
נספח א'



  בנתב"ג מרכז לוגיסטיתכנו� והקמת בלוח הזמני	 נספח  –' בנספח 

 "ה(להל	:  בנתב"גמרכז לוגיסטי נספח זה מפרט את הנחיות הרשות לעניי	 תכנו	 והקמת  .1
 .)"מרכז לוגיסטי

תקופות המשנה ובמסגרת  בעצמו ועל חשבונו מרכז לוגיסטיהיקי� את המפעיל יתכנ	 ו .2
 :מפורטות להל	ה

שתחילתה במועד בו חתמה רשות שדות התעופה על חוזה ההרשאה  – תקופת התכנו� .2.1
ע� המפעיל וסיומה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות למפעיל, 

 כמפורט להל	.

תחילתה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות  – תקופת ההקמה .2.2
 הפעלה על, כמפורט להל	.התחילת על ידי הרשות למועד הוצאת צו בוסיומה 

 תקופת התכנו	 .3

חוזה הוראות לפי  מרכז לוגיסטיההמפעיל יהיה אחראי באופ	 בלעדי לתכנ	 את  .3.1
, הוראות תקני הבנייהובהתא� ל ונספח הנחיות התכנו	 והבינוי המצור$ אליו ההרשאה

 על פי כל די	.ובתכניות הסטטוטוריות 

 ,באמצעות מתכנני� מורשי�, בעלי ידעיבוצע על ידי המפעיל  מרכז לוגיסטיתכנו	 ה .3.2
, הרשומי� כחוק או גדול ממנו וניסיו	 בתכנו	 ההנגרי� לתעופה בגודל זההמומחיות 

 אצל רש� המהנדסי� והאדריכלי� ובכפו$ לאישור� על ידי הרשות.

3.3. :� תכנו	 עבודות הבניה יבוצע בשלבי� הבאי

   מקדמיות ותכניות הפרוגראמה הגשת –שלב א 

 מרגע חתימת חוזה מול רש"ת תכנו	 עקרונותו מפורטת פרוגראמה מסמ% הכנת .1

  נ"לל "תרש התייחסות .2

 השלמת תכניות מוקדמות בכל תחומי התכנו	 .3

   המציע של המוקדמות לתכניות"ת רש התייחסות .4

   בניה להיתר בקשה והגשת סופיות תכניות הכנת �ב שלב

5. �ומערכותיו, כולל תכנו	 הצורה הסופית של המתח� ) תכנו	 סופי של המתח
חתכי�, חזיתות, תאו� מערכות. הכנת תכניות סופיות וכ	 בקשות להיתרי בניה 

 מהרשויות המוסמכות על כל הנספחי� המתחייבי� לצור% קבלת היתר בניה

   לתכנו	 הסופי ולבקשה להיתר בניה"ת רש התייחסות .6

 ההכנווהועדה המקומית/מחוזית נתב"ג  "תרשעל פי הערות  תכנו	 סופי תיקו	 .7
 לרשויות וטיפול באישור�. בנייה  היתרשל המסמכי� ו סופית

   הגשת בקשה להיתר בניה לוועדה המחוזית .8

, עבודה תכניות, טכניי	 מפרטי	, מפורטות תכניות הכנת �ג' שלב
  הבנייה היתר קבלת והשלמת כמויות כתבי

עבודה  סיו� תהלי% התכנו	, הכנת תכניות מפורטות, מפרטי� טכניי�,תכניות .9
,� בקנ"מ מתאי� לרבות תאו� ואישור תכניות היועצי�, הכנת מפרטי� מיוחדי
כתבי כמויות וכ	 השלמת כל התיקוני� הנדרשי� על ידי גורמי התכנו	 השוני� על 

  מנת לקבל היתר בניה



 "ת לשלב ג'רש התייחסות  .10

 קבלת היתר בניה  .11

 ביצוע

 הרצהקבלה+++מערכותביצוע שלד+גמר )לאחר קבלת היתר בניה .12

 הפעלה/מת� השירותי	

 הרצה והפעלה+קבלת אישור אכלוס .13

  

 אבני דר% בתקופת התכנו	: .4

על המפעיל להשיג, על אחריותו ועל חשבונו, את  )הגשת הבקשה להיתר בניה .4.1.1
. הרשות, לאחר שתאשר את מרכז לוגיסטיכל היתרי הבניה הנחוצי� להקמת ה

 שלב ב' של התכנו	, כאמור לעיל, תחתו� על הבקשה למת	 היתר הבניה. 

  �היתר בניה קבלת .4.1.2

על המפעיל לקבל את כל היתרי הבניה מאת הרשויות המוסמכות לא  .4.1.2.1
 �חודשי� מהמועד בו הגיש המפעיל את הבקשה למת	  7יאוחר מתו

 היתר הבניה לרשויות המוסמכות. 

חודשי� מיו� הגשת היתר הבנייה לרשויות  7ובתו� במידה  .4.1.2.2
המוסמכות, לא קיבל המפעיל היתר בנייה כדי	, תהא הרשות רשאית 

 א% לא חייבת, לבטל את חוזה ההרשאה.

הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל, לאפשר פיצול היתר הבניה  .4.1.2.3
לצור% ביצוע עבודות העפר במשבצת הקרקע. אישור זה, ככל שיינת	 

י הרשות, יהיה בכתב, א% לא יהווה צו תחילת עבודות ההקמה, על יד
 כמפורט להל	.

 תקופת ההקמהבאבני דר%  .5

, בהתא� מרכז לוגיסטיהמפעיל יתחיל בהקמת ה )ביצוע עבודות ההקמה .5.1.1
לתכנו	 המאושר ולהיתרי הבניה, א% ורק לאחר שקיבל את צו לתחילת עבודות 

 ההקמה, כאמור לעיל.

 השלמת עבודות ההקמה .5.1.2

מועד השלמת עבודות ההקמה, ייקבע במועד בו יגיש המפעיל לידי  .5.1.2.1
הרשות תצהיר, החתו� על ידי מורשה החתימה של המפעיל, ובו 
 �פירוט של כל המסמכי� שהוגשו על ידו לכל הגורמי� המוסמכי
במסגרת הבקשה לקבלת אישור אכלוס, הכוללי� לפחות את כל 

 המסמכי� המפורטי� להל	:

 $ על ביצוע הפיתוח בהתא�.אישור אדריכל נו -

אישור מהנדס המערכות של המבנה על חיבור מערכת ביוב והניקוז  -
  למערכת הכללית.

אישור תשלו� לאתר פסולת מורשה. מכתב מסכ� מאתר מורשה +  -
  חישוב כמויות פסולת.

  אישור המשרד לאיכות הסביבה על מילוי תנאיו בהיתר. -

  אישור משרד הבריאות על מילוי תנאיו -



אישור בטיחות מבנה + בטיחות אש + כבאות אש לביצוע עפ"י  -
  תכנית מאושרת.

אישור הג"א על תקינות מרחבי� מוגני� + אישור מעבדה על  -
.�  איטו

אישור יוע1 הסידורי� לאנשי� ע� מוגבלויות.אישור האחראי על  -
  הביקורת על ביצוע התשתיות בהתא� לתכניות מאושרות.

  אישור הפיקוח על הבניה. -

דו"ח מסכ� + אישור  	,ור מעבדה מאושרת על תקינות הבטואיש -
  קונסטרוקטור.

- .�  אישור מעבדה מאושרת על תקינות מערכת שרברבות דו"ח מסכ

- .�  אישור מעבדה מאושרת על תקינות מערכות הגז דו"ח מסכ

- .�  אישור מעבדה מאושרת על איטו� גגות דו"ח מסכ

  יה בפני אש.אישור של מעבדה מאושרת בדבר עמידות מוצרי הבנ -

מינוי הקבל	 + תעודת קבל	 רשו�+ אישור הקבל	 על ביצוע  -
  עבודות.

תצהיר המהנדס לביצוע השלד על גמר הבניה של המקלט/ממ"ד  -
  )3חתו� בפני עו"ד. (מסמ% 

  דיווחי� של האחראי לביקורת על גמר שלבי הבניי	. -

  א')5סימו	 קווי בניי	 בצירו$ הצהרת מודד מוסמ% + מפה. (מסמ%  -

גמר יסודות הבניי	 וגמר רצפת קומת קרקע בצירו$ מפת מדידה  -
  ב')5חתומה ע"י מודד מוסמ%. (מסמ% 

  ג')5גמר שלד בניי	 (מסמ%  -

  ד')5גמר בניה (מסמ%  -

  הצהרה על גמר עבודות פיתוח בצירו$ מפה מצבית של מודד -

  )4הודעה על מינוי האחראי לבקורת (מסמ%  -

  ג')21מילוי בקשה לתעודת גמר(תקנה  -

  ישור רת"אא -

 רוקציהאישור מהנדס קונסט -

 אישור תקינות מעליות -

- � אישור תקינות מנופי

  DWGבמדיה דיגיטלית ובפורמט  AS MADEתכניות  -

  אישור רש"ת -

 אישור חיבור חשמל. -

אישור חיבור ותקינות מערכות מ.נ.מ. (גילוי אש, כריזה, תקשורת,  -
  בקרת מעברי� וכו')

יאוחר מועד סיו� עבודות ההקמה בהתא� לאמור לעיל יהיה לא  .5.1.2.2
 � . חתימת הרשות על חוזה ההרשאהממועד חודשי�  82מאשר תו

הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל ועל פי שיקול דעתה,  .5.1.2.3
 להארי% את תקופת ההקמה האמורה, ככל שתמצא לנכו	.

 מועד קבלת אישור האכלוס .5.1.3

על המפעיל לקבל את אישור האכלוס, כמתחייב על פי כל די	 מאת  .5.1.3.1
 �מהיו�  קלנדאריי� ימי� 30הרשויות המוסמכות לא יאוחר מתו

 בו סיי� את עבודות ההקמה, כאמור לעיל. 



הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל ועל פי שיקול דעתה,  .5.1.3.2
להארי% את התקופה לקבלת אישור אכלוס האמור, ככל שתמצא 

 	.לנכו

 

 מועד סיו� תקופת ההקמה .5.1.4

מרכז הרשות תוציא למפעיל, בכתב, צו לתחילת הפעלה של ה .5.1.4.1
ימי�  30, בנוסח המצור$ כנספח ט"ו לחוזה, תו% לוגיסטי

 � .מהמועד בו נית	 אישור האכלוס כדי	קלנדאריי

צו זה, כפי שנשלח למפעיל על ידי הרשות, יצור$ כנספח לחוזה  .5.1.4.2
 ממנו.ההרשאה ויהווה חלק בלתי נפרד 

אי עמידתו של המפעיל בכל התחייבויותיו על פי הוראות  ) עמידת המפעיל בלוחות הזמני	 .6
 נספח זה מהוות הפרה יסודית של החוזה.



