

  ק"ג. 10  -משקל כ  ג.
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  :טכני למטאטא רכוב  לטיאוט מדרכותמפרט . 10

  ס"מ. 90-100 -רוחב שטח עבודה כ  .א

 .לשעה מ"ר 6,000 - הספק ניקוי בשעה   .ב

  ס"מ. 90-100 -רוחב ניקוי כולל מברשת צד  .ג

  ליטר. 60-70 - איסוף כ מיכל קיבולת  .ד

  .ק"ג 300  - כ –משקל   .ה

  .מטר 1.3 - ריקון מיכל ע"י מיכל מתרומם הידראולית לגובה של כ  .ו

   .מונע באמצעות סטרטר חשמלי כ"ס 5-6 - בנזין כ מנוע  .ז

 .12V –מערכת חשמל   .ח

  מברשת מרכזית ומברשת צד מסיבי ניילון ומחוזקים בסיבי פלדה.   - מברשות  .ט

  

  :מפוח עלים. 11

  מנוע בנזין.  .א

  סמ"ק. 30 -נפח מנוע כ  .ב

  סל"ד. 9000 -סיבוב מנוע כ  .ג

  .0.8KW -הספק מנוע כ  .ד

  מ"ל. 400 - נפח מיכל דלק כ  .ה

  קמ"ש. 180 -מהירות נשיפה כ  .ו

  מטר/דקה. 8 -עוצמת נשיפה כ  .ז

  ק"ג. 7 - כ -משקל  .ח

  ליטר. 40 - נפח שק איסוף כ  .ט

  שרוול טלסקופי.  .י

  

: עלות הציוד והחומרים המפורטים בחוזה בכלל ובנספח זה בפרט, תחזוקתם, הפעלתם וכל יתר הערה

פי -העלויות הכרוכות בהם, הישירות והעקיפות, כלולים במחיר התמורה אשר תשלם הרשות לקבלן על

  הצעתו במכרז ברכיב הוצאות ורווח. 
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  מפרט לביגוד עובדי הניקיון   -    5פרק  

  

  כללי .1

במסגרת חוזה הניקיון נדרש כי עובדי הניקיון ילבשו מדים ייחודיים בצבעים, צורות ומפרטים כפי שיאושרו על ידי 

  המנהל.

  מדי העבודה שיפורטו מתייחסים לביגוד והנעלה ייחודיים לגברים ונשים וכולל ביגוד מחלקתי (ביגוד שאינו אישי).

גש על הקבלן להציג לאישורו של מנהל החוזה את דגמי הביגוד אותו הוא מעוניין לצייד את העובדים. לא יסופק יוד

  ביגוד לעובדים ללא אישור מוקדם בכתב של מנהל החוזה. 

הביגוד יסופק לעונות החורף והקיץ בכל תחילת שנת חוזה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר, כי הביגוד ייחשב 

  תום תקופה של שנת מתן שירותים. בלוי ב

באחריות הקבלן להחליף לאלתר כל פריט לבוש או הנעלה אשר התבלה ו/או עפ"י הוראת המנהל בהתאם לשיקול 

  דעתו בלעדי.

  

  בגדי עבודה לנשים .2

  זוגות  3  -א. מכנסי עבודה/חצאית  

  זוגות 3 - ב. חולצה שרוול קצר

  יח' 3 –ג. חולצה שרוול ארוך 

  זוג 1 – ד. נעליים

  ה. סוודר.

  ו. מעיל חורף.

  

  בגדי עבודה גברים. 3

  זוגות  3 –א. מכנסי עבודה 

  יח' 3 –ב. חולצה שרוול ארוך 

  יח' 3 –ג. חולצה שרוול קצר 

  זוג 1 –ד. נעליים 

  יח' 1 –ה. סוודר 

  ו. מעיל חורף.
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  ביגוד מחלקתי .4

  יח' לפחות.  5צבע צהוב  –א. חליפת סערה 

  

  החליפה כוללת מכנסים וחולצה עם כובע הניתנים ללבישה מעל הבגדים. תיאור:

החליפה עשויה גומי או שמשונית לדחייה מוחלטת של מים. בכל הקצוות יותקנו פסי גומי לחביקת 

  הפריט על הגוף.

  נעלי  נשים .5

(כיפת מגן והגנה תחתית מפני חפצים חדים) בנוסף  S3עשויות עור שחור, עומדות בתקן בטיחות  - נעליים

  מתאימות לעמידה ממושכת.  לאטימות הנעליים ממים ומניעת ההחלקה.

  נעלי גברים. 6

(כיפת מגן והגנה תחתית מפני חפצים חדים) בנוסף  S3עשויות עור שחור, עומדות בתקן בטיחות  - נעליים

  לעמידה ממושכת. לאטימות הנעליים ממים ומניעת ההחלקה. מתאימות

  דרישות ישימות ותחומי פעילות של מעובדי הקבלן  -  6פרק     

  

  מפקח מטעם הקבלן     .1

   

  מצב בריאותי תקין.

  שרות  צבאי מלא.

  היעדר רישום פלילי. 

  בעל ניסיון בניהול צוות עובדים.

   ידיעת השפה העברית על בוריה. 

  יתרון. -ידיעת השפה האנגלית 

  מנהל החוזה או נציגו לאישור הצבתו ברשות, מטעם הקבלן.ראיון אישי עי' 

  

  :כלל נותני השירות    .2

 שנה . 18גיל עובד לא יפחת מ   2.1

  מצב בריאותי תקין בכפוף להצגת אישור רופא משפחה. 2.2

 עובדים המבצעים עבודה פיזית מאומצת כגון עבודה בגובה יידרשו להצגת אישור רופא תעסוקתי. 2.3

  הביטחון.עמידה בהוראות נספח  2.4
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  עובדים שיועסקו במסוף יהיו דוברי עברית. 2.5

 

  :תחומי פעילות של עובדי הקבלן    .3

  מפקח מטעם הקבלן:  א.  

  המפקח הינו המנהל ומשמש כנציג מטעם הקבלן       

 ידריך את עובדי הניקיון בשיטת העבודה וישתתף  בתדריכי משמרת. .1

ויציב עובדים  -בכל משמרת  יבצע בדיקה שוטפת של ציוד הניקיון המחלקתי והאישי  .2

  בהתאם.

יבדוק הופעת עובדי הניקיון לפני הצבתם בעמדות ויתדרכם על פי הנהלים וצרכי  .3

  המשמרת הספציפיים.

  יבצע ביקורת שוטפת באזורי הניקיון השונים. .4

  יעמוד בקשר תמידי עם נציג הרשות ויצויד במכשיר סלולארי. .5

  וידווח על נזקים  שנגרמו.ירכז רישום תאונות ופגיעות בעובדים  .6

  יבצע חפיפה בין משמרות העובדים. .7

ימלא וימסור דו"ח לנציג הרשות + וישמור בידיו העתק  שיכלול נתונים על כמות עובדים  .8

  + שעות עבודה, מספר כלים תפעוליים, דו"ח נזקים, תקלות, תדריך , וכדומה.

לי הקבלן ו/או עובדים יהיה מצויד לאורך כל המשמרות ברשימת טלפונים להשגת מנה .9

  וגופים להם נגישות ישירה לעבודת הקבלן.

באחריות בעל התפקיד לאכוף ולוודא ביצוע העבודה ע"י נותני השירות בהתאם לנהלים ,  .10

  להוראות ולחוזה.

שעות ביממה,  10למשך חמישי מפקח מטעם הקבלן יהיה נוכח במסוף בימים ראשון עד  .11

  ותו במסוף עפ"י הצורך ובהתאם להוראת המנהל.  . המפקח יאריך שה07:30החל מהשעה 

המפקח מטעם הקבלן יהיה איש הקשר בין המשמרת המתנהלת ובין הממונה התורן  .12

  מטעם מנהל החוזה לצורך האמור יבצע הנחיות אלה:

יוודא לפני תחילת התדריך באם מנהל החוזה או מי מטעמו מעוניין לתדרך את המשמרת  .13

  הנכנסת או להשתתף בתדריך.

יתייצב בתום תדריך המשמרת בפני מנהל החוזה או מי מטעמו ויעביר לו בכתב דו"ח  .14

 התייצבות  המשמרת כולל איחורים , חיסורים , תקלות צפויות ובעיות כלליות.
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יציג את תוכנית העבודה המתוכננת למשמרת הקרובה ואת ביצוע תוכנית העבודה של  .15

 המשמרת הקודמת.

 מי מטעמו התורן במהלך המשמרת. יבצע הוראות מנהל החוזה או .16

 ינהל את משרד הקבלן וישמש כאיש קשר בין המפקח על החוזה מטעם הרשות לקבלן. .17

                      

    :אחראי משמרת  .ג

.  יקבל העובדים ויוודא  הגעתם במדים התואמים את מפרט הלבוש המוגדר לעיל ובנעלי בטיחות 1

  עפ"י מפרט הביגוד המוגדר.

  תדריך לפני כל משמרת..  יבצע 2

  .  יציב את העובדים על פי תכנית העבודה.3

  .  יבצע ביקורת שוטפת באזורי  מתן השרות.5

. יהיה אחראי להימצאות רמת מלאי מספקת של חומרי ניקוי, מוצרי נייר וציוד המחלקתי 5

  במתקן.

  ודתו..  יהיה מצויד בטלפון נייד (על חשבון הקבלן) ורשימת טלפונים  לצורך עב7

  .  ישמש כאיש קשר בין העובדים למפקח מטעם הקבלן.8

   .  בכל משמרת יהיה אחראי משמרת אחד הנוכח בה בכל מהלכה.9

  

  :השירות כלל נותני  ד.       

יופיעו בהופעה הולמת בביגוד ונעלי עבודה המסופקים ע"י הקבלן ואושרו על ידי המנהל  .1

 בהתאם לעונות השנה ובהתאם לנספח הביגוד .

יופיעו למשמרת נקיים, מגולחים ובבגדי עבודה נקיים כאשר רישיון הכניסה למסוף תלוי  .2

  על דש הבגד.

  יתייצבו בתחילת המשמרת בחדר  המפקח  לקבלת תדרוך. .3

  יתייצבו במתחם העבודה אליו שובצו תוך ביצוע חפיפה עם העובד המוצב במקום. .4

  .המפקח את מתחם העבודה או את המסוף רק באישור יעזבו .5

  

   עקרונות לניהול משמרת עובדי הניקיון  .4
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עובדי הניקיון יתודרכו מדי כל משמרת על ידי גורם מפקח למשך כרבע שעה בנהלי      .א

הניקיון, דגשים מיוחדים למשמרת, התניידות באזורי הניקיון ובשטח המסוף, 

  הפסקות, דגשי בטיחות ועוד.

העובדים יצוידו בציוד וחומרים על פי תפקידם במהלך המשמרת. הצטיידות   ב. 