 

                                                            ויעו בע"מ   הנדסה   בריל                           

  רשות שדות התעופה בישראל

  

  

  

   מרכז לוגיסטי

  נמל תעופה ב� גוריו�

  

  הנחיות לתכנו� ובינוי �ג' נספח
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  תוכ� ענייני 

  

  מוקדמות – 00פרק 

  הגדרות  00.01

  נספחתכולת ה  00.02

  תכנו� וביצוע    00.03

  אופי העבודה  00.04

  פרוגרמה  00.05

00.06   �  ומיוחדי�מפרטי� כלליי

  אתר הבניה  00.07

  בדיקות מוקדמות  00.08

  גורמי תכנו� ורישוי  00.09

  צוות התכנו� של המזמי�  00.10

  תפקידיו וסמכויותיו של המנהל ההנדסי  00.11

  לספק ע� הגשת ההצעהציע מסמכי� שעל המ  00.12

  צוות התכנו� והניהול של המפעיל  00.13

  תכנו�  00.14

00.15  �  ע"י המזמי� אישור תכניות ומסמכי

  התכניות בבעלות המזמי�  00.16

  פיגור באספקת תכניות  00.17

00.18  �  הקשר בי� המפעיל למתכנני

00.19  �  תכנו� מוקד

  רישוי  00.20

  מסמכי ביצוע  00.21

  מרחב מוג�  00.22

  ביצוע  00.23

  תקופת הביצוע  00.24

  קבל� ראשי וקבלני משנה  00.25

  מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה  00.26

  בקר איכות  00.27

  משרד למנהל ההנדסי  00.28

  מדידות וסימו�  00.29

00.30  �  שלטי

  התארגנות בשטח  00.31

00.32  �  העסקת עובדי
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00.33  �  תאו� ע� רשויות וגורמי� אחרי

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.34

00.35  �  הגנה על שטחי סלילה קיימי

  אמצעי זהירות  00.36

00.37  �  מבני� ומתקני� קיימי

  דרכי גישה  00.38

  מי� וחשמל  00.39

00.40  �  ערעור על גבהי� קיימי

00.41  �  מניעת הצטברות מי גשמי

  הוראות בטיחות  00.42

  חומרי� ומלאכות  00.43

  ציוד  00.44

  הגנה על המבוצע  00.45

  ניקוי מקו� המבנה  00.46

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.47

  אישורי כרייה  00.48

  מתק�תכניות עדות וספר   00.49

  שינויי� במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל  00.50

  אומדני ביצוע המבנה  00.51

  שינויי� ועבודות נוספות על פי דרישת המזמי�  00.52

  שינויי� ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.53

00.54  .�  קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ותשלו� עבור ביצוע

  ופיקוחעלויות תכנו�, ניהול   00.55

  עבודות יומיות (רג'י)  00.56

  קבלת העבודה ו/או חלקי העבודות  00.57

  בדיקות קבלה  00.58

  אישור התקנת מערכות בהתא� לדרישת שרותי כבאות  00.59

  אישור אכלוס  00.60

  פגמי� בתכנו� ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמתו.  00.61

00.62  �  תכולת תחשיב המחירי

  כותרות  00.63

  

  אישורי כבאות –) 5,1(טפסי�  –  1נספח 
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  מרכז לוגיסטיההוראות לאחזקת  – 91פרק 

  כללי  91.01

  מטרת האחזקה  91.02

  שיטה  91.03

  בדיקות ממשלתיות  91.04

  סוגי הטיפולי� באחזקה מתוכננת  91.05

  בטיחות  91.06

  

  מפרט הנחיות למתכנ� מערכת החשמל – 1מוס- 

  מפרט כללי לביצוע מתק� חשמל ברשות שדות התעופה – 2מוס- 

  לוחות מיתוג ובקרה במתח נמו. –מפרט כללי  – 3מוס- 

  הגדרות  00.01

  

   �בנספח זה תהיינה להגדרות המפורטות להל� המשמעות המצוינת לידו, פרט א

  כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניי�.

  

רשות שדות התעופה בישראל לרבות כל אד� ו/או גו-  , ה"מזמי�" ו/או ה"רשות"  

 עבודות ההקמה  שיוסמ. בכתב על ידה להיות בא כוחה ו/או שליחה לצור. ביצוע 

  .ה�מות והנובע �או חלק �כול

  

 , תחזוקה ומסירה לרשות שימושניהול, ההרשאה לתכנו�, הקמה, חוזה  , "החוזה"  

וכ� כל נספחיו והמפרטי� בנמל התעופה ב� גוריו� (נתב"ג), , מרכז לוגיסטיהשל 

  הכלולי� במסגרתו , המהווי� חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.

  

מי שהתמנה ע"י הרשות לנהל את החוזה לרבות כל אד�  – "/המנהל"מנהל החוזה  

  ו/או גו- המורשה בכתב על ידו לצור. החוזה או חלק ממנו.

  

נכ"ל להנדסה ברשות שדות התעופה לרבות כל אד� ו/או גו- סמ , "מנהל הנדסי"  

  המורשה בכתב על ידו לצור. הנספח או כל חלק ממנו.

  

שקיבל במכרז ו וועדת המכרזי� של הרשות הכריזה עליו כזוכה שמי  , "המפעיל"  

, בנמל מרכז לוגיסטי, תחזוקה ומסירה לרשות של שימוש לתכנו�, הקמה,הרשאה 

לרבות כל נציגיו של המפעיל ומורשיו המוסמכי�, , (נתב"ג) התעופה ב� גוריו�
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ולרבות כל מתכנ� ו/או קבל� ו/או כל קבל� משנה הפועל בשמו או עבורו בתכנו� 

  המבנה ו/או בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 

  

קבל� הרשו� לפי חוק רישו� קבלני� לעבודות  , "הקבל�" ו/או "קבל� המבצע"

  , שנתמנה ע"י המפעיל לבצע את המבנה.1969 ,הנדסה בנאיות תשכ"ט 

  

מנהל עבודה  לבניה ובניה הנדסית המאושר ע"י אג- הפיקוח על  – "מנהל עבודה"

  העבודה במשרד התמ"ת 

  

מהנדס או אדריכל הרשו� בפנקס המהנדסי� והאדריכלי� ובעל  , "מתכנ� רשוי"

  רשיו� תק-.

  

לרבות התכנו� או העבודה  לוגיסטימרכז בתשתיות ו מבנהכל  – "מרכז לוגיסטיה"

  שיש לבצע בהתא� לנספח לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.

  

הועדה המחוזית לתכנו� ולבניה מחוז מרכז , המשמשת –" וועדה מקומית"

  לנתב"ג.   כ"וועדה מקומית" 

  

העבודות מי שנתמנה ע"י המפעיל לנהל את תכנו� וביצוע ,יקט" "מנהל הפרו

  על הביצוע.מטעמו ולפקח ההקמה של המבנה 

  

  

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאות הועדה הבינמשרדית  , "המפרט הכללי"

בהשתתפות משרד הביטחו�/אג- בינוי, משרד הבינוי והשיכו� מינהל תכנו� והנדסה, 

 �החשב הכללי ומשרד התחבורה או בהוצאות אג- בינוי וצה"ל, כול� במהדורת

  אחרונה.ה

  

מכלול התנאי� המיוחדי� המתייחסי� לעבודה הנדונה,  , "המפרט המיוחד"

 �הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאי

.�  מיוחדי� ונוספי

  

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד. ,הנחיות התכנו� ,בינוי"ה"נספח 

  

אות בתוכניות או בכל צורה אחרת דרישות המזמי� המבוט , "הנחיות תכנו�"

  בכתב.
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מכלול נתוני� המאפשר הגדרת הצרכי� לצור. תכנו� וקבלת  , פרוגרמה""

החלטות, הכולל הגדרה מפורטת (שטחי�, גבהי� מערכות תשתית) של פונקציות, 

מערכות, קשרי� פנימיי� וחיצוניי�, מכשור יעודי, דרישות מיוחדות ופריסה של 

  י שרות. מתקני ייצור ומתקנ

  

ב' וצרופותיה, כפי  110/439תוכנית בינוי מספר רמ/ – "תוכנית הבינוי"

 �, לרבות כל עדכו� ו/או שינוי שיאושר במסגרתה על 3.4.2000שאושרה ביו

  לנספח זה .    (ד) 0003ידי מוסדות התכנו�, בי� היתר בהתא� להוראות סעי- 

  

  

לרבות  מרכז לוגיסטיהתכנו� מוקד�, סופי ומפורט של  , "מרכז לוגיסטיה"תכנו� 

  תכנו� כנ"ל של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתא� להוראות הנספח.

  

תכנו� המציג במלל ובשרטוטי� את הפרוגרמה, פירוט שטחי  , "תכנו� פונקציונלי"

יוד עבודה וייצור  ותכולת�, קשרי� בי� שטחי�, פירוט דרישות למערכות, פירוט צ

קבוע ונייד, תרשימי זרימה של תהליכי התדלוק וכל הנדרש להבנה מלאה של תחנת 

  הדלק על מערכותיה.

  

עריכת והשלמת כל תכנית או   , "תכנו�  מוקד " "תכנו� סופי", "תכנו� מפורט"

חישוב או מפרט או כתב כמויות או אומד� הדרושות לצורכי תכנו� ו/או ביצוע 

מופיעות לגבי כל מקצוע תכנו� הנדסי בפרסו� משרד המבנה, בהתא� להגדרות ה

  ).96הביטחו�/אג- בינוי "תעריפי� ונהלי� לעבודות תכנו� במערכת הבטחו�" (יולי 

  

מרכז הוהבדק שלאחר גמר ביצוע  ולרבות השלמת , "מרכז לוגיסטיה"ביצוע 

  ו/או ביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתא� להוראות החוזה. לוגיסטי

  

כל מבנה או עבודה שידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר  , "מבנה ארעי"

  לביצועו של המבנה.

  

או מבדקה  1953 –מעבדה מאושרת על פי חוק התקני� התשנ"ג  – "מעבדה"

  ל מדינת ישראל.מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ש

  

המקרקעי� אשר בה�, דרכ�, מתחת� או מעליה� יבוצע  , "משבצת קרקע"

  המבנה, לרבות כל מקרקעי� אחרי� שיעמדו לרשותו של המבצע לצור. החוזה.
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התוכניות המצורפות לחוזה ו/או לנספח ו/או אלו שהוכנו עפ"י  , "תוכניות"

ושרו או יאושרו בכתב מדי פע� הוראות החוזה, לרבות כל שינוי בתוכניות אלו שא

  ע"י המנהל ההנדסי.

  

  נספחתכולת ה  00.02

  

בנמל תעופה ב�   מרכז לוגיסטיהנספח זה בא להורות לגבי ביצוע תכנו� והקמה של 

ובהתא� לדרישות המפורטות החוזה כמפורט בטופס הזמנת ההצעות ותנאי גוריו�, 

  להל�.

  

וישמשו כמורה דר. למפעיל לגבי צורת�, כל הדרישות בנספח זה הינ� מינימליות 

אופיי�, תכולת� ותפקוד� של המבני� / מערכות / מתקני� / עבודות חו/ וכיו"ב, 

�  מס'  כגו� תכנית הבינוי  ,אשר יתוכננו ויבוצעו על ידו, למעט מסמכי� סטטוטוריי

  כפי שאושרו והוראות הרשות שהינ� דרישות מחייבות.,  ב' 439/110רמ/

  

  ביצועתכנו� ו 00.03

  יכללו בי� היתר את המפורט להל�:  מרכז לוגיסטיההתכנו� והביצוע של   .א

  מרכז לוגיסטי.מבנה  )1

 .נדרשותה מערכותהכל  )2

עבודות עפר, כבישי�, ניקוז, ביוב, חניות, מתקני כיבוי אש, מתקני  )3

 חשמל ותקשורת לרבות למערכות חיצוניות.

 ותהיתרי בניה וכ� הנחי/א כוללות הוראות ותנאי� להוצאת 4/2א "הוראות תמ  .ב

 �לפיה� במסגרת  העלולי� להוות מקור למפגע סביבתי,סביבתיות למתקני

תידרש הגשה של מסמ. ביצוע סביבתי בהנחיית  –הגשת הבקשה להיתר בניה 

 המשרד להגנת הסביבה ובאישורו.

(על  ברמה הסטאטוטורית יהיה בהתא� לתכנית הבינוי מרכז לוגיסטיהתכנו�   .ג

/א תנאי להיתר בניה הכנה/עדכו� תכנית בניה ואישורה 2/4פי הוראות תמ"א 

"א, תקנות וחוק התו"ב על , הוראות התמע"י הועדה מקומית/מחוזית נתב"ג)

 שינוייו.

ורישוי  )5טופס ( התכנו� והביצוע כוללי� קבלת היתרי בניה, תעודות גמר  .ד

 .�  עסקי
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  אופי העבודה  00.04

לדרישות התכניות  �המתאי מרכז לוגיסטיעל המפעיל לתכנ� ולבצע   א.

הסטטוטוריות, הפרוגרמה, החוזה, המפרט הכללי לעבודות בניה, המפרט 

המיוחד להל�, לתקני�, למסמכי� האחרי� שיצורפו לחוזה, באורח 

מקצועי נכו� ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקי�, בצווי� ובתקנות בני 

מרכז הות מוסמכת. מוצהר שעל המפעיל למסור את תוק- מטע� כל רש

 �מבחינה קונסטרוקטיבית, פונקציונלית ומוכ �א מושלוכשה לוגיסטי

 �לתפעול ו/או לשימוש, כאשר כל חלק בה ממלא את ייעודו ג� א� חלקי

  אלו לא נדרשו ו/או הוזכרו במפורש במסמכי המכרז.

  

  כוללת:פעיל עבודת המ  ב.

על סמ. פרוגראמה ראשונית המצורפת לחוזה  מפורטת הפרוגראמהכנת   

תכנו� מפורט, תאו� תכנו� ראשוני, קבלת אישורי� והיתרי�, , ההרשאה

, ועל מערכותי מרכז לוגיסטיההתכנו�, ייצור, אספקה, הקמה וביצוע של 

פי ההנחיות ,הכול בשיטת תכנו� וביצוע על –עבודות החו/ והתשתיות 

חוזה זה, וכ� לויתר המסמכי� המצורפי�  הסטטוטוריות ועל פי כל די�

במהל. התכנו� והנחיות מפורטות מפעיל הבהרות והסברי� שיימסרו ל

  נוספות שיידרשו לצור. התכנו� המפורט והביצוע

  

  כוללת א. לא מוגבלת ל: מרכז לוגיסטיההקמת מכלול   ג.

, כל עבודות י�עבודות חפירה ומצעי�, יסודות, רצפה, שלד (מעטפת) המבנ  

, חשמל, ההגימור כפי שיפורטו במסמכי החוזה, מערכות אינסטלצי

, מערכות מי�כולל מאגר  תקשורת, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי אש

  מכניות לרשתות קיימות.,קרקעיות וחיבורי מערכות אלקטרו,תת

  

  פרוגרמה  00.05

 להקי�שבכוונתו  מרכז לוגיסטילמפורטת על המפעיל יהיה להכי� פרוגרמה 

את  על המפעיל לקבל אישור הרשות לפרוגרמה לפני תחילת התכנו�. להפעילו

  הפרוגראמה יש לבסס על הפרוגראמה הראשונית המצורפת לחוזה ההרשאה. 

  

  מפרטי  כלליי  ומיוחדי   00.06

  

  כללי  .א

כל העבודות יתוכננו ויבוצעו בהתא� למפרטי� הכלליי� לעבודות בנייה   

שבהוצאת הוועדה הבי� משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחו�, 
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החשב הכללי, משרד הבינוי והשיכו� ומשרד התחבורה או ועדות משותפות 

המפרטי�  למשרד הבטחו� ולצה"ל, והמפרטי� המיוחדי� שבנספח זה.

ת בניה אינ� מצורפי� א. מהווי� חלק בלתי נפרד מנספח הכלליי� לעבודו

  זה.

  

  רשימת המפרטי  הכלליי   ב.

שנת 
  ההוצאה

  מספר  ש  המפרט

  01  עבודות עפר  1993
  02  עבודות בטו� יצוק באתר  1998
1990  �  03  מוצרי בטו� טרו
  04  עבודות בנייה  1995
2004  �  05  עבודות איטו
  06  ומסגרות פלדהמוצרי נגרות אומ�   7/2008
  07  מתקני תברואה  1990
  08  מתקני חשמל  7/2008
  09  עבודות טיח  2007
  10  עבודות ריצו- וחיפוי  2001
  11  עבודות צביעה  2005
7/2008  �  12  עבודות אלומיניו
  14  עבודות אב�  1991
  15  מתקני מיזוג אוויר  1996
  18  תשתיות תקשורת  2005
  19  מסגרות חרש  2000
  22  רכיבי� מתועשי� בבניי� (מחיצות, תקרות, רצפות)  2007

  23  כלונסאות קדוחי� ויצוקי� באתר  11/2008
  34  מערכות גילוי וכיבוי אש  1995

  40  נופיפיתוח   12/2009
  41  גינו� והשקייה  2/2009
  41.5  אחזקת גני� גינו� והשקייה  2001
  50  משטחי בטו�  1993
  51  תעופה, כבישי� ורחבותסלילת מסלולי� בשדות   1998
  57  קווי מי�, ביוב ותיעול  1990
2007  �  58  מקלטי
2007  �  59  מרחבי� מוגני

  

  עדיפות במסמכי   ג.

האמור בפרקי� המתאימי� של נספח זה וביתרת מסמכי החוזה עדי- על 

האמור במפרטי� הכלליי�. בכל מקו� שלא נאמר אחרת יש לנהוג לפי 

  הבנייה.המפרט הכללי לעבודות 

  

  מפרטי  מיוחדי   ד.

המפרטי� המיוחדי� הכלולי� בנספח הנחיות הבינוי כוללי� דרישות   

  מינימו� לגבי ביצוע עבודות בניה על סמ. תכניות המפעיל.
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במידה והמפעיל מתכוו� לבצע את העבודות המתוכננות על ידו באמצעות   

 �ובמפרטי� חומרי� ומלאכות שאינ� מפורטי� במפרטי� הכלליי

המיוחדי�, יהיה עליו לצר- מפרט מיוחד שיקבל אישור המנהל ההנדסי 

  לביצוע עבודתו.

  

  אתר הבנייה  00.07

  

גוריו�, ,תשומת לב המפעיל מופנית למיקו� העבודה בנמל התעופה ב� א.

הפעיל במש. כל ימות השנה. על המפעיל לקחת בחשבו�, כי בזמ� עבודתו 

השוטפת בכל שטח נמל התעופה. אי לכ., על הפעילות והעבודה  נמשכת

המפעיל לבצע את עבודותיו עפ"י תיאו� מוקד� תו. קיו� הפעילות 

השוטפת של נמל התעופה. על המפעיל ללמוד היטב את שיטת הפעילות 

.�  ולתכנ� את עבודתו בהתא

שייתכנו שעות בה� יידרש להפסיק  המפעיל מצהיר בזאת כי הוא מודע לכ.

  ה באזורי� מסוימי�.את עבודת הבני

 

המפעיל מתחייב, שתו. כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור,  ב.

ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אד�, או בזכות 

השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצור. כ. יבצע המפעיל על חשבונו 

שלטי אזהרה והכוונה גידור, הפרדה, שלטי הסבר על הפעילות המתבצעת, 

מנת שלא לפגוע ,(בעברית ובאנגלית), וינקוט בכל האמצעי� הדרושי� על

  בנוחיות הציבור.

  

במידה ויהיה צור. בהכוונת תנועה בעקבות עבודות המפעיל, יעסיק  ג.

  המפעיל על חשבונו שוטרי� בשכר.

  

  המפעיל מתחייב לניקיו� יומי של אזורי העבודה מפסולת ומאבק. ד.

  

  בדיקות מוקדמות  00.08

  

  ,רואי� את המפעיל כמי ש:  א.

מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, מיקומ� של   )1

  המתקני�, תנאי עבודה באתר וכו'.
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מודע לכ. כי העבודה מתבצעת באזור נמל תעופה פעיל הממשי. את   )2

  פעילותו ללא הפרעה.

  . בודת קבלני� נוספי�מודע לכ. כי באזור עובדי� ומתוכננת ע  )3

למד, הכיר והבי� היטב, לפני הגשת הצעתו, את התכניות המנחות   )4

וכ� את החוזה, על כל המצור- לו, וכי בהצעתו הביא בחשבו� את כל 

 תנאי העבודה ופרטיה.

הבנה ,הכרה ו/או באי,לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי

 �ו/או  הוסביבותי מרכז לוגיסטיהשל המסמכי�, התנאי� במקו

.�  פרטי� אחרי� כלשה

הקמה שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התחשיב לעלות ה  )5

המתבטא בהצעת המחיר שלו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת 

  לפי החוזה. הקמה לכל התחייבויותיו בגי� ה

  

מבלי לפגוע מכלליות האמור, על המפעיל לבדוק היטב את כל התנאי�   ב.

פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרי�, ,רי� לביצוע התחייבויותיו עלהקשו

הציוד, כוח העבודה ויתר הנתוני� אשר יהיו דרושי� לביצוע התחייבויותיו 

על פי החוזה במועדו. אשר על כ�, לא תישמע במהל. ביצוע החוזה כל טענה 

ד בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא תישמע כל טענה כי חוסר בחומרי�, בציו

או בכוח אד� יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה כל 

שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע בחוזה 

  ו/או תביעה כספית כל שהיא הנובעת מאי הכרת התנאי� ע"י המפעיל.

המפעיל בחוזה זה מוגדר כקבל� ראשי על פי תקנות הבטיחות בעבודה והינו   

  לבטיחות וגיהות בעבודה של הקבל� ושל קבלני המשנה מטעמו. אחראי

  

  גורמי תכנו� ורישוי  00.09

   �בי� היתר את הגורמי� א. לא למעט הגורמי� העוסקי� בתכנו� ברישוי כוללי

  המפורטי� להל�:

  

  רשות שדות התעופה בישראל  א.  

  מנהל החוזה מטע� הרשות או מי מטעמו.    

  

  גורמי� סטטוריי�  ב.  

  מחוז מרכז. –הועדה המחוזית לתכנו� ובניה   .1    

  כל הגורמי� על פי התמ"א.  .2    

  כל הגורמי� הנדרשי� עפ"י כל די�.  .3    
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  משרד התחבורה.  .4    

  משרד התמ"ת.  .5    

  הסביבה. הגנתהמשרד ל  .6    

  משרד הבריאות.  .7    

  

  רשויות וחברות ממשלתיות  ג.  

  חברת החשמל לישראל.  .1    

  חברת בזק.  .2    

  מקורות.  .3    

  מנהל מקרקעי ישראל.  .4    

  רשות תעופה אזרחית  .5    

  

  

  ו של המנהל ההנדסייתפקידיו וסמכויות  00.11

  

נוס- על האמור, ומבלי לפגוע באמור בכל מקו� אחר בחוזה זה או באחד   א.

 וותכנונ מרכז לוגיסטיהמנספחיו יהיה המנהל ההנדסי רשאי לבדוק את 

 �ולהשגיח על התכנו� והביצוע וכ� לבדוק את טיב החומרי� שמשתמשי

. כ� מרכז לוגיסטיהקמת בה� וטיב המלאכה שנעשית ע"י המפעיל בביצוע ה

רשאי הוא לבדוק א� המפעיל מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

  הרשות, המנהל ואת הוראותיו הוא.

  

המפעיל יאפשר ויעזור למנהל ההנדסי או לכל בא כוח מורשה על ידו   ב.

 �ולכל מקו� אחר שבו נעשית עבודה  מרכז לוגיסטיהלהיכנס בכל עת למקו

 ,�כלשהי לתכנו� וביצוע החוזה וכ� לכל מקו� שממנו מובאי� חומרי

  מכונות, חפצי�, מוצרי� וכל דבר אחר הדרוש לביצוע החוזה.

  

בזכות ההשגחה שניתנה למנהל ההנדסי על ביצוע אי� לראות   )1(  ג.