העובדים בציוד וחומרים למשמרות תבוצע במחסני החומרים בסמוך למיקום 

התדרוך. המפקחים מטעם הקבלן יחזיקו מפתחות למחסני הציוד, חדרי המנוחה, 

  חדרי השטיפה וכל שאר החדרים שבאחריותו ובתפעולו. 

עובד לא יעזוב את משמרתו להפסקה ללא קבלת אישור  –מנוחה הפסקות    .ג

 המפקח/אחראי המשמרת. 

העובדים יחתמו עם כרטיס נוכחות בכניסתם וביציאתם ממתקני  –נוכחות עובדים    .ד

  הרשות על פי האמור בחוזה.

  

  חומרי ניקיון וסוגי חומרים אחרים   -   7פרק    

  

  :נייר טואלט קרפ משופר  .א

  טישו דו שכבתי בגוון לבן עם הטבעת דוגמא.נייר טואלט  .1

  גלילי הנייר יהיו בגודל התואם את מתקני הנייר שבמסוף.( כיום מתקני ג'מבו) .2

  הנייר יהיה עם פרפורציה .3

  הנייר יהיה בעל תו תקן ישראלי לנייר טואלט. .4

  

  :נייר תעשייתי ומגבות נייר  .ב

  נייר תעשיית בגליל: .1

  מגבת קרפ חד שכבתי. –סוג נייר 

  גר'. 42 –גר'  45 –מרחבי  משקל

  מטר. 127 –אורך גליל 

  ס"מ. 26 –רוחב גליל 

  .1/6אריזה: 

  הנייר יהיה בעל תו תקן ישראלי. – תו תקן
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  :נייר מגבות תעשייתי .2

  מגבת טישו חד שכבתי. –סוג נייר 

  גר'. 23 –משקל מרחבי 

  ס"מ. 32 –רוחב גליל 

  מטר. 1200 –אורך גליל 

  .1/1 –אריזה 

  הנייר יהיה בעל תו תקן ישראלי. –תו תקן 

  

  

  

  

  

  חומרי ניקוי וציוד משקי:  .3

  על הקבלן לספק חומרי ניקוי מוכנים לשימוש, ציוד משקי כמפורט להלן:

תאור החומרמהות השימוש בחומר

נוזל חיטוי וניקוי אסלות כיורים 

 חרסינות וכד'

חומר מרוכז וצמיג לניקוי יסודי של אסלות, חדרי שירותים, 

משטחים וניקוי כללי.  על החומר להכיל מרכיבים לחיטוי והשמדת 

 .PH 4 - 4.5חיידקים.  על החומר להיות בעל 

חומר לניקוי והברקת שמשות, מראות, חרסינות, אריחי קרמיקה, נוזל לניקוי חלונות

משטחי פורמייקה פלסטיק, כרום אמאייל ועוד.  על החומר 

 להשאיר שכבת מגן הדוחה אבק ולכלוך.

חומר לניקוי יסודי של רצפה רגילה, שיש, לינוליאום, קרמיקה וכד'.  נוזל לשטיפת רצפות

 יטוי והשמדת חיידקים.על החומר להיות מבושם ובעל תוסף לח

חומר להברקת מתכות נירוסטה 

 אלומיניום ועוד

תרסיס לניקוי והברקה של משטחי נירוסטה, כרום, ניקל ודלתות 

 פלדה.  החומר ישאיר  שכבת מגן שאינה סופחת אבק ולכלוך.

חומר לניקוי מרצפות, חיפוי קיר, משטחי נירוסטה ופורמיקה,  נוזל לניקוי כללי

תריסים אמבטיות כיורים ברזים ואביזרי אמבטיה החומר חלונות, 

יכלול ממיסים, חומרי הברקה וישאיר שכבה שומנית שאינה 

 סופחת אבק ולכלוך.

סבון ידיים נוזלי בעל קצף עשיר וריח רענן לשטיפת ידיים בחדרי נוזל לרחיצת ידיים

רחצה ושירותים.  החומר יתאים למילוי במתקנים ויכיל מרכיבים 
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תאור החומרמהות השימוש בחומר

 ים על עור הידיים.  החומר יהא עמיד בפני עובש.מגנ

  נוזל להברקה קריסטלית

  

 

חומר ייעודי לביצוע הברקה קריסטלית מקצועית בריצוף, החומר 

יכיל את כל מגוון המרכיבים הדרושים להברקה קריסטלית. על 

החומר להיות פשוט ליישום ובעל עמידות גבוהה בשחיקה, ריח 

לעשות בו שימוש באולמות סגורים תוך  נעים (או ללא ריח) וניתן

 מגע עם קהל.

  נוזל משמר ברק

 

תכשיר מרוכז לניקוי רצפה שעברה תהליך קריסטלי.  עמיד לאורך 

זמן כולל טיפול יומי ושטיפה.  החומר יהיה בעל ריח נעים (או ללא 

 ריח) וניתן לשימוש באולמות סגורים ובמגע עם קהל.

  מ' 1.40מופ לשטיפת רצפה 

 קומפלט כולל המקל

מופ עמיד בתנאי עבודה רציפים באולמות הטרמינל בעל משקל 

עצמי גבוה המאפשר איסוף יעיל של אשפה מהרצפה בעל חיזוקי 

 מתכת ומקל עבודה ארוך ובעל קוטר רחב.

  כרית ניקוי

 

כרית ניקוי עמידה לקרצוף וניקוי משטחי אמבטיות, קרמיקה, 

  א שריטות.חרסינה ומשטחים עדינים אחרים ל

במהלך השימוש בכרית, לא ייפרדו ממנה סיבים וחלקים וכן לא 

ירד צבע למשטח המנוקה. רמת גימור, עדין, בינוני חזק. (כדוגמת 

 סקוטש ברייט).

מטהר אויר תרסיס בריחות 

מכשירים חשמליים  100שונים.  

מבשם ומטהר אויר מרוכז מתאים לבישום חדרי שירותים, 

וחדרי אמבטיה, אינו משאיר סימנים ומאפשר משרדים, אולמות 

 ריסוס ישיר על בד.

ס"מ אורך  כותנה מרושתת שתי  X 180ס"מ רוחב  80בד גזה למופ  גזה למופ

 וערב.  צבע לבן.

 מוט לטלסקופי לניקוי אבק  במקומות גבוהים.מוט טלסקופי לניקוי אבק

  (תפר זיגזג) בעלת 80X50מטלית רצפה בגודל  מטלית רצפה

  כושר ספיגה מעולה שאינה משאירה סיבים ועמידה לאורך זמן.

 סיבי ויסקוזה. 100%

 ממ 0.03ס'מ עובי  75סמ' *  60רוחב שקית אשפה שקופה 

 ממ 0.06ס'מ עובי  110סמ' *  70רוחב שקית אשפה כחולה 

  מטלית לניקוי רב תכליתי

 (יבש/רטוב)

ים נוחה לשימוש מטלית לכל שימוש ולכל משטח, סופגת היטב נוזל

 40X40במצב יבש ורטוב רכה ונעימה למגע ניתנת לכיבוס בגודל 

 בקירוב.



57  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

תאור החומרמהות השימוש בחומר

תרסיס ממיס מדבקותחומר להסרת מדבקות

  

  מוצהר ומוסכם בזאת כי החומרים שיוצעו ע"י הספק לצורך מתן השירות יאושרו על ידי הרשות מראש ובכתב. 

  הקבלן מחויב להחזיק מלאי דו שבועי של כל החומרים המתכלים כמלאי חירום.  

  

  הסעת וניוד עובדים -  8פרק  

  כללי

הסעות של עובדי הקבלן ממעונותיהם אל מקום מתן השירות ובחזרה, במסגרת מתן השירותים יאורגנו   .1
ובהתאם למספר העובדים.  ויבוצעו ע"י הקבלן, על חשבונו, בהתאם לימים ולשעות המשמרות שנקבעו

  דקות טרם מועד תחילת וסיום כל משמרת 10 - מועד התייצבות הסעת העובדים במסוף לא יפחת מ

הסעות עובדי הקבלן אל המסוף יבוצעו בכלי רכב תקינים וממוזגים ובעלי כל הרישיונות כנדרש עפ"י כל   .2
יבוצעו הסעות הקבלן למסופים בלבד, גם  דין. ייתכן ובתקופות זמן מסוימות, על פי קביעת המנהל בכתב,

באמצעות רכבים ממוגנים בפני ירי בהתאם להנחיית המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. באם תידרש 
מעלות ההסעה ברכבים  70% -הסעת העובדים ברכבים ממוגנים בפני ירי כאמור לעיל, תשתתף הרשות ב

תסוכם מראש ובכתב בין הצדדים והנה בכל מקרה  אלו, בכפוף לאמור להלן. במקרה כזה, עלות ההסעות
  טעונה את אישור הרשות.

הקבלן יסיע וינייד את עובדיו בין עמדות מרוחקות במסוף ולדוגמא: ממסוף הנוסעים למסוף המטענים,   .3
  באמצעות כלי רכב מסחרי.
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  2016ותק עובדי הניקיון נכון לחודש דצמבר  - 9פרק 

  

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 כמות עובדיםמשך העסקה

7 עד שנה
4 ועד שנתיים-מעל שנה

מעל שנתיים ועד שלוש 
8 שנים

מעל שלוש שנים ועד 
3 ארבע שנים

מעל ארבע שנים ועד 
1 חמש שנים

מעל שש שנים ועד שבע 
4 שנים

מעל שבע שנים ועד 
2  שמונה שנים

מעל שמונה שנים ועד 
1  תשע שנים

מעל תשע שנים ועד 
2  עשר שנים

 עובדים 32סך הכל עובדים
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   נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים -נספח ב' 

. הננו מעוניינים בקבלת נתוני נוכחות העובדים שלנו במסגרת חוזה זה כפי שנקלטו ונאספו במערכות נוכחות 1
  העובדים הממוחשבות של הרשות.

  ומתחייבים כדלקמן:בתמורה להסכמת הרשות לספק שירות זה הננו מצהירים   .2

ש"ח לעובד לחודש עפ"י כמות העובדים כפי שקיימת במערכת הרישום של  17.11לשלם לרשות סך   .א
הרשות כאמור לעיל. תמורת הסכום הנ"ל תעביר הרשות לקבלן חבילות נתונים בסיסית הכוללת 

 10ת עד הפקת דוחות מרשימת הדוחות המוגדרים במערכת נוכחות העובדים לפי דרישת הקבלן וזא
 הפקות בחודש.