התכנו� ו/או המבנה אלא אמצעי להבטיח כי המפעיל יקיי� את 

   . החוזה בכל שלביו במלואו

  

ההשגחה הנ"ל לא תשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו כלפי   )2(  

   הרשות למילוי תנאי חוזה זה.
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  צוות התכנו� והניהול של המפעיל   00.12

  

מצהיר ומתחייב בזה, כי המתכנני� מטעמו יהיו מהנדסי� המפעיל   א.

ואדריכלי� רשויי� הרשומי� בפנקס המהנדסי� והאדריכלי�, בעלי ניסיו� 

מקצועית מוכחת בתחו�  ה) שני� לפחות בעלי רמ7מקצועי של שבע (

ובי� היתר  בכל מקצועות התכנו� מרכזי� לוגיסטיי�הקמת התכנו� של 

חשמל, גילוי וכיבוי אש, כבישי� וסלילה, ניקוז, אדריכלות, קונסטרוקציה, 

  .וגיהות גילוי וכיבוי אש, ביסוס ובטיחות

צוות הניהול והתכנו� של המפעיל טעוני� אישורו של המנהל ההנדסי.   ב.

 ,�המנהל ההנדסי יהיה רשאי לדרוש צירו- מתכנ� ו/או מתכנני� נוספי

ידי ,צעת עלמומחי� בתחומ�, בתחומי� אשר לא נכללו ברשימה המו

ידי המפעיל באישור המנהל ,המפעיל. בחירת מתכנני� אלה תיעשה על

  ההנדסי.

  

במידה והמתכנני� יהיו חברות מהנדסי� או שותפויות, יצורפו לפרטי   ג.

  המתכנ� ג� פרטי המהנדס האחראי.

  

החלפת מהנדס או אדריכל מבי� אנשי צוות הניהול ו/או התכנו� של   ד.

  המנהל ההנדסי בכתב ומראש.המפעיל, טעונה אישור 

  

המפעיל ימנה מנהל פרויקט לניהול הפרויקט שיעסוק בניהול התכנו�,   ה.

  בניהול הביצוע והפיקוח על ביצוע העבודות.

  

שני� בניהול פרויקטי�  10מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיו� של לפחות   ו.

ברמת מורכבות דומה באר/, המחזיק ברשיו� תק- של מהנדס ו/או 

  כל.אדרי

  

  מנהל הפרויקט יבצע בי� היתר את המטלות הבאות:  ז.  

  ניהול ותאו� תכנו�  )1    

ניהול ותאו� התכנו� שבאחריות מתכנני המפעיל, לרבות הכנת   

  פרוגרמות ואישור המנהל ההנדסי לתכנו�.

  תיאו� ומעקב אחר הביצוע  )2

מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית בהתא� לחוזי 

דווח מיידי למפעיל ולמנהל ההנדסי על סטיות מלוח הבנייה ו
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הזמני� של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי 

.�  הצעדי� שיש לנקוט בה

  פיקוח באתר  )3    

  פיקוח צמוד על ביצוע העבודות.  א)  

  הפעלת המתכנני� של הרשות ושל המפעיל לפיקוח עליו�.  ב)  

  ותכניות עדות.ניהול הכנת תיקי מתק�   ג)  

  קבלת עבודות מקבלני�.  ד)  

  רישוי  )4

הכנת כל המסמכי� הנדרשי� לצור. קבלת היתרי בניה, טפסי   

איכלוס ורשוי עסקי�, הגשת� לועדה המחוזית, מעקב אחרי 

הטיפול בה� וקבלת האישורי� וההיתרי� בלוח זמני� קצר ככל 

  האפשר.

    5(  �  שירותי� נוספי

� לגבי יציקות, כיסוי צנרת וכיו"ב.קבלת אישור המתכנני  א)     

  ביצוע כל הבדיקות המתחייבות לפי הוראות נספח זה.  ב) 

טיפול מול גורמי הרשות בתיאו� עבודות ההקמה לרבות:   ג) 

הפסקות מי� וחשמל, סגירת כבישי�, התחברות למקורות 

.�  חשמל ומי

ידי ,אישור מוקד� למקורות וטיב חומרי� שיותקנו על  ) ד

  מבנה.המפעיל ב

  ביקורת, אישור ו/או פסילה של חומרי� המותקני� במבנה.  ) ה

  קבלת אישור המנהל ההנדסי לחומרי� ודגימות.  ) ו

כל הפעולות לגביה� נדרש אישור מנהל הפרוייקט כמפורט   )ז

בהמש. נספח זה. פעולות אלו יתבצעו ע"י מנהל הפרויקט, 

לות מנהל התכנו� והמפקח, או במשולב בהתא� לאופי הפעי

  וחלוקת האחריות בתו. צוות הניהול של המפעיל. 

הבטיחות והגהות  נספחהמפעיל ימנה ממונה בטיחות וגיהות על פי הוראות   ח.

  אשר יהיה נוכח באתר בזמ� פעילויות הביצוע.לחוזה המצור- 

  

  תכנו�  00.13

  

, לרבות התחברות ו, על כל חלקימרכז לוגיסטיההתכנו� האמור של   א. 

והתוכניות המפורטת ידי המפעיל על יסוד הפרוגרמה ,לתשתיות, יבוצע על

לחוזה, וכ� על סמ. ההנחיות הכלליות ו/או המפורטות כנספח שיצורפו 
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ידי המנהל ההנדסי ,המובאות בנספח זה ובהנחיות נוספות שתינתנה על

  ע החוזה.ו/או בכל מסמ. אחר שיצור- או יימסר למפעיל בקשר ע� ביצו

  

" 2000כל התכניות יוכנו באמצעות תוכנת מחשב לתכנו�, מסוג "אוטוקד   ב. 

  או דומה.

  

  ממנה, בכל  קחל סיק את עבודת התכנו�, כולה או כלהמנהל יהא רשאי להפ     .ג

  ידי מסירת הודעה בכתב למפעיל.,עת על

  

כל עבודות התכנו� תיעשינה בהתא� לתקני� הישראליי� הקיימי� בעת   ד.

ביצוע התכנו�, כל תק� בהוצאתו האחרונה. בהעדר תק� ישראלי, ייעשה 

התכנו� לפי אחד מהתקני� הבאי�: האמריקאי, הבריטי, הצרפתי או 

הגרמני, אלא א� כ� נקבע אחרת בנספח זה. השימוש בתק� זר חייב לקחת 

  בחשבו� את התנאי� המקומיי�, כגו�: אקלי�, חומרי בניה וכדו'.

  

  ע בשלשה שלבי�:התכנו� יבוצ  ה.

  עיצוב פרוגרמה והכנת תכניות מקדמיות.  ,תכנו� מוקד� ,שלב א'   )1

הכנת תכניות סופיות, עד להגשת הבקשה  ,תכנו� סופי –שלב ב'   )2

 �להיתר בנייה מהמוסדות המוסמכי�, על כל הנספחי� המתחייבי

לצור. קבלת היתרי בניה, לרבות להכנת "תיק ורוד" הכל כנדרש 

  .פי די�,על

סיו� תהלי. התכנו�, הכנת תוכניות  ,מסמכי ביצוע –שלב ג'   )3

מפורטות, מפרטי� טכניי�, תוכניות עבודה, כתבי כמויות וכ� 

 �השלמת כל התיקוני� הנדרשי� על ידי גורמי התכנו� השוני

  במסגרת היתר הבניה וגורמי הרשות.

  ני� של החוזה. ג' מותני� באישור הרשות כמפורט בלוחות הזמ,תחילת שלבי� ב' ו

  

המפעיל ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנו�, ובכלל זה ליציבות   .ו

ידי המנהל ההנדסי לא יפטור ,. אישור התכנו� עלמרכז לוגיסטיי� בהמבנ

את המפעיל מאחריותו הבלעדית והמלאה לטיב התכנו�, לאי דיוקי� ו/או 

ובכל זמ� מ� לליקויי תכנו�, העלולי� להתגלות במועד מאוחר יותר 

ידי ,הזמני�. כל נזק הכרו. בליקויי תכנו� ו/או הנובע מה�, יתוק� על

  המפעיל ועל חשבונו.

ידי המפעיל בנוס- ,התוכניות בכל שלב של התכנו� תהיינה חתומות על

  לחתימת בעל משרד התכנו� במקצוע המתאי� ומתא� התכנו�.
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  אישור תוכניות ומסמכי  ע"י המזמי�  00.14

  
  תכניות ומסמכי� יוגשו לאישור המזמי� בכל שלב תכנו� ולקראת הביצוע.  א.

  

אישורו של המזמי� הוא לגבי התאמת התכנו� לפרוגרמה והנחיות התכנו�.   ב.

  האחריות לתכנו� עפ"י כל די� היא על המפעיל בלבד.

  

מובא לתשומת לב המפעיל, כי המזמי� שומר לעצמו את הזכות לא לאשר   ג.

יות במידה ואינ� עומדי� בכל הדרישות של נספח זה. מסמכי� ותוכנ

 �במקרה זה, על המפעיל לבצע את כל התיקוני� והשינויי� בהתא

  לדרישות המזמי�, ולהגיש� לאישורו.

  

ובנוס- לכ.,  עותקי� 28 ,תכנו� בשל ההתכניות והמסמכי� יוגשו בכל שלב   ד.

, למעט כניותהכוללת את כל התו D.Cתימסר מערכת אחת של דיסקטי� או 

  עותקי�. 14,הבקשה להיתר בניה שתוגש ב

  

עותקי� מלווי� בשלוש  3 ,מסמכי הביצוע יוגשו לאישור המנהל ההנדסי ב  ה.

  הכוללות את כל התכניות. D.Cהמערכות של 

  

ידי הרשות, תצורפנה תוכניות הביצוע המאושרות ,אושרו התוכניות על  .ו

  מנו.למסמכי החוזה ותהווינה חלק בלתי נפרד מ

  

  התוכניות בבעלות המזמי�  00.15

  
כל המסמכי� הנמסרי� למפעיל לצור. הכנת והגשת הצעתו, הינ� רכוש   א.

המזמי� וה� מושאלי� למפעיל בלבד. המפעיל מתחייב שלא לעשות כל 

שימוש במסמכי� שלא לש� הגשת הצעתו וישא בכל נזק שייגר� למזמי� 

ור. על המפעיל להחזיר את כל ו/או למנהל ההנדסי בגי� שימוש חורג מהאמ

המסמכי� הנ"ל למזמי� עד התארי. הנדרש להגשת ההצעות, בי� א� יגיש 

  ובי� א� לא יגיש הצעה כל שהיא.

  

ידי המפעיל ,מוסכ� בזה בי� הצדדי�, שכל התוכניות שתסופקנה על  ב.

תישארנה בבעלות הבלעדית של המזמי� שיהא רשאי להשתמש בה� כול� או 

רה שהיא. המפעיל לא יהא רשאי למסור את התוכניות או מקצת�, לכל מט

  ידי המנהל ההנדסי.,להראות� לצד שלישי אשר לא הוסמ. לכ. על
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לאחר סיו� עבודתו ימסור המפעיל את כל גיליונות השרטוט והדיסקי�   ג.

  למנהל ההנדסי. מקוריי�ה

  

  פיגור באספקת התוכניות  00.16

  
השלמת שיבוש בלוח הזמני� שנקבע עקב פיגור בנגר� עיכוב בביצוע העבודה ו/או   

ידי המנהל ההנדסי, בגלל היות� לקויות או בלתי ,אישור� על,התוכניות או עקב אי

ישא המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות  ,מתאימות לצרכי הביצוע

  הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש.