  

 ש"ח. 18.44בגין אבדן כרטיס  נוכחות יש לשלם לרשות סך של   .ב
  

הפקות המוגדרות בסעיף א' לעיל נשלם לרשות  10 -ידינו הפקות נוספות מעבר ל- במידה וידרשו על  ג.
ואילך נשלם  21 -, ומההפקה ה20 - ועד ההפקה   ה 11 -ש"ח החל מההפקה ה 467.01סכום נוסף של 

  ₪. 1245.37ובסה"כ ₪  778.36לרשות סכום נוסף של 

  דוחות סיכום שעות עבודה לחודש הקודם יסופקו עד לחמישי לכל חודש ובלבד שהקבלן:  ד. 

עדכונים ידניים סופיים  , ביצע 4שברשותו מותקנת מע' עדכון דיווחי נוכחות  ,כמפורט בסעיף   .1
עד השני לכל חודש. עדכונים אשר אין ביכולת המפעיל לבצע באמצעות מערכת עדכון דיווחי 

  נוכחות , עקב בעיה מחשובית,  יועברו למח' חישוב  נוכחות עד  השני  לכל חודש.

ורט עובדים ליממה ואין ברשותו מע' עדכון דיווחי נוכחות, כמפ 10-קבלן שבחוזהו מתחת ל  .2
  ,יעביר עדכונים ידניים סופיים למח' חישוב נוכחות עד השני לכל חודש. 4בסעיף 

  .        התקבל אישור להוצאת הדוחות על ידי מנהל החוזה ברש"ת.3

  2עדכונים ידניים לכל עובד במהלך חודש עבודה עבור עדכוני נוכחות ידניים מעל  ל  2הקבלן יהיה זכאי לבצע   .  3
  ש"ח לכל עדכון נוסף. 17.11לחודש, נשלם לרשות סכום של   עדכונים לעובד

עובדים ומעלה ליממה, יחויב הקבלן נותן השירות לרכוש מהרשות תחנת  10בכל חוזה שרות הכולל בתוכו   .4
עבודה לצורך דיווח נוכחות עובדים במערכת עדכון  דיווח נוכחות וזאת אך ורק לגורם אשר מחזיק משרד 

   במקום מתן השרות.

   תקופת השרות  א.    

  תקופת השירות תהא מיום תחילת מתן השירות ע"י המפעיל  ועד לסיום החוזה של המפעיל.
  התמורה  ב. 

$ (מאה דולר 100- לתמורת השירות ישלם הקבלן לרשות דמי שימוש בשקלים חדשים בסכום השווה  
פי שער החליפין - רה תתבצע עלבגין  חיבור של כל עמדה, ובצירוף מע"מ כחוק. ההמ  לחודש),  ארה"ב

  היציג של הדולר הידוע ביום התשלום.

  מועד תחילת השירות  ג.  

ימי עבודה ממועד החתימה על מסמך זה, על ידי מקבל השירות,  21הרשות מתחייבת בזאת, כי בתוך 
  תאפשר לקבלן לקבל את השירות.
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  השירות  ד. 
השירות היינו התקנת מחשב רשותי המחובר לרשת הרשות , אשר מאפשר את ביצוע הפעולות הנדרשות 
מהמפעיל (הרשאה לעבודה עם מערכת נתוני נוכחות עובדים), הרשות אחראית למתן השירות, ואת אלה 

  בלבד. ולתקינותו של המחשב לאורך כל תקופת החוזה של המפעיל. 

שדות התעופה ושייכת לה. המפעיל מתחייב לשמור על תקינותה ולא  תחנת העבודה הינה ציוד רשות
לבצע שום פעולה העלולה לגרום לפגיעה בציוד הרשות. במקרה של נזק יחויב המפעיל במלוא העלות של 

  התיקון.

הנחיות מפורטות, נהלי עבודה והדרכה מפורטים כולל הנחיות אבטחת מידע ימסרו למפעיל בעת התקנת 
  ו בכתב תהווה תנאי להפעלת השירות.התחנה והסכמת

  מוקד שירות  ה.  

. מוקד השירות פועל 107או פנימי  9752107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד שירות בטלפון מספר: 
  שעות ביממה, בכל ימות השנה (למעט ביום הכיפורים). 24

  מענה לתקלה יינתן בשתי רמות:       

  מי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך שעתיים מרגע בי 17:00-08:00בימים א' עד ה' בשעות
  פתיחת התקלה במוקד השירות.

 ביום המחרת, וכן בימי ו',  שבת, ערבי חג וחג,  08:00וכלה בשעה  17:00ה, החל מהשעה -בימים א
  תחילת טיפול בתקלה תוך ארבע שעות מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

פי החוזה העיקרי -ונו השוטף של המפעיל במועד התשלום הקובע עלהתשלומים הנ"ל יקוזזו מחשב  א.  .5
  והמפעיל לא יהיה רשאי לעכב כל תשלום מסיבה כלשהי.

  הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ב.

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין הרשות אחראית לכל שימוש שיעשה הקבלן בנתונים ולא תהיה לקבלן   ג.
  ין מעשה ו/או מחדל כפי שיהיה מסיבה כלשהי למפעיל.שום טענה ו/או דרישה בג

  התחייבות זו הינה בתוקף מיום תחילת תוקפו של החוזה.  ד.

  חודשים. 6המחירים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו מידי   ה.

  והמדד הקובע הינו המדד הידוע במועד ביצוע התשלום. 01.11.2014המדד הידוע ליום  - מדד הבסיס  

באפשרות הרשות  לספק ע"ג  מדיה נתוני  נוכחות של העובדים המחתימים  כרטיס במערכת הנוכחות   . 6
  המפעיל לבצע את ההסבה הנדרשת לצרכיו.  של הרשות. הנתונים יהיו בפורמט אחיד. באחריות 

ים צמודים המחיר₪.   66.27כל הפקה נוספת  ₪   663.44א.      עלות הפקת הנתונים על גבי המדיה בחודש 
  ה' לעיל. 5כנזכר בסעיף 

לצורך קבלת נתוני כניסת העובדים למשמרת בזמן אמת ניתן לחבר מודול נוסף לשעון הנוכחות   ב.  
  המחובר ישירות למדפסת עליה יודפסו הנתונים. עלות מודול כזה תקבע בנפרד.

  קבלן אשר יבקש לממש סעיף זה , יחתום על התחייבות בהתאם.  .ג
  

  ____________חתימת הקבלן:
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  איכות סביבה -נספח ג' 

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

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

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

  עסקים).

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

ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים וועדות תכנון 

ות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריא

  באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

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

רבות בנושא זיהום לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (ל

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

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

ו כלפי הרשות, הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריות .4

יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין במישרין ובין 

בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאים 

קרקע, רעש, ריח, קרינה הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום 

מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את 

  הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.

כל אדם, חברה, גוף, רשות  מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי .5

ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק בלבד, והוא זה 

עות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התבי

כלפי הספק, בגין פעילותו של הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות 

  מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, כתוצאה מפעילותו של הספק על פי החוזה.

פגיעה בבריאות הציבור ואיכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים,  .6

  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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   וגיהות לחוזה רש"ת נספח בטיחות -נספח ד' 
 

 הגדרות: .1
 " : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.ספק" 1.1.1
(להלן: "רש"ת") וכן ": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה מקום מתן השירות" 1.1.2

העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני \כל מקום אחר שבו ניתן השירות
 הספק.

 
הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק (לרבות קבלן  .2

ים במי ממקומות מתן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצ
 החוזה למתן השירותים.\השירות, במהלך תקופת ההרשאה

 
לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח זה  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת 
במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה שיפוצים 

להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. 
הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות 
(בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי 

 הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.
 

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
תקנות  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהן ארגו

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  2013 - ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
חוק החומרים  ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 

שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989סוכנים, התשנ"ג המ
- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

ביצוע ל הנוגעים,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989
עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת 

כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והההרשאה למתן השירותים
רות בו מקום השי, כל זמן היותם בשבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת

 .מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת
  

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5
  .מטעם רש"ת

  
 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן
הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותהשניים). ההדרכה תעסוק ב

 עיסוקם.
  

ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  "ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').העובדים כנ

 
בחוק או בתקנות ובנהלי רש"ת ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, בהתאם , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםכמו למשל 
  .לסוג העבודה

 
 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9

 מפורטות בדין. הבטיחות ה
  

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
ים כנדרש עפ"י כל דין מוסמכ מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

.  לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
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בטיחות וגיהות רש"ת וכל  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  התיקים הנ"ל יהיו
 גורם אחר מטעמו.

אתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות מתחייב לשמור על הסדר והניקיון ב הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותאל מחוץ 

 
הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק  .12

     .1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
  

בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח 

  זה, לעיל ולהלן.
 

תתבצע בהתאם ות), עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפ .14
  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

 
י ל ידעו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15

ועל פי נהלי רש"ת  ד').נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכ
 העוסקים בכך.

  
מנהרות וכד' יבוצעו רק שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

נפיצה, רעילות, ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהלאחר קבלת הסכמת 
  דלקות וכד'.

 
קבלת היתר עבודה בכתב  יגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה חר מתחייב הספק .17

 הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
  

 יפ-לאמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים ע ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
       נו ונוחותו של הציבור במקום.הבטיח את בטחולכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות

  
מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:"  הספק .19

הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע 
השירות מקום מתן בתחומי  הספקעבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור  .מהמשך מתן השירותים ע"י הספק
יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י 

לרבות ו/או למעט עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך 
 הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  
על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי בטיחות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבעבודתו
כמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הס

, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספק
 הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .שהספק עשוי להיתבע בגינם

  
באחריות ועל כתום על גג הרכב נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע  .21

 חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.
  

 , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  

דה, לכל הגורמים העוסקים הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבו .23
 ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

  
הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24

 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם
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  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות יציגהספק  24.1
 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם
לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 

המאושר ע"י מפקח  הספק, ם הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע
 .הספקועל חשבון עבודה אזורי 

מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  24.2
מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 

לניהול ובתכנית  ים כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
 הבטיחות.

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח  24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה  עבודה אזורי.

 הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.
  

יפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו שבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
הנ"ל, הסעיפים  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הבאים:
 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
ישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

. מכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כ
מועד התחלת  אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי הודעת המינוי תכלול גם את

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

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות  25.2
תקנות ארגון ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי יקבע  .1996 –הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את 
מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעות העסקת 
ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף 

 שעות עבודה חודשיות. 32 - יקול דעתו, אך לא פחות מההעסקה בהתאם לש
 בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3

 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם
נית תכה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 

הספק, המאושר ע"י הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם לניהול 
 .הספקועל חשבון מפקח עבודה אזורי 

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים,  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4
הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון 

 (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג 

  העבודה שבביצועו. יואופ
את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע
באזור בשעות החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה 

יבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים תקניים לאורך החפירות. בנת
   מעל לתעלות פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6
קרקעיים - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת 

קיימים  אם  ., ניקוז וכד')באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב
ומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקמכשולים מסוג זה, חייב 

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומם
לנתק מראש את  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  ג החשמל ברשות או נציגו.לאחר אישורו של רא" זרם החשמל, וזאת
פי מפרט שיאושר -לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידע
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, כתובתו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9
 . ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

 
ת רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק, ממונה בטיחו .26

 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות -' הנספח 
  
  

  
 הבהרות קדם. .1

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

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

  .קריטיות/מסווגות

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

 

  כללי. .2

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

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם  דשדה תעופה וכן בכל אח

 ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים. םמקומות שבה

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

  השונים.

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

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

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

היחידה להגנה וסיכול בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי  2.3

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

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

 לעבוד על פיהם.

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

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

 המוגדרות בנספח זה.

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

יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים 

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

 משנה.- רות מטעמו, כולל קבלניהש-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6

 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

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

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

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

ווג הכולל ימערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הס

ברשתות  סודיווג הביטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם י(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא 

 הגנת חוק(להלן: " 1981-תשמ"א הפרטיות תע הטעון הגנה לפי חוק הגנמסוימות, לרבות מיד
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. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה מכוחו תקנותהו ")הפרטיות

  לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

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

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

הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השירותים, הספק ייווכח, כי כלי 

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

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

  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

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

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

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

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

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

  ים לא רצויות או מורשות.ילידלא יגיעו 

  מטרה. .3

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

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

  המתקן.

  

  אחריות. .4

טחוני י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבנאמן הביטחון(להלן: "הספק ימנה נציג מטעמו  4.1

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

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

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

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

 ביטחון.

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

הממונה על אבטחת  –נוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת התקשוב המידע ויישא באחריות, בכל ה

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

 השירותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת התקשוב, יחשב מנכ"ל הספק - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 חת המידע.כנאמן אבט

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

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

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

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

 .התקשוב

נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך  4.6.2

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

יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים נאמן הביטחון  4.6.3

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

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

ל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחי

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

 בחטיבת התקשוב.

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

 אותם. החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף

 נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן וחטיבת התקשוב     4.6.5

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

 .עת שיידרש לכך

 שיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למיינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.6.6

 שיונות קיימים.ימטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

 

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

 ינתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה ש

הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון לצורך אישור     4.6.8

 להלן. 5קב"ט בהתאם להנחיות סעיף ה

 להלן. 5.2הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף     4.6.9

להלן, לדחות  5קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  4.6.10

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

 דעתה הבלעדי.- כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.11

היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן  השירותים.

נאמן אבטחת מידע גם הוא, לכל אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה 

 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 
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 .נאמן אבטחת המידע 4.7

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

החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול חטיבת 

 בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.התקשוב 

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת התקשוב ויקבלו ממנו      4.7.2

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

  ביצוע השירותים לפי מכרז זה.

נציג מוסמך של חטיבת התקשוב, לא יאוחר נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מ     4.7.3

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

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

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

 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.

רשותי  נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב או גורם     4.7.5

 אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חטיבת התקשוב 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 

 שירות והתפעול של המערכות.כאשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

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

 נתנו מפעם לפעם.ישי

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

 להלן. 5אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 ייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמורים לעיל.הספק מתח    4.7.9

להלן,  5חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף נציג  4.7.10

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

 םלא צורך במתן הסברים כל שהדעתו הבלעדי ול-שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 להחלטותיו בעניין זה.

  

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .5

טחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1

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

  רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.
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העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים  5.2

 המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1

  תור על סודיות רפואית וסודיות המידע.כתב וי .5.2.1.2

 ין שימוש בסמים.יהצהרת התחייבות בענ .5.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

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

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

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: 5.2.2

 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2

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

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

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

  .ו/או חטיבת התקשוב

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

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

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

  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב

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

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

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.ימן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ב

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

 קב"ט המתקן.

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

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

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

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

מתחייב לכך,  ספקההזמנים. - אדם ולוחות-ביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחאדם, ועל הספק לה

 יה במתן השירותים.ישהמצאת האישורים לא תגרום לדח
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  טחוניות כלליות.יהנחיות ב .6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

טחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק במתן השירותים, יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

 בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:בטרם יחל 

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

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

 העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים לעובדיו, במסגרתם - ענון חציילתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רנוסף  6.1.3

  יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

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

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

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

טחוני מתאים יווג בימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס 6.2.2

תעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות ה

- 1983.  

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

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

  המעברים של הקב"ט.

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

למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם  ןאשר יעביר התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות.  ד.במסגרת מתן השירותים בלב

  פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

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

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

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

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

  בנמל.

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

תהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה שבועות. ה

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.
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מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון  6.2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  גבלים:דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המו 6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד.  .6.2.10.1

שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח 

 מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

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

  ישום על גבי הרישיון.לנוע לפי הר

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

  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

שיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא ישל עובד ולהחזיר את רתקופת ההעסקה 

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

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

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

  

  הגשת בקשות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים: -הרישיונות/קב"ט משרד  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) •

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

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

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

 טחוניות שלהלן:יהמוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

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

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

רשימת ן: "בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להל

"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השירותים, ספקים

 .5ובהתאם להנחיות סעיף 

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

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

 לעיל. 5להנחיות סעיף 

תים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת הספק מתחייב לא לקבל שירו  (ג)

הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל 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

טחונית לפי יהקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה בסחורה במסוף 

נוהל ספקים של חטיבת הביטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה 

  תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

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

מודה של המוביל כשתא ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צ

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

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

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

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    .6.3.1.5

מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת 

  זה). מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .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 מידע,  .6.3.2.2

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

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

יבות יהתח-מוש במחשבים נישאים לשם מתן השירותים, נשוא ההסכם וכתביש

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי יזה, ע"י עובדי הספק. כל ש

  חשבים הנישאים. אבטחת המידע לאבטחת המ
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חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  .6.3.2.3

כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי 

,מחשב נישא DOKשל תוכנות לסוגיהן וכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם ( 

  ל מצע מידע אחר לרבות ניירת.וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכ

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש 

חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי \ובכתב של נציג הרשות

  הצורך.

יבת התקשוב הינו האחראי על אבטחת המידע לצורך בהירות הנושא, נציג חט .6.3.2.5

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

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .7

הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת התקשוב, יהיו רשאים,  7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי - שיקוללפי 

 הביטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

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

 .המשנה מטעמו- של הספק וקבלניובאתרים  וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל תדירות, הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הקב"ט או חטיבת התקשוב 7.3

טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות יגישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 שימצאו.

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

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

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

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

 לתיקון אותה חריגה.

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

 

 שמירה על סודיות. .8

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

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

 , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.ומחשוב

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

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

משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי - תיד, מחייבות גם קבלניאחר, אשר יועבר בנושא זה בע

 .אלה יפעלו לפיהן
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יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה,  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. הצהרת מורשה החתימה של התאגידעל הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהסודיות 

משנה או - שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4

עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. 

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו -ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

 .2ס להלן טופלנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

  

  

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .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

 ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול ילצורך ב תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון 9.3

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

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

 .עבודתם

טחוני, הספק וכל מי יבעלות ערך באם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות  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

 !האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט

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

 

  שינויים ועדכונים. .10

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

טה הביטחון ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מ וחטיבת התקשוב

 דעתן, בכל עת.- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי וחטיבת התקשוב

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

ו/או עדכון טחונית ולהוביל לשינוי יהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 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.
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 שונות. .11

ומכללי ההתנהגות  אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב 11.1

 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב

 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. 11.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

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

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

 של החוזה. כהפרה יסודית

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

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

 המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא יוצא 

  מן הכלל.

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

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

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

 

  .הספקנוהל האבטחה בחצרי  .12

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

  ממנה.

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

  מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

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

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

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

 ספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.מידע של חברה אחרת שה

 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. - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1

להתחייב ליישום את  ספקעל סיסמאות, על ה אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 

  להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקעל ה
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  הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל   12.3.2

 להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקערך זה. על האישור של נציג הרשות למ  

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

דיסקים במערכות המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות 

קה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזו

 להיערך לכך מראש. ספקה

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

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

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

  של החוזה.

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

ל תיעוד, כל דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כ

תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

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

ות, באופן שימנע מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרש

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

  סודי.

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

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

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

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

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

  ודיע מיד לנציג הרשות על כך.משנה יש לה-של ספק

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

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

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

יון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת בכל חשד לאירוע של ניס

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .13

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

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

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

המשנה -ל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלנישבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כ

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
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 בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו. 13.2

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

 המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 ידי מנהל הפיתוח-וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכתהגבלת   .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל ואת  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 .ב. לעיל] בפרט.13.4ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –חות] סביבות עבודה [לפ 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

ידי היחידה להגנה וסיכול איומי -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, או  –סייבר 

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

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

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

  

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

הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום _________________________, 

  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, 

(לפי  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרו עקב ביצוע האמור הינם בגדר שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו ב

וכן מידע ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

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

 יב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:מסכים מצהיר ומתחי

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

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

  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

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

  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחייבות זה עדיפות.-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

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

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

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

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

  התחייבות זה.-עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב , ואני מתחייב לשמור/ 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). 6דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף  חתימה על טופס מתאים ו/או בכל
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

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

יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, (נוסח משולב), ובחוזה  1958

מאסר שנה  - 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.

א ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה של

  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, 

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

  מאסר ששה חודשים. -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" 

גרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא ל .5.4

התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור - תוך משך תוקפו של כתב

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

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

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

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

ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות  מבנקים, מסירת

  משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5

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

 ם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.א

 "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

 מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

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

 הסודיות.

 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי. .5.6.3
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מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית  מוסמכת  .5.6.4

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

 להתגונן. 

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

  נציג הרשות. .6

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

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

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

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

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

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

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי - טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב

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

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

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

  אחריות התאגיד. .9

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

  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

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  יך הזמנת הצעות.הכללת דרישות המפרט ומסמכי הל .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 

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

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 

הממשלה ומוסדותיה) (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  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:

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

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

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

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

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

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

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

  ששה חודשים.

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

  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

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

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

יות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות נתונים, תכניות יישומ

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

  ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה זו ידוע לי, כי מותר יהי .5

ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 
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  מפורש ובכתב מנציג הרשות.

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

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

  התחייבות הספק או צדדים שלישיים.

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

  הסודיות.     

  ) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.3(

  ) 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.                      