  

  הקשר בי� המפעיל למתכנני   00.17

  
את קבלת שירותי צוות הניהול והתכנו�, לרבות הפיקוח העליו� של המפעיל יבטיח 

לוח  מרכז לוגיסטיה, לאור. כל תקופת ביצוע מרכז לוגיסטיההמתכנני� על בצוע 

  .בחוזהבלוח הזמני�  נקבעוהזמני� לתכנו� יהיה בהתא� למועדי� ש

המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לגמר ומסירת התכנו�, לרבות התכנו� המפורט, 

  קבעו בלוח הזמני�.נקבעו ידי המתכנני� במועדי� כפי ש,ומסמכי הביצוע על

הסכ� המפעיל ע� המתכנני� יכיל, בי� היתר, התחייבות ברורה מצד המתכנ�, ה� 

כלפי המנהל ההנדסי וה� כלפי המפעיל, לבצע את עבודות התכנו� ברמה מקצועית 

ולוחות הזמני�  בינלאומית נאותה לפי כל כללי המקצוע, בהתא� להנחיות

 �  .בחוזההכלולי

כמו כ� יכלול ההסכ� הנ"ל ביקורי המתכנני� במפעלי� בה� מיוצרי� פריטי� כגו� 

וכיו"ב. ביקורי  קונסטרוקציות פלדה, מסגרות, נגרות, אלומיניו�, לוחות חשמל,

פיקוח עליו� יתואמו ע� מנהל הפרויקט. המתכנ� ימסור בכתב למנהל הפרויקט את 

יקור. העתקי דו"חות פיקוח עליו� תקופתיי� יישמרו באתר ובמפעל, הערותיו מהב

  לביקורת המנהל ההנדסי.

  ידי מנהל הפרויקט.,ריכוז הערות ודו"חות המתכנני� ייעשה על

  

  תכנו� מוקד   00.18

  
על המפעיל להגיש למזמי� את המסמכי� הבאי� בשלב א' של התכנו�. כל 

בנספח בינוי זה, ה� לגבי התכולה וה�  המסמכי� יוגשו בכפו-, להוראות הכלולות

:�  לגבי המתכנני

  פרוגרמה סופית.  )1

  תכנו� פונקציונלי.  )2
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  תכנו� מקדמי של שטח המגרש.  )3

של המבנה על כל מפלסיו (תוכנית תנוחה,  1:100תכניות אדריכלות בקנ"מ   )4

  חתכי�, חזיתות).

  להשתמש.פירוט של כל החומרי� והתגמירי� בה� מתכוו� המפעיל   )5

6(  .�  תיאור כללי של המבני� והאלמנטי� העיקריי� והמשניי� שלה

  חתכי� אופקיי� ואנכיי� בקירות, גגות, תקרות ומחיצות.  )7

חישוב יציבות המבנה וכל מרכיביו לכל פרטיה� בצורה מסודרת, קריאה   )8

  דיקה, במתכונת הנדרשת להיתר בניה.בוניתנת ל

  .1:100 תוכניות קונסטרוקציה בקנ"מ  )9

 ,תכניות עקרוניות למערכות מבנה (חשמל, מ"א, תקשורת, גילוי וכיבוי אש  )10

  וכו'), לרבות פירוט הציוד., מנופי�, מעליות, אינסטלציה סניטרית

  )        תכנית תיאו� מערכות.11

12(  .�  שיטת הביסוס למבני

  תוכנית בטיחות למבנה.  )13

  המבנה. פירוט שלבי הביצוע ודרכי הביצוע של  )14

  

  רישוי  00.19

  

על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה להיתר בניה ולקבל היתר   א.

. /מחוזית נתב"גמהוועדה המקומיתותעודות גמר י אכלוס , אישורבנייה

ידי המנהל ההנדסי לפני הגשתה לוועדה ,הבקשה להיתר בנייה תאושר על

  בניה.המקומית והרשות תחתו� על הבקשה למת� היתר 

(טופס  תעודת גמר , לקבלת על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה  .ב

  ) לרבות כל האישורי� הנדרשי� לש� כ..5

על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה לרישוי עסקי� ולקבל   .ג

  ./מחוזית נתב"גרישיו� עסק מהוועדה המקומית

בנייה כמהנדסי� מתכנני המפעיל יחתמו במסגרת הבקשה להיתר   .ד

  אחראיי� ה� לתכנו� וה� לביצוע.

מתכנ� הקונסטרוקציות של המפעיל יגיש חישובי� סטטיי� של המבנה   .ה

  לוועדה המקומית, ערוכי� וחתומי� על ידו.

  המפעיל יגיש כל מסמ. או הצהרה הנדרשי� עפ"י כל די�/תקנה.  .ו

ורישיו�  בניה המפעיל ישא בכל האגרות וההוצאות הדרושות לקבלת היתר  .ז

  עסק.

  לא יוחל בביצוע לפני קבלת היתר בנייה מאושר כחוק.  .ח
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מהנדס הביצוע של הקבל� מטע� המפעיל יחתו� לפני תחילת העבודה   .ט

בתצהיר לבקשה להיתר בנייה ובתיקי הבנייה על הצהרת המהנדס האחראי 

  לביצוע השלד כנדרש.

  .אחראי לביקורת  . י

לגבי היתר הבניה שעל המפעיל להגיש לגבי אזור הנחיות אלו חלות ג�   .אי

  ההתארגנות לביצוע.

 בתכנית הבינוי יהיה על דרש תיקו� מתחייביהיה ובמסגרת תהלי. ההיתר י  .בי

, בתיאו� ועל חשבונו המפעיל לבצע את כל השינויי� הנדרשי�  בתכנית

   מלא ע� המזמי�

חשב, לצור. מניי� היו� בו חתמה הרשות על הבקשה למת� היתר בניה יי  .גי

לוח הזמני�, כמועד בו הגיש המפעיל את הבקשה למת� היתר הבניה 

  לרשויות המוסמכות.

  

    היבטי� סביבתיי�  .די

  , יש להתחשב בהיבטי� מרכז לוגיסטיהבמסגרת תכנו� וביצוע )  1    

 הגנתסביבתיי� על פי הוראות הדי�, ותכניות הבינוי, הוראות משרדי 

  הסביבה והבריאות.

  

  :א. לא למעט לאור האמור לעיל נדרש בי� היתר  )2    

 ולהפעלה כחלק  לאכלוסהיתר הבניה שינת� יכלול תנאי�   )א      

  הסביבה ומשרד הבריאות. הגנתמדרישות המשרד ל

על ידי  �ברישיוכעסק טעו� רישוי יוגדרו תנאי� מיוחדי�   )ב    

יות הסביבה והבריאות. התנאי� יתייחסו להנח הגנתהמשרדי� ל

 שימושפעול בתקופת הת יולנוהלתפעוליות תחזוקתיות 

  השוטפת.

  

 הגנתיוכ� על פי הנחיות המשרד ל ,/א' "מסמ. הביצוע2/4בהתא� לתמ"א   )3  

    דעתו טר� הוצאת היתר הבניה". �ותינתהסביבה, 

  

  מסמכי ביצוע  00.20

  

 מסמכי ביצועאת יגיש המפעיל למנהל ההנדסי החוזה בהתא� ללוחות הזמני� של   

:�  הכוללי� את המסמכי� הבאי

תוכניות ארכיטקטורה ע� מער. המבנה, כולל תנוחה, חתכי� וחזיתות   א.

  .1:50בקנ"מ 
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  פרטי ביצוע אדריכליי�.  ב.

  רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניו� ופרטיה�.  ג.

חישוב יציבות המבנה וכל מרכיביו לכל פרטיה� בצורה מסודרת, קריאה   ד.

  ונת הנדרשת להיתר בניה.וניתנת לבדיקה, במתכ

תוכניות עבודה של הקונסטרוקציה הכוללות פירוט של כל האלמנטי�   ה.

העיקריי� והמשניי�, מידותיה�, מיקומ� בתו. המבנה ופרטי החיבור 

  ביניה� והביסוס.

תוכניות עבודה מפורטות, מפרטי ביצוע ותוכנית תיאו� מערכות למקצועות   ו.

:�  ,הבאי

  חשמל  ) 1

  אוויר מיזוג  )  2

3  (  �  מערכות אינסטלציה סניטרית בתו. המבני

  גילוי וכיבוי אש  )  4

  מתקני ההרמה והמעליות  )5

  ריהוט  )  6

  שילוט  )  7

  

תוכניות עבודה מפורטות מפרטי ביצוע ותכנית תיאו� מערכות למערכות   ז.      

  ,חו/:

  עבודות עפר  )  1

2  (  �  תנועה וכבישי

3  (  �  מי

  ביוב  )  4

  לחשמ  )  5

  בטיחות אש  )  6

  פיתוח  )  7

  מתקני דלק  )8

  בטיחות וגיהות        ) 9

  

ומפרטי ביצוע של הציוד במידה וה�  מרכז לוגיסטיהרשימת ציוד של   ח.

  שוני� מדרישות נספח זה.

ידי ,כל תכנית נוספת שתידרש לצור. ביצוע ע"י קבלני� ו/או תידרש על  ט.

  מכרז/חוזה זה.המנהל ההנדסי ו/או הנדרשת במסמכי 
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ידי המפעיל, כולל נתוני תקני� ,פירוט מלא של כל החומרי� שיסופקו על  י.

  שבה� יעמדו החומרי� הנ"ל.

תיעוד של מבחני טיב ואיכות של החומרי� שיסופקו בתנאי שהתיעוד הוצא   יא.

  ידי המנהל ההנדסי.,ידי גו- שאושר לכ. על,על

מרכז המבנה ל במערכות רשימת כל פרטי הציוד בה� ישתמש המפעי  יב.

חשמל, תקשורת,  מיזוג אויר, כיבוי אש, דלק, מתקני הרמה, (  לוגיסטי

 �אינסטלציה סניטרית וכו'). לכל פריט יצויי� ש� היצר�, מספר קטלוגי, ש

  וכתובת הספק המורשה במדינת ישראל לספק ולתת שירות לציוד.

  ידי המפעיל.,ש� הקבל� הראשי שיועסק על  יג.

מנת ,ידי המנהל ההנדסי על,מסמ., פירוט, מידע טכני שיידרש עלכל   יד.

להבהיר ולהשלי� את התכנו� המפורט לצור. אישורו של המנהל ההנדסי 

  לפני הביצוע.

  

  מרחב מוג�  00.21

  
היה ויידרש המפעיל, במסגרת קבלת היתר בניה, לבצע מרחב מוג�, יתכנ� ויבצע   

  ת הרשויות.המפעיל את הנדרש ממנו, בהתא� לכל דריש

הכל  –קרקעי, חל"כ ע� מערכות סינו� וכיו"ב ,המרחב המוג� יהיה עילי או תת  

  בהתא� לדרישת הרשויות.

ויחולו עליו כל הדרישות  מרכז לוגיסטיההמרחב המוג� הוא חלק מביצוע   

  המפורטות בחוזה זה.

  

  ביצוע  00.22

  
קבלת צו תחילת עבודה עבודה א. ורק לאחר ההמפעיל יתחיל בביצוע   א.

  .החוזהבהתא� להוראות 

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות שסופקו על ידי המפעיל ואושרו   ב.

על ידי המנהל ההנדסי ובאורח מקצועי נכו� בהתא� לדרישות המפרט 

והתקני�, בכפו- לשינוי� עליה� הורה המנהל ההנדסי בכתב לאחר מת� 

העבודות בכפיפות להוראות הכלולות האישור. כמו כ� תבוצענה כל 

בחוקי�, בצווי� או בתקנות בני תוק- מטע� כל רשות מוסמכת אשר 

  הפיקוח עליה�, או על כל חלק מה�, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

המנהל ההנדסי רשאי לדרוש מהמפעיל שימציא לידיו אישור בכתב על   ג.