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

  בלבד".  

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

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

 לידיעתי מזמן לזמן.

-מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של חטיבת התקשוב וכן ל אני מתחייב לדווח למנהל .7

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

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

  

  ______  חתימה: _______________תאריך: __________         שם החותם: ____________

  

  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________
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   נספח שימוש בנכס - נספח ו' 
  

  רשות שדות התעופה       :ב י ן
  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

  גוריון-נמל התעופה בן ,137ת.ד 
  ")הרשות(להלן: "

  - מצד אחד  -
  

  
  חברת ______________   :ל ב י ן

  שכתובתה: ________________                   
  )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "

  - מצד שני  -
  

רשות ה, עבור במסוף אלנביניקיון, למתן שירותי  2017/070/0300/00משתמש זכה במכרז מס' וה  ה ו א י ל:
   ") ;החוזה") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "המכרז(להלן: "

ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו לצורך מתן      ל: י א ו ה ו
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

י ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת החוזה והצדדים מבקשים להסדיר את תנא  :ו ה ו א י ל
  ") ;   נספח השימושעפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול בהתאמה 
  על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

ו/או כדי להשפיע על  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב   נספח השימושב  (ג)  
  פירוש אחר:

  ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על  "דמי שימוש"    

  

"דמי     
  שירותים"

  ;שירות ניקיון ושירות אחזקת מבניםתשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, 
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נספח "    
  השימוש"

  ;נספח זה המהווה חלק בלתי מפרד מן החוזה 

  

  ;1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

  מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך ______________;

  

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה חלק נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;___נספח בלתי נפרד ממנו ומסומן כ

  שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש; חשבונית "הפקת חיוב"    

"הפרה     
  יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-חוזה), התשל"א

נכס או ה"    
  "הנכס

 פי חוזה זה והכל כמפורט במפרט;-שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

"ריבית     
  בסיסית"

להוראות  1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
האוצר, כפי שתהא  ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס-תכ"ם

  בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית     
  פריסה"

  בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;ריבית 

תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד בינואר, אחד   "רבעון"    
  באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת החוזה  31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    

  31.12________ומסתיימת ביום ____________  הראשונה, המתחילה ביום 
ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה באחד 
 בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  נכסהרשאה לשימוש ב .3

פי החוזה -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   
שיון ההפעלה שניתן י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושבהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף. פי - למשתמש על
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  השימוש בנכסתקופת  .4

או עם ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ  (א)  
  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה סיומו 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, לא   )ב(  
השקעות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא שהיו לו תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או 

  בקשר לחוזה ו/או לפעילות.

  שימוש המשתמש בנכס .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

ימצא שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד   )1(    
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב  ולנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.

לתיתם חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    
  מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,   )3(    
המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 
שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר 

  לכל הגנה וזכות חוקית כאמור. בזה שאינו זכאי

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, אחזקה   )4(    
וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין הרשות 

  למשתמש.

מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא  כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי  )5(    
  דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    
זה ויחסי בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החו קשייחקהקיים כיום או 
  הצדדים מכוחו.

מוגבלת לתקופת החוזה בלבד,  נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )7(    
בין הצדדים לחוזה זה חוזה  תייכרלחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

כים חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצר
אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים 

  או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא   )8(    
תפטור את רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא 

  המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.

  שינוי מקום הנכס .6
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ו/או להקטין  במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר   (א)  
טן מכל שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר ו/או המוק

פי שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה -סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  על שטח הנכס המופיע במפרט.

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס ולהשתמש   )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר או  )(א6 משנה ףבנכס אחר, הכל כאמור בסעי

יום  30המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך 
מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה 

  יסודית.

ישלם  המשתמש לרשות את ההפרש בדמי  - הנכס הקיים עלה שטחו של הנכס החדש על זה של   )1(  )ג(  
  יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי השימוש. 14השימוש תוך 

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס הקיים,   )2(    
  יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח בפועל.

  הגבלת השימוש בנכס .7

זה  הקבועה בחוזה הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2כהגדרתה בסעיף 

  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב,   )1(    
  לעניין זה.

לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או   )2(    
להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה מוקדמת של 

הוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה ל
המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום 
הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינויים ו/או לשיפוצים בנכסים, ולא 

מו בכל דרך אחרת, אלא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום תקופת החוזה, או עם סיו
  אם כן סוכם על כך במפורש בין הצדדים, מראש  ובכתב.

ולעמוד על  לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו  )3(    
מידת קיום הוראות החוזה ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או בכל דין 
המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות 

  חירום שונות.

ידי הרשות,  למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על  )4(    
או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם 
תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל 

  התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

או הטרדה לשלטונות המתקן ולשאר לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים   )5(    
  המשתמשים בנמל.
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לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא לפעול   )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.-אלא במסגרת ועל

שהוא בנמל או  לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום  )7(    
בנכס, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. האמור אינו חל על 
שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם ומקומות הצבתם תואמו 

  מראש עם המנהל.

ות לבצע הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר לרש  )8(    
  את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה בעניין זה.

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על ידי   )9(    
שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של המשתמש, 

  בתוך תקופת החוזה ובין לאחריה.למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין 

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של  72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס ו/או  )11(    
במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת לכך לשם 

  מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל  )12(    
  חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.

לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, סימנים, מודעות  )13(    
וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום 
בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה מהרשות ליתן שירותי פרסומת. 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14ראות סעיף המשתמש מתחייב למלא אחר הו
  .1984- בשדות תעופה), התשמ"ד

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי  )14(    
  אש או מניעת שריפות.

בהם כדי לגרום לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש  )15(    
  למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.

לשלם מס עסקים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל שאר  )16(    
המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת 

  החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  רה של הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.הפ  (ב)  

  השימוש במסגרת הפעילות .9

  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  (א)  

  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  
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שבחוזה  בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות לא להשתמש ולא ליתן  (ג)  
  .נשוא זכייתו במכרז 

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת לפעילותו   (ד)  
  י המנהל.בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת יועברו ליד

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ללא   
קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש 

המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ובכתב, בת של -אם או חברה-בנכס באמצעות חברת
  ובהתאם לתנאי האישור.

  והיתרים תרישיונו .11

המחייבת קבלת  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את -רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

הדרושים יהיו  תוהרישיונותוקף. ההיתרים - ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
  רה יסודית.תקפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה  הפ

  הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש חייב   (א)  
ייחשב כאילו הופסק זמנית או  נספח השימוש ואדם. להתפנות מהנכס  ולסלק מהם את כל ציוד

  ר חידוש ביצועו.חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדב

ימים  5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה הזמנית של   )ג(  
  השימוש ואת דמי השירותים.החוזה את דמי 

  התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב המשתמש לשלם   (א)  
כמפורט להלן, הכל  14ודמי שירותים נוספים כאמור בסעיף דמי שירותים ו בנכס לרשות דמי שימוש

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס 
  ו/או מדמי שירותים . 

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש, דמי   (ב)  
פי החוזה - תשלום אחר עלהשירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל 

  ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

במועד שנקבע  נספח השימושפי - המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  
כל  –לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין קביעת המועד 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך - מקום שנקבע מועד תשלום על
  .1981-כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א
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פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד בחוזה, - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם  14חוזה, תוך בלרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  נקבע אחרת בהודעה.

בתחילת כל שנת חוזה בחודש הראשון  15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  
לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה הראשונה, שלגביה 

  מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.

 –עוניים ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים רב  (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה   דמי שימוש ודמי שירותים =
           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום התשלום בפועל.16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה  

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של התשלום 
  הרבעוני.

ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, כאמור, תקבולים ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30לפחות 

לחוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס  7אם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור בסעיף   (ז)  
בהתאם להוראות  יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם

סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו 
  לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות לחשבון -כל תשלום על  (ח)  
  כפי שייקבע על ידה. הבנק של הרשות,

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל לישראל,   (א)  
  את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

  תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות. הרשות

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל.  היה ויש מונה מים נפרד   (ב)  
ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין 

הנכס ביחס לכלל הנכסים  שקריאת המונה חלה עליהם  שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח
במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום בין השותפים והודעה 

  זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, תשתיות,   (ג)  
במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת, לרכוש שירותי  התקורת, טלוויזי

  תקשורת מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  אשר שמו ופרטיו יימסרו לידי המפעיל. 
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  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

מתחייב , '1נספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם לאזור '1נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      
  בו נמצא הנכס.

, ובהתאם '1נספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((ב))      
  לאזור בו נמצא הנכס.

המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב לא שילם   )1(  (ב)  
(ג) לעיל), 2הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף משנה 

  כדלהלן:

 )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.  

(ב) זה תשולם בצירוף 18ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף משנה   ((ב))      
  מע"מ כדין.

הידועה ביום חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית   )ג(  
  התשלום.

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על   ד)(  
  יום מראש. 30כך בכתב למשתמש 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה-על בסעד אחר שהרשות זכאית להם

  נספח השימוש הפרת  .16

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר הפרה ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     
נשוא המכרז, לחלט  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  יסודית

  :ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   )1(    

בנכס או שהשתמש בו שלא למטרת השירותים נשוא המשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    
  החוזה תוך חריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. 

      רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )3(    

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן   )4(    
  השירותים בא לידי סיומו. 

  המשתמש: _______________
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  מפרט הנכסים – 1נספח ו'
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  נספח אחזקה 2נספח ו'
  ילכל.    1

הנכללים בנכסים המועמדים לשימוש האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד 
המפעיל על פי הוראות החוזה ונספח ו' שימוש בנכסים (משרד, מחסן לחומרים המשמשים לאספקת השירותים 

  וחדר מנוחה) שיקראו להלן: "הנכסים" וע"פ הרשאת החוזה. 

  .הנכסים כאמורהוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל 

. עלות ידי הרשות-יבוצעו עלר שא, שלהלן 1לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס'  המפעיל
  ).1כאמור בנספח ו'השירותים בנכס ( האמורות נכללת בדמיביצוע העבודות 

 )1(שאינן מפורטות בטבלה מס'  ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות המפעיל ,למרות האמור לעיל
או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים  ,תשתיות הנכסשות עקב שימוש בלתי סביר בהנדר

פי -על ,או תיקונים שיתבצעו/עבור עבודות חריגות של שינויים, התקנות ו בטרמינל בש"ת רמוןבשטחים הציבוריים 
   .המפעילו לצרכי התאמת המבנה ומערכות התשתית שבהצורך לו/או לפי דרישת הרשות, עקב  הזמנתו

, וכמפורט פי המקובל ברשות- עלמערכת תשתית ותכיפותן יהיו  / רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2ובטבלה מס'  1בטבלה מס' 

   המפעילבין ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 

  

 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  הקבלן

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים בתוך 
המבנה ולרבות צביעה פנימית כנדרש, 

  תיקון אריחי קרמיקה וכדומה

תחזוקת המעטפת החיצונית  
  של הנכס

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 
וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים אשר 
לרבות החלפת  המפעיל ידי-עלהותקנו 

או \חלקים פגועים ולרבות תיקונים ו
  או צביעה לפי הצורך\החלפת קטעים ו

לרבות  בחנות  יםהדלפק  
  חלקי מתכת, עץ וחומרי בניה

2.

 ידי-עלשהותקן  כל הציוד הקבוע והנייד
כדוגמת שולחנות עבודה,  הקבלן

  מדפים,וכד

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  הקבלן ידי

  במקומות השירות

3.
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 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  הקבלן

בתוך הציוד  במבנה כל מערכת החשמל
לוח החשמל לרבות  הקבוע ו/או הנייד 

המפסקים הראשי, לוחות חשמל מישניים, 
  .הקבוע ו/או הנייד השייכים לציוד

כל המעגלים הסופיים ונקודות הקצה כולל 
  קות.תקינות ההאר

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של הקבלן

.4  כוחמאור ומערכת חשמל 

 אביזרי קצהוגופי התאורה וכל ציוד  
  מיוחדות.  ונורותשהותקנו ע"י המפעיל 

השייכות  מערכות התאורה
מתקן הכולל נורות ל

  סטנדרטיות 

  

.5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 
  זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6.

.7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  

פתיחת סתימות הנובעות משימוש בלתי 
 סביר

מערכת הביוב למעט  אחזקת
 סתימות משימוש בלתי סביר

 מערכת ביוב וניקוז

 

8.

עד  מיםאחזקת מערכת ה  
לנקודת הכניסה והחיבור 

   המפעיללקווים שבשטח 

(במידה  מערכות המים
  וקיים)

  

9.

תקשורת אחזקה מלאה של מערכות 
  המפעיל ידי-עלשהותקנה 

  מערכות תקשורת   

  

10.

   המפעילטיפול ואחזקה מלאים של 

  

 ידי- עלכל ציוד אחר  שסופק    
  הקבלן

11.

  

  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 
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  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

 וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות מפעמיים בשנהתיקוני צבע 
  קריאה פי-עלו

   .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי שנה. צביעה של  ,טיפול שימון
  מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  גגונים וכיסויים  יסודי לפי הצורךתיקונים וטיפול  

   .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ודפנות

  דלתות וחלונות  כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי שנה ,טיפול שימון

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  מבנה הדלפק  יצרןפי סוגי החומרים והוראות ה-לתיקונים וטיפול ע

   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

   .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

   .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורת חרום  הצורך בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי

כיורים וניקוזי  –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים 
 ציוד

מערכת ניקוז 
 וביוב

6.   

 11חלק  1220ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 

   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי בגז  

אש  - גילוי, 
 וכריזת חירום 

7.   

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית

מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי
  אויר

   .8  מיזוג אויר 
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

   .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  

  

  הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

המתחם בו נמצאים של  בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים  .א
המרכזיות המזינות את המערכות התשתית . האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות הנכסים

אחזקה של אותן מערכות את הו בנכסים שיועמדו לשימושו של המפעיל כאמור בנספח זה לעיל
. אחזקת מערכות 2 - ו 1לאות מס' בטב לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקתם, כמפורטומתקנים 

תתבצע באופן  בנכסים שיועמדו לשימוש המפעיל המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית 
פי כללים ומפרטים שיוכנו - יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על שמקומות השירות

  מערכות וציוד. הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי ידי- על
  

יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה  המפעיל  .ב
או בטמפרטורה /הספקים חריגים והנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /שימוש ו

דרישה או /או להגנה על מכשור מסוים ו/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,שונה מהמקובל
או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה \לעמידה בדרישות עומס חשמל ו

לצורך אחזקה ואספקה תקינה של התשתיות   מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה
 למתחם בו נמצאים הנכסים ע"י רש"ת.

  

, והכל ידי אחרים מטעמה- הרשות ו/או עלידי עובדי - שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה   .ג
  .לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

 
יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות לתקלות  המפעילתפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות.  הרשות  .ד

הטיפול  מצבכדי לברר את יוכל לפנות למוקד גם  המפעילי הרשות. יד- לבמערכות המתוחזקות ע
  .בהודעות שמסר למוקד

 
בתוך  ידי הרשות-מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות על המפעיל  .ה

  .הנכסים

 
תהיה קטנה  המפעיל ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ו

בהקדם  ם,לקדמות הנכסיםם של תחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותככל האפשר
  .האפשרי

  

  המפעילהתחייבות   .3

  מתחייב: המפעיל  

בציוד הקבוע התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות - לבצע, במלואן, על  .א
 .2 -ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםו/או הנייד, ש
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 באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האפשר. האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות ב.      

וכמו  ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    
  .המפעילידי -כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על

(דוגמת מפגעים  הרשותערבות התהודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את ל  ד.
  .בטיחותיים)

. הרשות לא י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות  ה.    
בפנקס הקבלנים,  ם, בהתאם לרישותאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה

לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון 
  ).לחוזה 'ה נספחהמפורטות בנספח הוראות הביטחון (

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

מפורט (כ כל גוף בתחום אחריותו ,והמפעיליפעלו הרשות האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1בטבלה מס' 

 ידי- עלהרשות, יסופקו  ידי-עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א
 הרשות ועל חשבונה.

  

 ידי-על, יסופקו המפעיל ידי- על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה   .ב
 ועל חשבונו. המפעיל

  
כאמור לעיל יהיו  המפעילהרשות או  ידי- עלכל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו   .ג 

אפשרות להשיג חלקים,  בהעדרחדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 
, חלקים, אביזרים לפי העניין, המפעילאביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או 

ן הישראלי או כל תקן ים. החלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התקוחומרים תואמ
יהיה חייב לקבל את אישור  המפעילויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק.  רלבנטי אחר

או לעשות בו שימוש /הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו
  הנמצאת בתחום אחריותו. זקהת אחכנדרש לביצוע עבוד

שוטף ותקין של  תפעוליספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך  המפעיל  .ד
, שקיות ניילון הקבלןחומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הנייד

  .לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימייםכל חומרי הניקיון כנדרש ולכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע  ,, כל אחד בנפרדוהמפעיללצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות   
 . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודהמתוחזק העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים  ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק
  אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב דעה. דקות מעת קבלת הו 60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.
רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות ולהזמין עובד  המפעיל, יהיה המפעילאו ציוד שהינו באחריות 

 יפ-לוזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (ע ,יהיה זמני הרשות לצורך התיקון. התיקון 
  .   המפעיל ידי-עללתיקונה ת לנתק  את המערכת עד ורשהשיקול הטכנאי) רשאית 
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, פי חומרת ההפרעה-יבוצע על - במקומות השירות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 

  וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת להפסקת  48יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות   ג.
  .עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, אפשרות לתקן את המפעיל לפי ההקשרתיקון, הרשות או על המקרה בו אין לגוף האחראי בכל   ד.
לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת  ,ה נדרשתפעוללבצע כל האחראי  התקלה במועד, מתחייב הגוף 

  הזמן שתידרש.

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.

  עבודות / תיעוד שינויים  .  7

לפי שיקול דעתה,  או, אם תדרוש זאת הרשות בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס   
לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים  המפעילימסור  אחזקה אחרות במי מהנכסים, ודותבסיום ביצוע עב

אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו 
  .במדיה מגנטיתהרשות,  ידי-עלבתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע 

  מתן השירותיםת בתום תקופת הערכות למסירה מקומות השירו  .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,הרשות ידי- עלהאמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו   
   בתקופת החוזה. המפעיל

מצב  . בסיור יבדקוהנכסיםבכל , יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 
הועמדו אשר ו ,הרשות ידי- על") אשר הותקנו הרכוש" :(להלן הציוד הקבועהמבנה, המערכות ו

סייע לנציגי הרשות לסקור את כל י המפעיל. והמפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות המפעיללשימוש 
  הנדרש ביסודיות.

  :, בין היתרלוכלתת הרשות בו עשה הקבלן שימוש כאמור. בחינ הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  ב.   

ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות חשמל,  ,פיזי של הרכושמצב     
  יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע וכדומה.

יות ואת הסתייגויותיה ממצב הרכוש. ההסתייג למפעילהרשות תגיש האמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלת

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרו המפעיל  .ד
 ידרש.יחלקים וחומרים ככל ש

לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את  והמפעיל היה  .ה
עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על  ידי-עלהעבודה האמורה 

(שייחשבו כהוצאות  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  המפעיל,
הבנקאית שמסר המפעיל  לחלט את הערבותו/או בכל זמן שהוא,  למפעילמכל סכום שיגיע תקורה) 

  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותן מפי החוזה ו/או -להבטחת קיום התחייבויותיו על
לאחר תום  הליקוייםאת תקן ל המפעילההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על 

 לדרוש תמורה כספית כלשהי. למפעיל, לא יוכלו לשמש עילה שירותיםתקופת ההרשאה למתן ה
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   נספח אחריות בנזיקין וביטוח - נספח ז'
  

 
 אחריות 

  
 וכל אדם כללוכן לכל אבדן  שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעפ"י דין  באחריותיישא  הקבלן  א.

,  בין אם נזק ")השירותים(להלן: "  מתן השירותיםו/או בקשר עם כדי ו/או  עקב  תוך תאגיד 
על ידי הקבלן, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או  מוכאמור ייגרו/או אבדן  

 הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או  , למעט בגיןלרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם

  .מחדל של הרשות
  

 שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.
 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

 פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיליוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את

  
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הקבלן  ג.

 או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש

עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף  לנזק בקשר בהם לשאת
  א. לעיל.

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.  
  

  ביטוח: 
  

 הקבלן בין של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע ן כמפורט לעיל, ומבלילהבטחת אחריות הקבל  א.  
 על ידי הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן שירותיםהזה, לפני תחילת מתן  חוזה פי על ובין דין פי על

הביטוח  תופוליס , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את וחשבונ על לקיים מתחייב
  הקבלן"). יעריכת ביטוחים" (להלן: "ביטוחכמפורט בנספח "אישור 

  
  על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות הבאות :  ב.  
  