עיל מתחייב התאמת כל עבודה או חלק ממנה לדרישות הרשות, והמפ

  להמציא למנהל ההנדסי אישור כזה, א� יידרש.

  



21  

  

  

המהווה חלק מהחוזה, לרבות המפרט הכללי הנדסי העתקי� מכל מסמ.   ד.

במשרדי� שיקי� ידי המפעיל ,לעבודות בניה (על כל פרקיו), יוחזקו על

. המנהל ההנדסי, המפעיל לצור. הביצוע עבורו ועבור המנהל ההנדסי

י� יועצי� והמפקח וכל אד� שהורשה על יד� בכתב האדריכל ו/או מהנדס

.�  לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בה

המפעיל ינהל תיקיה מסודרת של התכניות שהוכנו ע"י המתכנני� מטעמו  ה.

ושל תכניות שנמסרו לו ע"י המזמי� שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה 

  הבינויריכל תכנית בכל התכניות ואשר תעמוד לרשות המנהל ההנדסי, אד

ו/או מהנדסי� יועצי�. על המפעיל להחזיק את התוכניות במצב מעודכ� 

בהתא� להוראות ושינויי� שיינתנו תו. כדי מהל. העבודה. המפעיל ינהל 

רישו� מעודכ� של זמני קבלת התכניות ע� ציו� ש� התכנית, אינדקס 

השינוי ותארי. קבלת התכנית. נוס- לנ"ל עליו להדביק את התכניות 

על לוחות מזוניט או דיקט ולכסות�  מרכז לוגיסטיהביצוע המשמשות ל

בפוליאתיל� שקו- ולהחליפ� בתכניות ברורות במקרה של התבלות. יש 

  לוודא כי לביצוע משמשות התכניות העדכניות בלבד.

המפעיל יבדוק א� ישנה התאמה בי� המסמכי� השוני� המהווי� את  ו.

הנתוני� המעשיי� במקו� החוזה ו/או בי� מסמ. ממסמכי החוזה ובי� 

שעל המפעיל לגלות  ,העבודה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

חייב הוא להודיע על כ. מיד למנהל ההנדסי ולנהוג בכל  ,במסגרת בדיקתו 

  הנוגע לעניי� זה לפי הוראות המנהל ההנדסי.

, יפסוק המנהל המסמכי� ההנדסיי�בכל מקרה של סתירה בי� הוראה של   ז.

לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו מההוראות תחייבנה את  ההנדסי

  הצדדי� לחוזה.

במקרה ויתברר שהמפעיל לא קיי� הוראה כלשהי מהוראות סעי- זה או   ח.

התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכ. בוצעה ,לא גילה סתירה או אי

כלשהו, יהיה ההנדסי התאמה שבמסמ. ,פי טעות או אי,עבודה כלשהי על

המפעיל לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקו� המעוות. המנהל ההנדסי  על

  יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או לסתירה כאמור לעיל.

  

  תקופת הביצוע  00.23

  
 לוחות הזמני� ויסיי� את ביצועה בהתא� ל מרכז לוגיסטיההמפעיל יחל בהקמת 

 �   .ההרשאה בחוזההנקובי
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  משנהקבל� ראשי וקבלני   00.24

  
הקבל� הראשי למבנה זה ו/או קבל� המשנה לעבודות צנרת ומערכות יהיה   א.

בנוס- להיותו קבל� רשו� על פי חוק רישו� קבלני� לעבודות הנדסה 

 ההקמהג המתאי� להיק- הכספי של עבודות , בסוו1969,בנאיות תשכ"ט

סיו� מוכח י, בעל נ2010המבוצעות במסגרת חוזה זה, בעל רשיו� תק- לשנת 

  .מרכזי� לוגיסטיי�בהקמת 

     

תבוצע רק עפ"י אישור בכתב הראשי העסקת קבלני משנה ע"י הקבל�   ב.

העסקת קבלני את  מנהל ההנדסיג� א� יאשר ה י.נדסמנהל ההמראש של 

חראי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתאו� המפעיל אמשנה, ישאר 

�   .שביניה

  

הרחקתו משטח העבודה של כל קבל� משנה, המנהל ההנדסי רשאי לדרוש   .ג

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאי� לתפקידו, ועל המפעיל להחליפו באחר 

לצור. ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות המפעיל ועל חשבונו, 

  תו. שבוע מהגשת הדרישה להחלפתו ע"י המנהל ההנדסי.

  

מל, צנרת, תברואה יהיו קבלני המשנה לכל המקצועות הראשיי� כגו�: חש  ד.

  .ISO9002כאלו שבנוס- לתנאי� לעיל הוסמכו על פי תק� 

  

מותנה בזה במפורש, כי הסכמת המנהל ההנדסי למסירת כל חלק של   ה.

העבודות לקבל� ראשי או לקבל� משנה, או הפסקת עבודתו, לא תפטור את 

נאי לפי כל ת מרכז לוגיסטיההמפעיל ולא תגרע מאחריותו המלאה לביצוע 

חוזה זה. המפעיל מתחייב בזאת להפסיק את עבודות הקבל� הראשי ו/או 

, , מיד לאחר שיידרש עלמרכז לוגיסטיהקבלני המשנה בביצוע כל חלק של 

ידי המנהל ההנדסי, ולא יהא רשאי לבוא בכל תביעות כלפי הרשות 

  כתוצאה מהפסקת עבודת קבל� כל שהוא.

  

ההנדסי לקבלני המשנה, לאחר המפעיל יקבל את הסכמתו של המנהל   ו.

שיציג לאישור המנהל ההנדסי לפחות שלושה קבלני משנה לכל אחת מ� 

  העבודות שאינ� מבוצעות על ידי עובדי� מטעמו או מטע� הקבל� הראשי.

   �קבלני המשנה יהיו רשומי� ברש� הקבלני� ויתאימו מבחינת סווג ורישו

ל ביצוע העבודות בעלות לסוג העבודה והיקפה ויהיו בעלי נסיו� מוכח ש

היק- ותוכ� שווי� לפחות לאלה הכלולי� בביצוע החוזה וזאת לפחות 

  במש. חמש השני� האחרונות.
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  מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה  00.25

  

: מרכז לוגיסטיההמפעיל ו/או הקבל� הראשי מטעמו יעסיקו צוות האחראי לביצוע 

  הצוות יכלול לפחות מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה.

  

 שני� בביצוע 10סיו� של ימהנדס הביצוע מטע� הקבל� יהיה מהנדס רשו� בעל נ

  .מרכזי� לוגיסטיי�כולל בהקמת 

  

שני� בהקמת פרוייקטי� ברמת  8מנהל עבודה יהיה בעל ניסיו� של לפחות 

  מורכבות דומה באר/. מנהל העבודה יהיה מורשה מטע� משרד התמ"ת.

  

לאישור רק לאחר קבלת אישור המפקח המחוזי המפעיל יגיש ש� של מנהל עבודה 

של משרד התמ"ת המאשר את הסמכתו של המנהל הנ"ל לביצוע העבודה נשוא 

  נספח בינוי זה.

  

 �בכל שעות העבודה במש. כל תקופת ביצוע  העבודהמנהל העבודה יהיה במקו

מרכז הלא יעביר את מנהל העבודה ממקו� ביצוע המפעיל . מרכז לוגיסטיה

  בלי אישור של המנהל ההנדסי. לוגיסטי

  

  בקר איכות  00.26

  
המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו במקו� ביצוע העבודה, בנוס- למפורט לעיל,   

שני� כבקר איכות  10בעל ניסיו� של מהנדס בני� שישמש בקר איכות מטעמו, 

אשר יהיה נוכח בקביעות, במש. כל שעות העבודה, במקו� בעבודות נשוא החוזה, 

 �ביצוע העבודה, במטרה לערו. בדיקות איכות ביצוע העבודה, ואיכות החומרי

  המושקעי� במבני� (בחוזה זה: "בקר איכות").

בקר איכות ימלא ג� תפקיד "אחראי ראשי לבקורת" כנדרש בהיתרי הבניה   

והמפעיל מתחייב לגרו� לכ. כי הנציג יחתו� על הטפסי� הנדרשי� ברשות 

  ממועד חתימת ההסכ�.יו�  15המקומית תו. 

לביצוע  , והמתאימהISO 9002על פי ת"י  המפעיל יכי� תכנית בקרת איכות כנדרש  

  המבנה, לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה.

  בקר האיכות ידווח על הבדיקות על סמ. מערכת טפסי� זו, ויאשר� בחתימתו.  
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  מדידות וסימו�  00.28

  

בצוע העבודות, לרבות מדידות תכנו� והנדרשי� לכל המדידות והסימוני�   א.

שיתבקשו ע"י המנהל ההנדסי, ייעשו על ידי מודד מוסמ. ורשו� ומאושר 

  על ידי המנהל ההנדסי.

המפעיל מתחייב לכ. כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע את כל   ב.

המדידות המתבקשות על פי החוזה ו/או הנדרשות לצורכי הרשות, בזמ� 

  המדויק שבו נדרש ביצוע המדידות. 

כפי שה� מופיעי� והמבני�  מרכז לוגיסטיההמפעיל יסמ� את צירי   ג.

  בתוכניות מתכנ� הקונסטרוקציות.

   �סימו� הצירי� יעשה בצורה ברורה ובולטת באופ� שיבטיח הישארות

במקומ� כנדרש. סימוני� נוספי� יבוצעו בהתא� לצרכי הביצוע וכ� 

 �  לדרישותיו של המנהל ההנדסי.בהתא

כל הסימוני� יבוצעו תו. שימוש בכלי� מתאימי� הדרושי� כדי להשיג את   

  מידת הדיוק הדרושה, בתנאי שיאושרו מראש ע"י המפקח.

לאחר גמר הסימו� ולפני תחילת ביצוע העבודה המבוססת על סימו� זה. על   

ר קבלת אישור המפעיל לפנות אל המנהל ההנדסי ולבקש את אישורו; לאח

  בכתב ימש. ביצוע העבודה.

המפעיל יהיה אחראי לסימו� הנכו� והמדויק של כל חלקי העבודות  ד.

  ולנכונות� של הגבהי�, המימדי� וההכוונה של כל חלקי המבנה. 

המפעיל אחראי לשלמות כל הנקודות שסימ� בשטח, יחדש� במקרה של נזק  ה.

ו הוא, עד למסירת העבודה או אובד� וישמור על שלימות�, על חשבונ

  ידי המנהל ההנדסי.,הגמורה וקבלתה על

אחריותו של המפעיל לגבי מדידה, סימו� ומיקו� כנ"ל היא מוחלטת והוא  ו.

התאמה, אשר נובעת מתו. מדידה, סימו� ,יתק� כל שגיאה, סטייה או אי

 �ומיקו� כנ"ל, ללא תשלו� נוס-, ולשביעות רצונו של המנהל ההנדסי. א

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי ,אה משגיאה, סטייה או איכתוצ

התכנית, יתק� אות� המפעיל לפי דרישת המנהל ההנדסי ולשביעות רצונו. 

  עבודת התיקו� תהיה על חשבו� המפעיל.

המודד יבצע את כל עבודות המדידה הנדרשות באמצעות ציוד מתאי�,  ז.

יאשר בחתימתו את דיוק  כולל ציוד אלקטרואופטי "דיסטומט". המודד

הסימו� התוא� את רמת הדיוק בהתא� לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות 

  המדידה.

  



25  

  

  

המפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל, את כל המדידות והסימוני�   ח.

הנדרשי� לביצוע העבודות וכ� מדידות לאישור שלבי עבודה עיקריי�, כגו� 

יציקת יסודות ורצפות, לרבות מיקו� יסודות, פילוס עמודי�, תקרות, 

  ידי המנהל ההנדסי בהתא� לצרכי הביצוע.,מדידות שיידרשו על

"), AS MADEהמפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל תכניות לאחר ביצוע ("  ט.

על פי המפרט למיפוי ספרתי  דיגיטליתשל הביצוע, שתוגשנה על גבי מדיה 

  של הרשות.

ודות המתוארות בסעי- זה יהיו על כל המדידות וההוצאות הקשורות בעב י.

  חשבו� המפעיל וייכללו בתחשיב שהוכ� על ידו לצור. מת� ההצעה.

בגמר מדידת כל קטע מהעבודות ידאג המודד לשלב את הקוב/ שהתקבל   יא.

מעודכנת אשר  AS MADEבקוב/ תכנו� כ. שבסו- העבודה תתקבל תוכנית 

יוחד מערכת תת"ק כוללת את כל הפרטי� שנמדדו במהל. הביצוע, ובמ

 �אשר לא נית� למדוד לאחר כיסוי. כל פריט במדידה יקבל רשימת מאפייני

(ATTRIBUTES)  בתכניתAUTOCAD  .או מילוי טופס ידני שיוקלד בהמש

  של הרשות. GISלמערכת 

  

  שלטי   00.29

  
המפעיל יתכנ�, יכי� ויקבע במקו� המבנה, על חשבונו, לרבות האחריות לרישו� על 

מ', הכולל בנוס- לפרטי המפעיל, הקבל� הראשי  4X5די�, שלט במידות של כל פי 

ומנהל העבודה את רשימת המתכנני� והיועצי� המועסקי� על ידו, וכ� פרטי� לגבי 

מ"מ  2מתכנני הרשות על פי הוראות המנהל ההנדסי. השלט יהיה עשוי מפח בעובי 

 1.5X3של המבנה במידות פלדה מגולוונת. השלט יכלול הדמיה  ע"ג קונסטרוקציה

  מ', ולוגו של רשות שדות התעופה.

מסי�  כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעתו כאמור, לרבות כל תשלומי

ו/או היטלי� הקשורי� בשלט, יחולו על המפעיל. באות� שלטי� יירש� בנוס- 

  לשמו של מנהל העבודה ג� מספר הטלפו� שבו נית� להשיגו בכל שעות היממה.

ידי קבל� שילוט, אשר יגיש לאישור המנהל ההנדסי תכנית של ,טי� יבוצעו עלהשל

  השלטי� והצבת� לפני תחילת הביצוע.

לא ישול� בנפרד עבור העתקת שלטי� במידה ותידרש, במעבר בי� שלב לשלב. 

השלטי� ייקבעו במקומות כפי שיורה המנהל ההנדסי ויהיו יציבי� למש. כל 

  תקופת הביצוע.

קונסטרוקצית השלט וביסוסו יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתא� לדרישות חוק 

  תקנות התכנו� והבניה ותנאי האתר.ו
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  התארגנות בשטח  00.30

  
  כללי א.

  
מקו� ההתארגנות יקבע ע"י המפעיל בתיאו� ע� המנהל ההנדסי   )1

והמנהל סמו. לתחילת העבודה. ככלל שטח ההתארגנות יהיה 

  המפעיל.בתחו� העבודה של 

במסגרת וכחלק מהכנת תוכנית בקשה להיתר, יכי� המפעיל תכנית   )2

  התארגנות באתר. 

  תכנית זו מחייבת א. ורק את המפעיל והיא תכלול: 

 פירוט ציוד הבנייה (מיקו�, גובה הנפה, משקל וכיוב'). א)

  שטחי עבודה ואחסנה של המפעיל וקבלני המשנה.   ב)

  העובדי�.מבני� זמניי� לשירותי   ג)

  סימו� קווי הזנה זמניי� לחשמל, למי�, לביוב וכו'.   ד)

  משרד המפעיל, הקבל� והמהנדס.  ה)

  כל הדרוש לביצוע וארגו� מושל� של העבודה בשטח.  ו)

 ,בהתא� לת תוכנית תנועה המאושרת ע"י מהנדס תנועה  ז)

סלילת דרכי� חלקי� א'+ב' דגשי בטיחות  – 157,, ת156

   בסלילת דרכי�, תחזוקת�, תיקונ� ושדרוג�. –וגיהות 

  

ייגש המפעיל לגבי שטח ההתארגנות לאחר קבלת היתר הבניה   )4

להכנה ולהכשרה של השטח למשטח ההתארגנות. ביצוע העבודה 

ידי המפעיל ועל חשבונו, בתיאו� מלא ע� המנהל ,ייעשה על

  ההנדסי וכל גור� אחר הנוגע לדבר.

ר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו כל השטחי� והדרכי� אש  )5

ידי המפעיל ועל חשבונו, במש. כל תקופת העבודה באתר, ויהיו ,על

ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השוני� והעבודה 

.�  בה

מוסכ� בזאת שזכות המעבר בדרכי� עומדת לרשות כל גור� אחר   )6

 �המנהל המורשה לעבור בה� מטע� הרשויות המוסמכות או מטע

  ההנדסי או באישורו, בכל זמ� תקופת העבודה.

כ� מתחייב המפעיל לא להניח על פני השטח חומרי� ו/או ציוד   )7

בצורה שיש בה להפריע את תנועת� החופשית של הולכי רגל ו/או 

 ,�כלי רכב. על המפעיל לתא� מראש מיקו� העמדת כלי� שוני

  מנופי� וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה.
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מראש שינת� אישור מיוחד הגשת בקשה לחייבת מנפת מנופי� ה  )8

 , לרבות רת"א,הגורמי� הרלוונטיי�. הבקשה תועבר לידי ובכתב

  .המנהל ההנדסיהנחיית הכל בהתא� ל

על המפעיל להחזיר המצב לקדמותו בהתא� להוראות המנהל   )9

ההנדסי בכל שלב של העבודה שידרש ובכל מקרה בתו� ביצוע 

  ללא כל תשלו� נוס-.החוזה וזאת 

, על המפעיל, לפרק ולסלק את המבני� עבודות ההקמה בתו� ביצוע  )10

 הזמניי� שהוקמו על ידו.

  

  גידור והפרדת שטחי   ב.

המפעיל יבצע גידור קבוע להפרדת שטח העבודה שבאחריותו, תיחו� שטחי 

העבודה וההתארגנות במהל. כל שלבי העבודה. הגידור הקבוע יבוצע ע"י 

מ' המורכבת ממערכת צינורות ו/או פרופילי� אחרי� ע�  2.0בגובה של גדר 

  כיסוי פח צורתי חדש ונקי, מגלוו�, צבוע כחול לב� לסירוגי�.

תכנו� הגידור ייעשה ע"י המפעיל ובאחריותו על פי כל די�, ויוגש לאישור 

  במסגרת התכנית לארגו� השטח כמפורט לעיל.

סי" או מחסומי בטו� "קוניי�", יבוצע ר'גידור נייד מסוג חסימות "ניו ג

לתיחו� שטחי העבודה בצד הכבישי�, הגידור הנייד יוצב בהתא� להנחיות 

  המנהל ההנדסי ויאושר במסגרת התכנית לארגו� שטחי העבודה.

 �עבור הגידור הקבוע והנייד והעתקתו בי� שלבי העבודה ופירוקו לא ישול

  י� הגידור בהוצאותיו הכלליות.בנפרד ועל המפעיל לכלול את הוצאותיו בג

  

  העסקת עובדי   00.31

   המנהל ההנדסי ו/או ב"כ המוסמ. יהיו רשאי� לפי שיקול דעת� הבלעדי ב.                  

והסופי, לדרוש מהמפעיל להרחיק ממקו� ביצוע המבנה כל אד� המועסק 

ביצועיו, על ידו באתר הבנייה, בי� מסיבות בטחו� ובי� מסיבות תפקוד 

והמפעיל מתחייב למלא אחרי דרישה כזו באופ� מיידי. עובד שהורחק לפי 

  � ובי� בעקיפי�.ידרישה כאמור, לא יוחזר לעבודה זו בי� במישיר

הוראות  – ובנספח לחוזה את האמור בסעי- המפעיל מצהיר בזאת שהביא   ג.

י לכל שלו ואי� הוא זכאעלויות ההקמה  בחשבו� במסגרת תחשיב  ,�הביטחו

תשלו� נוס- ו/או עילה לבקשת הארכת תקופת הביצוע עבור שינויי� או 

  הגבלות בתנאי עבודתו כמפורט לעיל.
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  תאו  ע  רשויות וגורמי  אחרי   00.32

  
חוזה בעל המפעיל לקחת בחשבו�, כי בעת ובעונה אחת ע� בצוע העבודות הכלולות   

העבודות תבוצענה עבודות ע"י זה, בשטחי� הגובלי� אית� ו/או בתו. שטחי 

 �גורמי� אחרי�. על המפעיל לתא� ולשת- פעולה ע� גורמי� אלה, ולמנוע עכובי

והפרעות לעבודת�. התאו� ושתו- הפעולה הנ"ל לא יזכה את המפעיל בתוספת 

  תשלו� כלשהיא.

   �כמו כ� לפני תחילת הביצוע על המפעיל לוודא מיקו� מערכות קיימות, בי� א� ה

ת בתכניות ובי� א� לא, לתא� ולהזמי� השגחה על חשבונו של הגור� מסומנו

  המתאי� האחראי למערכת, כדוגמת:

  ואג& הנדסה ברש"ת אג& אחזקה  א.

ע� נציגי אג- סיור באמצעות המנהל ההנדסי המפעיל יתא� ויזמי�   

ללימוד כל המערכות הקיימות בשטח, במידה וה� קיימות אחזקה/הנדסה 

  המבנה.בשטח הביצוע של 

  רשת אספקת חשמל  ב.

ימי� לפני  3, לפחות /חח"ייזמי� על חשבונו השגחה מטע� רש"תהמפעיל   

עבודה בקרבת כבלי� ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

  /חח"י.רש"ת

  קווי תקשורת  ג.

ימי� לפני עבודה  3המפעיל יזמי�, על חשבונו, השגחה מטע� רש"ת, לפחות   

ורת תת קרקעיי�. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של ליד קוי תקש

  .רש"ת

לפני הביצוע בבזק אישור� תעשה לאחר לרש"ת תקשורת הגשת תוכניות   

  ועל חשבונו. באחריות המפעיל

  

כמו כ� על המפעיל יהיה לתא� את מהלכי עבודתו ע� הרשויות הנוגעות בדבר   

ולקבל את הנחיותיה� ואישור�, לרבות התאו� ע� המשטרה, מע"צ וכו' וזאת 

לצור. הובלת אלמנטי� גדולי� ומיוחדי� לרבות לווי המשטרה (א� ידרש), הסדרי 

  תנועה שנדרשי� הכל כפי שיידרש. 

  

  לתנועת כלי רכבמניעת הפרעות   00.33

  
המפעיל ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשי� למניעת הפרעות ותקלות   

 �לתנועות כלי רכב מכל הסוגי� ע"י גידור, סימו�, שילוט, תימרור, קביעת פנסי

מהבהבי� בשעות הלילה והצבת עובדי� קבועי� להכוונת התנועה ו/או אנשי 

  מע"צ וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה.תצפית ע� רכב וכיו"ב לפי המקובל ב
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  הגנה על שטחי סלילה קיימי   00.34

  
   �בא� תורשה למפעיל תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימי

 �מאספלט, בטו�, מצע, או צורת דר. לכל צור. שהוא, כלי הרכב או הציוד חייבי

נזק שיגר� לשטחי סלילה  להיות מצוידי� בגלגלי� פניאומטי� בלבד. ג� כ., כל

  קיימי� יתוק� ע"י המפעיל ועל חשבונו לשביעות רצו� המנהל ההנדסי.