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  הקבלן, ביטוחי תנאי כל לקיים את הקבלן מתחייב  1
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

  
 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת ימציא הקבלן  אישור תנאי לתחילת מתן השירותים  .2

  ביטוחי הקבלן.לנספח אישור עריכת  בהתאם
הרשות תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל במתן השירותים  במקרה שאישור  כאמור 

מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך  לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה
  שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים  בטרם המציא האישור כנדרש.

הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, 
   וזאת למשך כל תקופת ההסכם. לפני מועד תום תקופת הביטוח יומייםוזאת לא יאוחר מ

  
ר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע מובה  .3

מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי 
  הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 

  
 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4

 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

  
 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 כל פי על ו/או החוזה  פי על הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות
  דין.
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 לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הקבלן

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות 
טובת אדם התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול ל

שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות עובדיה ו/או 
  מנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.

  
עובדיה  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי  בזהר הקבלן מצהי  .5

לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןו/או מנהליה 
 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהקבלן
 והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה
הפטור כאמור  כאמור.לנזק  אחריות מכלעובדיה ו/או מנהליה  הרשות את בזאת פוטר

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  

" המצ"ב,  מתחייב הקבלן עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.
ביטוח ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי)  גין נזק לרכוש צד שלישי ברכב 
 .רועילא₪  1,000,000 –אחריות אשר לא יפחת מ 

  
אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך   ה.

לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 
השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את 
כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי 
לעריכת הביטוחים עבור הקבלן , והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או 

    טיבם והיקפם. אי עריכת הביטוחים כאמור,
  

זה  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי         .ו
, הינם המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותוכן מ

אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי  בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן
מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהא. הקבלן מצהיר ומאשר כי ו על פי דיןהסכם זה ו/א

לגובה זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל האו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה 
 גבולות האחריות כאמור. 

  
הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם          .ז

ה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס ז
 לפעילותם.

 
מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או         .ח

אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יפצה 
את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 

ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן  כאמור, בין אם נזק
 לערוך ובין אם לאו.

  
  

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה הפרה יסודית .  ההפר
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  הקבלן  יאישור עריכת ביטוח-  נספח ח'
  

   ___________ תאריך
  

  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
  
 

למתן  ")הקבלן: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")   ניקיון במסוף אלנבי שירותי

החל מיום _______________ ועד ליום  להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
 שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  עבור הרשותהשירותים עם  בקשר") תקופת הביטוח______________ (להלן: "

  :כדלקמן, הקבלן לבין בישראל התעופה שדות רשות בין
  
  

  שלישי):פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד  .1
    

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000/  1,000,000גבולות האחריות: 
  

בגין הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק  הפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של הקבלן לרבות חבותו  
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה,   - שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  לרבות בקשר עם מתן השירותים. 
        

הפועלים מטעמו  עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/אוהרשות  הפוליסה מורחבת לשפות את
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

  
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".

  
  

  מעבידים : אחריותביטוח  .2
  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 
  

של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  הפוליסה מכסה את חבותו
  .םבגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי 1980תש"ם 

  
הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים של מי מעובדי 

  קבלן.ה
  

 תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".
  
  

  (במידה והקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד .3
 

 או התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכם  באחריותו ו/או בלןהק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת
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  יהיו כפופים להוראות הבאות: הקבלןביטוחי 
   

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.   בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2

  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
יף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימים לכך שכל סע .3

 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .4

 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
  
ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר שינוי לרעה ם ניתנים להביטוחים הנ"ל אינ .5

 יום מראש. 30רשום, 
  
  .בלבד הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  
  

  לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 
  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
        

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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    נוסח ערבות לקיום החוזה -נספח ט' 
  

  לכבוד

  תאריך: ___________                        רשות שדות התעופה

  

  ערבות מס' _______________הנדון: 

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
"), סכום הקרן(ובמילים: ________________ שקלים חדשים) (להלן: "₪ לסך כולל של ___________ 

, ניקיוןרותי ילמתן שבתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 
 "). החוזהלהלן: "( ____________, עבור רשות שדות התעופה, שמספרו במסוף אלנבי

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2ימסר ב _________________שת

וזאת מבלי , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
תחילה את שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, 
  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

ות, ולא נהיה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזר 2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

ערבות זו, יהיה המדד לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי  .5
  ".סכום הערבותהחדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש - "הפרשי ההצמדה למדד" 
  המחולק למדד הבסיס. 

ות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופיר -" המדד"
 לסטטיסטיקה. 

  _______. 2017המדד בגין חודש_______ -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל  -  "המדד החדש"
  מקרה ממדד הבסיס.

לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.   .7

  מוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה.ערבות זו ניתנת למי .8

  בכבוד רב,

  

   חתימה   תאריך   כתובת   /חברת ביטוחשם הבנק

  של הקבלן.  שמו המלאיש להשלים את   1
    יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח .2
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   במערכת סידור עבודה ומערכת הסעים לשימושכתב הרשאה  -  נספח י'

  חטיבת מסחר, נכסים ופיתוח עיסקי

  9710225-03קס: פ 9713774,  9710558-03 טלפון:  • 70100, נמל התעופה הבינ"ל בן גוריון 137ת"ד 

www.ben-gurion-airport.co.il • e-mail: rachelk@iaa.gov.il 

  ___.____.____: הזמנה תאריך

  

  הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה אוטומטית של הרשות 

  

  ")מקבל ההרשאה________________________________________ (להלן: ":מקבל ההרשאהשם 

  __________________________________:פקס    :כתובת

  : _________________נייד: ___________ טלפון    :איש קשר 

  לשימוש במערכת סידור עבודה אוטומטית:ההרשאה 

") מעניקה בזאת, למקבל ההרשאה, הרשאה הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: " 1.1.1
במערכת סידור עבודה, כמשמעותה להלן, בהתאם ובכפוף להוראות כתב הרשאה  לשימוש מוגבל

  זה להלן. 

מערכת להפקת סידור עבודה אוטומטי, אשר פותחה על ידי הרשות  - " מערכת סידור עבודה"
ולשימושה, אליה מוזנים כקלט: בקשות לסידור עבודה, משמרות ומכסות למשמרת, ועל בסיס 
נתונים אלו וכללי העבודה המחייבים את הרשות (בהתאמות מסוימות שנעשו לטובת מקבל 

 ההרשאה ),  מאפשרת הפקה של סידור עבודה.  

  השימוש במערכת סידור עבודה, במסגרת הרשאה זו, יכול להיעשות באחת משתי דרכים כדלקמן:  1.2 

הרשותית, ומחשב שיוקצה  VLAN - חיבור ישיר למחשבי הרשות, באמצעות רשת ה  1.2.1   
  למקבל ההרשאה, במתחמי שדה התעופה רמון; 

 -חיבור למחשבי הרשות, באמצעות רשת האינטרנט וממנה ניתוב מאובטח לרשת ה  1.2.2  
Extranet ) הרשותית. לשם כך יקבל מקבל ההרשאה מהרשות שם משתמשUser Name (

 Extranet - ), אשר באמצעותם בלבד יוכל לבצע גישה כאמור לרשת הPasswordוסיסמא (
  הרשותית. 
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  ". המערכתנה להלן "מערכת סידור העבודה תכו   א -  1.2 

  

של הרשות (כמשמעותה להלן),  םההרשאה מורחבת לכלול גם זכות שימוש במערכת ההיסעי
המקושרת למערכת סידור עבודה. השימוש במערכת ההיסעים תבוצע באחת משתי החלופות, 

לעיל לגבי השימוש במערכת סידור העבודה, ויחולו עליה, בשינויים  1.2המתוארות בסעיף 
  המחויבים, כל כללי השימוש במערכת סידור העבודה.

  

מתקני  -פקת רשימות ציוות עובדים להסעות, המתוכננות אל וממערכת לה   -" היסעיםהמערכת "
הרשות ברמון. מערכת זו מתבססת על נתונים מתוך מערכת סידור 

   עבודה.

   

  במסגרת הרשאה זו תעמיד הרשות לרשות המשתמש:  1.3 

מחשבים להקלדה עצמית, מסוג שיקבע על ידי הרשות, והמחוברים לרשת  [להשלמה]___    1.3.1
   הרשותית ברמון. VLAN -ה

 מחשבים כאמור, כגיבוי למקרה של תקלה ברשת האינטרנט.  [להשלמה]___      1.3.2

הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאשר כי ידוע לו, ששימוש במערכת   1.4 
בזמינות לעיל) תלויה  1.2.2סידור העבודה בחלופה של חיבור באמצעות רשת האינטרנט (חלופה 

ותקינות העבודה באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך מקבל ההרשאה יערך לעבודה ישירה מול 
לעיל), ואף לעבודה באמצעים ידניים, בכל מקרה  1.2.1מחשבי הרשות המצויים ברשותו  (חלופה 

  של מגבלה בעבודה מול מחשבי הרשות.

ר כי ידוע לו, שמערכת סידור עבודה הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאש  1.5 
נבנתה ומתוחזקת לענות על צרכי הרשות. יחד עם זאת, ערכה הרשות לבקשת מקבל ההרשאה ועל 
פי הנחיותיו (שלא נבדקו על ידי הרשות באופן עצמאי) התאמות מסוימות במערכת על מנת 

מערכת סידור שתתאים לצרכיו. מקבל ההרשאה מקבל אפוא על עצמו לבחון בכל עת התאמת 
העבודה לצרכיו הוא, ומאשר כי ידוע לו שהרשות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק שיגרם לו 
עקב השימוש במערכת סידור העבודה ואי התאמתה לצרכיו, וכי תקלה ו/או אי  התאמה כאמור 
לא תהווה עילה לפגיעה ברמת השירות לה מחויב כלפי הרשות ו/או הצדקה לכל עיכוב במתן 

  שירותיו לרשות כמוסכם.

מקבל ההרשאה יהיה רשאי לפנות לרשות בבקשה לביצוע התאמות נוספות של מערכת סידור 
העבודה לצרכיו. הרשות תבחן הבקשה ותחליט בשיקול דעתה הבלעדי האם לבצע ההתאמות 
המבוקשות אם לאו. בכל מקרה התאמות תבוצענה אך ורק לאחר תימחורן על ידי הרשות, וקבלת 

  שלום בגינן מראש ממקבל ההרשאה.   הת

    ההרשאה לשימוש ברשת התקשורת של הרשותתקופת 

2.  
תקופת ההרשאה תקופת תוקפה של ההרשאה לשימוש במערכות, מכח כתב הרשאה זה (להלן: "  2.1

של אותה שנה ותסתיים  באחד בינואר חודשים, שתחל 12"), תהא לתקופה של לשימוש במערכות
  אותה שנה.  בדצמבר של 31-ב
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  2.2  
 - מובהר בזאת, למען הסר הספק, כי בכל מקרה, תקופת ההרשאה לשימוש במערכות, לא תפחת מ

  להלן.  2.5חודשים, למעט במקרה האמור בסעיף משנה  12חודשים ולא תעלה על  3

  
להשתמש במערכת במהלכה של שנה קלנדרית, כי אז תחל תקופת , היה ויחפוץ מקבל ההרשאה  2.3

 31-ה ביום ההרשאה לשימוש במערכות במועד תחילת ההרשאה לשימוש במערכות, ותסתיים
  בדצמבר של אותה שנה.

:הארכת תקופת ההרשאה לשימוש במערכות 2.4 

חודשים שתחל ביום  12ההרשאה מכוח תוספת זו תתחדש בתום כל שנה, לתקופה אחת נוספת בת   
בדצמבר של אותה שנה, ובכפוף לכך  31- הראשון לחודש ינואר של השנה העוקבת ותסתיים ביום ה

  שלהלן.  2.5שההרשאה לא הופסקה, כאמור בפסקה 

  הפסקת ההרשאה לשימוש במערכות וביטולה  2.5 

הרשאה זו ניתנת להפסקה על ידי הרשות או על ידי מקבל ההרשאה בהתראה מוקדמת   2.5.1   
או תותלה על ידי הרשות (לפי שיקול דעתה הבלעדי),  ימים מראש, והיא תבוטל 90בת 

  בכל מקרה שיפר מקבל ההרשאה תנאי מתנאיה. 

מובהר בזאת, למען הסר הספק, כי ההרשאה לשימוש במערכות תבוא לכלל סיום עם   2.5.2   
, אשר מכוחו מעניק מקבל ההרשאה שירותים _______סיום חוזה ההרשאה, מיום 

  לרשות. 

הפסקת ההרשאה על ידי הרשות, שלא עקב הפרה או אי תשלום מצד בעל ההרשאה,   2.5.3   
פי -יחסי של דמי השימוש ששולמו על ידו עלמקבל ההרשאה, בהחזר החלק ה תזכה את

הרשאה זו, והמתייחס לתקופת השימוש שבוטלה, והכל למעט מקרה של החזר לתקופת 
חודשים. בכל מקרה אחר לא יהיה מקבל ההרשאה זכאי להחזר  3 -הרשאה הקצרה מ

  הפסקת ההרשאה לשימוש במערכת.  עקב 

  דמי שימוש במערכות 

לרשות דמי  להלן, ישלם מקבל ההרשאה 3.2במערכת סידור העבודה, כמפורט בסעיף בגין שימוש  3.3.1
  שימוש חודשיים כנקוב בחוזה. 

  ההרשאה לשימוש במערכת סידור העבודה כוללת כל אחד מאלה: 3.2 

  הרשאה לשימוש במערכת  סידור עבודה;      3.2.1

  , בלבד;Extranet -_____ כניסות לרשת ה      3.2.3

  לעיל; 1.3.1____ מחשבים להקלדה עצמית, כאמור בסעיף   -שימוש ב      3.2.4

  לעיל. 1.3.2____ מחשבים לגיבוי, כאמור בסעיף   -שימוש ב      3.2.5

לעיל, ו/או שימוש  3.2.3מהמספר הנקוב בסעיף  Extranet - יובהר כי שימוש ביותר כניסות לרשת ה
לעיל, תחייב בתשלום נוסף  3.2.5 - ו 3.2.4בסעיפים  במספר גבוה יותר של תחנות עבודה, מהאמור

  אשר יקבע על ידי הרשות. 
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  מועד התשלום 3.3 

דמי השימוש, האמורים לעיל, ישולמו מראש בארבעה תשלומים שנתיים, בתחילת כל  3.3.1  
של כל שנה), על בסיס חשבונית שתפיק ותמציא הרשות  1.10 -ו 1.7, 1.4, 1.1רבעון (בכל 

 למקבל ההרשאה.  

יקבע בהתאם לשער היציג של דולר ארה"ב,  כל תשלום יהיה בש"ח, ושיעורו המדוייק 3.3.2  
  הידוע במועד הפקת החשבונית על ידי הרשות. 

דמי השימוש את רשות למקבל ההרשאה לא שילם בלי לגרוע מכלליות התנאים דלעיל,  3.3.3  
להפסיק  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיתהרשות במועד המוסכם, תהיה האמורים, 

טענה, לא יהיה רשאי להעלות ומקבל ההרשאה לאלתר, את ההרשאה לשימוש במערכת 
  כלפי הרשות. תביעה כלשהי דרישה או 

  מוקד השירות:

במסגרת ההרשאה לשימוש במערכת, תעמיד הרשות לרשות מקבל ההרשאה את שירותי מוקד השירות של .4
של  - SLA -לתחילת מועד התקשרות זו, רמת השירות הרשות, כאילו היה אחד ממשתמשיה הפנימיים. נכון

  מוקד רשותי זה הינה, כדלקמן:

ימים בשבוע, בכל ימות  7שעות ביממה,  24: באמצעות מוקד שירות הפועל שירות טיפול בתקלות 4.1 
  השנה למעט יום כיפור.

מענה לתקלה ינתן בשתי   03-9750107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד השירות בטלפון מספר  4.2 
 רמות:

בימי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך  17:00עד  08:00בימים א' עד ה' בשעות      4.2.1  
  שעתיים מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

      

 שונות .5 

לעיל, מקבל ההרשאה מצהיר, כי ידוע לו שהרשות או מי  1.5בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.1 
כל נזק שיגרם ו/או עלול להיגרם למקבל ההרשאה, לעובדיו, למי ל םאחראימטעמה לא יהיו 

שפועל בשמו או מטעמו או לצד שלישי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, ממתן ההרשאה ו/או 
בקשר עם הרשאה זו. בלי לגרוע מכלליות האמור, לא תהיה הרשות או מי מטעמה  הפסקתה ו/או

אף , אחראים לכל נזק עקיף או תוצאתי שיגרם למי מהמשתמשים בשירותי המערכת כמפורט לעיל
 .אם נמסרה לה מראש הודעה או שהיה עליה לדעת על אפשרות התרחשותו של נזק כאמור

לתשלום פיצויים הרשות מסכים בזאת, כי אחריות מקבל ההרשאה בלי לגרוע מכלליות האמור,  5.2 
(ככל שהרשות תמצא בהחלטת ערכאה מוסמכת ושאינה ניתנת עוד  מכל סיבה שהיאעבורו 

דמי השימוש בגין , לא תעלה בכל מקרה על לערעור, אחראית לנזק שנגרם בקשר עם הרשאה זו)
הרשאה לשימוש עבור האחרונה, בשנה הבפועל מקבל ההרשאה ששילם השימוש במערכות, 

 במערכת.

ההרשאה לשימוש במערכת של הרשות, על פי כתב הרשאה זה אינה בלעדית. הרשות רשאית ליתן  
  לכל גורם אחר, הרשאה דומה או זהה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 5.5  
  מקבל ההרשאה מצהיר בזאת, כי ידוע לו כל אלה:

לעת, לנתק את רשת התקשורת שלה, אשר באמצעותה  הרשות תהא רשאית, מעת 5.5.1 
מבוצע הקישור למערכות נשוא כתב הרשאה זה, לרבות לצורך תחזוקתה ולצורך איתור 
תקלות, וזאת ככל הניתן, לאחר שתימסר למקבל ההרשאה הודעה על כוונת הרשות 

  לעשות כן.

שייגרמו, אם בכלל, למקבל הרשות לא תהא אחראית בשום צורה ואופן בגין נזקים   5.5.2  
ההרשאה בגין הפסקות ו/או הפרעות במתן השירות, לרבות ניתוקים, שיבושים והאטה 

  בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת.

לעיל, על מקבל ההרשאה להיערך לסידור שעות  1.4בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף   5.5.3  
סידור עבודה הממוחשבת, בכל מקרה עבודה שאיננו ממוחשב ושלא באמצעות מערכת 

ובגין הפסקות ו/או הפרעות בזמינות מערכות הרשות, לרבות  5.5.1המנוי בסעיף 
ניתוקים, שיבושים והאטה בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת המחשבים של 

  הרשות.

של  זכויות היוצרים וכל זכות אחרת במערכות, לרבות רשות השימוש במערכת, הינן  5.5.4  
הרשות בלבד, ורשות השימוש הניתנת למקבל ההרשאה על פי כתב הרשאה זה הינה 
מוגבלת, אפוא, לשימוש שיעשה במערכת בקשר להעסקת עובדיו, במתן שירותים 

  לרשות, על פי חוזה ההרשאה עימה, בלבד.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור גמור על מקבל ההרשאה לעשות במערכת 
  מסחרי ו/או למסור פרטים לגביהן לצד ג' כלשהו.שימוש 

נחתם על ידי ועשה בכתב, נחייב את הצדדים אך ורק אם רשאה זו, יכל שינוי בתנאי ה 5.5.5  
  הרשות ועל ידי מקבל ההרשאה.

  

  

  _________________________                        _______________________  

    רשות שדות התעופה                         מקבל ההרשאה              

   חתימה וחותמת                                                         חתימה וחותמת     
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בסיסיתמחירים טבלה 

 נושא #
ב $   מחיר

 לחודש
  EXT-כניסות ב היקף כוח האדם

1.

מערכת סידור 

 עבודה 
 עובדים  100עד  150

 EXT -ב 1כולל כניסה 

(אפשרות כניסה למערכת דרך 

 האינטרנט)

2.

מערכת סידור 

 עבודה 
200 

 - 200בין 

 עובדים   100
 EXT -ב 2כולל כניסה 

3.

מערכת סידור 

 עבודה 
 EXT -ב 3כולל כניסה  עובדים 200מעל  300

4.

מחשב רשותי 

 לגיבוי
50     

5.

מחשב 

להקלדה 

 עצמית

50     

6.

עלות 

- ב  כניסה

EXT  

25     

  

מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי לרשות שמורה הזכות לעדכון מחירי השרות המפורטים לעיל,  *

  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
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  אישור פרטי חשבון בנק הקבלן -  אנספח י"

  

  שם מלא של בעל החשבון:

  מספר החשבון:

  מספר סניף:

  שם הסניף:

  שם הבנק:

  מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של 
[על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או כל אחד מהם 

 לחוד]:

 

  

  
  תאריך: ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  

  

  :אישור הקבלן

שמו המלא של  [יש למלא אתאנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם הקבלן _________________________ 
  מאשרים בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.  הקבלן]

  

  :על החתום

   
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:

  
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן - 'בינספח 

  [יושלם לאחר הזכייה]
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