  

  אמצעי זהירות  00.35

  
בנוס- לאמור בסעיפי� דלעיל, ינקוט המפעיל, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות   

  דלהל�:

  

את אישור המנהל ההנדסי ביחס לכלי� בה� ישתמש לצרכי מראש יקבל   א.

קרקעיי� ,פירוק והחפירה בשטחי� בה� נמצאי� מתקני� תתההריסה, ה

  מכל סוג שהוא.

לא תבוצע עבודה כל ותקשורת במקומות בה� נמצאי� מתקני חשמל   ב.

שהיא, אלא לאחר שנתקבל אשור לבצעה מטע� נציג מוסמ. מטע� הרשות 

  ולפי הוראותיו.או בעל התשתית 

או אחרי� בהתא�  המפעיל יתקי� שלטי אזהרה כנדרש "כא� בוני�"  ג.

  להוראות כל די�.

המפעיל יסמ� בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות כל   

   די�.

  מבני  ומתקני  קיימי   00.38

  
 �בנוס- לאמור לעיל המפעיל יהיה אחראי לשלמות מבני�, מסלולי�, כבישי

חשבונו כל נזק ומתקני� קיימי�, ולציוד מותק� באזור בו תבוצע העבודה ויתק� על 

העלול להיגר� לה� כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות התחברות למבני� ו/או 

קרקעיי�. ע� גילוי מתק� המפריע למהל. החופשי של ,מתקני� עיליי� ו/או תת

עבודת המפעיל (לרבות צינורות חשמל, תקשורת, מי� וביוב וכד'), על המפעיל 

  אופ� הטיפול בו.להודיע מיד למנהל ההנדסי ולקבל הוראות על 

 

, על המפעיל לברר מראש אצל המנהל ההנדסי את מיקומ� של מתקני� על ותת

קרקעיי� העלולי� להיפגע תו. כדי מהל. עבודתו. למרות כל האמור לעיל, אי� זה 

קרקעיות ,המפעיל מהאחריות לבדיקה של המערכות העל והתתפוטר את 

הקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות עבודות חציבה, בטוני� וכו', תו. נקיטת כל 
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קרקעיי� ועיליי�, לרבות ,האמצעי� למניעת פגיעה במערכות ובמתקני� תת

איתור בעלי התשתיות, עבודות חפירה וגישוש בידיי�, הזמנת ותיאו� פיקוח של 

 תשתיות באמצעות מכשירי גילוי וכיוצ"ב.

 

המפעיל מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמי� מכל אחריות לנזק שייגר� למבנה 

לשביעות רצו� המנהל באופ� מיידי, ולמתקני�, ומתחייב לתקנ� על חשבונו, 

ההנדסי, ולשאת בכל ההוצאות, ה� הישירות וה� העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק 

פסיקת המנהל ההנדסי לגבי ההוצאות ו/או הפיצויי� שיחויב בה� המפעיל  הנ"ל.

  בגי� הנזקי� שייגרמו, הינה סופית.

 

המפעיל יג�, על חשבונו, על מבני�, מתקני� קיימי�, מסלולי�, כבישי� ותעלות 

קיימות בתמיכות זמניות או אמצעי הגנה מתאימי� אחרי�, לפי הוראת המנהל 

עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה  ההנדסי, מפני כל נזק

שמירה על נתיבי ו ה התקינה של המבני� ו/או המתקני�אחראי להמש. הפעול

  כה, כניסה / יציאה בטוחי�.יהל

  

 �חפירות לגילוי מתקני� קיימי�, השימוש במכשירי� מיוחדי� לבדיקת מיקומ

בידיי�, ותיאו� ע� הגורמי�  וגלויי�, איסו- מידע לרבות חפירות מקומיות

המוסמכי� וכ� כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיו� שלמות� של המתקני� הנ"ל, 

   חלי� על המפעיל.

  

  דרכי גישה  00.39

את כל הסידורי� לייש� בתכנית ההתארגנות והביצוע שלו על המפעיל   א.

 �לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרי� והעבודות השונות והדרכי

, ולהדרי. את עובדיו וקבלני המשנה שלו אותו לביצוע העבודותשישמשו 

  לגבי הסידורי� והדרכי� שנקבעו על ידו לכניסה לאתר.

על המפעיל לסדר רשת דרכי� פנימיות שתבטיח גישה במכונית או במשאית   .ב

לאזור העבודה שלו. המפעיל יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר 

ת הדרכי� תקבע בהתיעצות ע� המנהל ההנדסי גישה מכל סיבה שהיא. רש

 �וקבל� התשתיות. לפני גמר העבודה עליו לקבל הוראות המנהל ההנדסי א

  להרוס את הדרכי� הללו בכלל� או בחלק� או להשאיר� במקומ�.

עלות ביצוע דרכי גישה למקומות השוני� תלקח בחשבו� ע"י המפעיל בתו.   

  ביצוע�. מחירי היחידה. לא ישול� בנפרד עבור
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  מי  וחשמל  00.40

  
   �על המפעיל לקחת בחשבו� שעליו לדאוג להספקה של מי� וחשמל הדרושי

לעבודתו. במידה והרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר לפי 

:�  התנאי� הבאי

  

ההתחברויות תיעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאי� שיקבעו   א.

  לה על ידה.

ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרת� בתו. בצוע העבודה כל   ב.

  (והחזרת המצב לקדמותו) תחולנה על המפעיל בלבד.

יותקנו מדי מי� ומוני חשמל והמפעיל ישא בהוצאות בגי� שימוש במי�   ג.

  וחשמל.

  

  ערעור על גבהי  קיימי   00.41

  
גובה בטר� הוחל נכללו במסמכי החוזה תוכניות הכוללות מידות מבנה ונקודות 

בביצוע העבודה, יבדוק המפעיל אות� תוכניות לפני התחלת העבודה. לא ער. 

הקבל� את הבדיקה או ער. אותה א. לא ערער על הגבהי� והמידות הניתנות 

בתוכניות בטר� החל בעבודות במבנה, יראו את התוכניות האמורות כמאושרות 

  ידי המפעיל.,על

  

  י מניעת הצטברות מי גשמ  00.42

  
   �בזמ� ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על המפעיל לנקוט, על חשבונו בכל האמצעי

הדרושי� כדי למנוע הצטברות מי גשמי� בשטח העבודה כדי להרחיק� במהירות 

 �המירבית למקו� שיקבל את אישורו המוקד� של המפקח. הרחקת מי הגשמי

  סוללות ו/או שאיבה וכד'.תיעשה בכל האמצעי� כולל תעלות זמניות ו/או הערמת 

כל נזק שייגר� לעבודות, ג� א� המפעיל נקט בכל האמצעי� הדרושי� שקבלו את   

 �אשורו המוקד� של המנהל ההנדסי יתוק� ע"י המפעיל ועל חשבונו בהתא

  להוראות המנהל ההנדסי.

  

   הוראות בטיחות  00.43

גהות המצור- הבטיחות והנספח ב העבודות יבוצעו בהתא� להוראות הכלולות   

  והאמור להל�: לחוזה 

  
, המפעיל יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסי� לבטיחות א.

, בטיחות אש ועל נהלי עבודה בטוחי� ומקובלי� לגבי בטיחות וגיהות
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 �עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיה�, לרבות עובדי נמל התעופה ואנשי

  בחוזה זה.אחרי� הקשורי� בעבודות הכלולות 

המפעיל ישא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות 

וכ� כל עדכו� בה� ועל פי  1988הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 

  כל די�.

על המפעיל למנות מנהל עבודה  1988בהתא� לתקנות בדבר עבודות בנייה  ב.

במסגרת חוזה זה.  מוסמ. בגי� העבודות המבוצעותלבניה ובניה הנדסית 

המפעיל יודיע על כ. במכתב רשו� למפקח האזורי של משרד העבודה. לא 

תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי מאושר על ידי המפקח המחוזי 

  של משרד העבודה כנדרש. 

על המפעיל להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר הבנייה. על   ג.

דה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות המפעיל להודיע למשרד העבו

  בחוזה זה וכ� יכי� ויתקי� את השילוט המתאי� והנדרש כחוק.

 77עבודות הריסה תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה (סעי-   ד.

של התקנות). על המפעיל לצייד את העובדי� בעבודות הריסה בכובעי מג�, 

  של התקנות). 80- נעלי בטחו� ומשקפי מג� לפי הצור. (סעי

המפעיל יספק לעובדיו כלי עבודה תקיני� ויוודא שימוש בה� (סולמות,   ה.

פטישי�, איזמלי� וכו'), כובעי מג�, משקפי מג� (בעבודות ריתו., חיתו., 

הכל לפי  ,סיתות, שבירת בטו� וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה בגובה) 

  הצור..

מצב תקי�. קולטי האויר, המנופי� כל הציוד שבו ישתמש המפעיל יהיה ב  ו.

 .�וכלי הרמה אחרי� יהיו ע� תעודות בדיקה תקפות של בודקי� מוסמכי

הציוד יופעל על ידי העובדי� המוסמכי� לכ., דהיינו: המנופי� על ידי 

עגורנאי� מוסמכי�, הטרקטורי�, המלגזות וכו' על ידי בעלי רשיונות 

  נהיגה מתאימי� וכו'.

   �כמפורט ברשיו�  – בכלי� אלה אלא א� סודר מושב עבור�לא יסעו אנשי

  הכלי.

המפעיל יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורי� בה� יבצע עבודות   ז.

הריסה או בניה. את הדרישה לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות 

  כוחו.,המפקח לידי מהנדס נתב"ג או באי

אשר לא נבדק קוד�  המפעיל לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו  ח.

ידי חשמלאי מוסמ.. כמו כ�, על המפעיל לשמור על כל ההוראות ,לכ� על

ידי האחראי לחשמל בנמל התעופה או בא כוחו באמצעות ,הניתנות לו על

  המפקח.
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כלשהי,  גלויהבתחו� נמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש באש   ט.

תו., חיתו., ועבודות לרבות עישו�. המפעיל לא ישתמש באש גלויה לרי

אחרות, אלא א� נדרש הדבר במפורש בתכניות ונתקבלה מראש רשות 

מפורשת לכ. מאת המנהל ההנדסי לגבי ביצוע העבודה ואופ� ביצועה. 

המפעיל ימסור הוראות מתאימות בנושא זה לכל עובדיו, קבלני� מטעמו 

, להצמיד ועובדיה�. בלי לפגוע באמור לעיל, באחריות המפעיל ועל חשבונו

, לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למש. כל זמ� ביצוע העבודות מוסמ. כבאי

  הבאות:

  חיתו. מתכות באמצעות דיסק.  )1

  ריתו. אוטוגני.  )2

  ריתו. חשמלי.  )3

4(  .�  הדלקת כל מקור אש לצרכי� שוני

  כל פעולה היוצרת גיצי� והולכת אש.  )5

  

ידי גורמי ,ע אשר ימונה עלידי המפעיל יהיה איש מקצו,הכבאי שיועסק על

הכבאות בנתב"ג. המפעיל יתא� ע� מנהל יחידת הכיבוי בנתב"ג הזמנת 

  שעות טר� ביצוע העבודה. 72כבאי כנדרש לפחות 

תחול במלואה על שעה) 3/ 50( למע� הסר ספק, עלות העסקת הכבאי

  המפעיל.

המפעיל לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור המנהל ההנדסי ולקבלת   י.

הוראותיו לגבי אופי ומהלכי ביצוע החפירות. כמו כ� הרשות בידי רש"ת 

העפר, הגובה המקסימלי יונח להורות כיצד יבוצעו עבודות החפירה, היכ� 

  של הערמת הפסולת וכיו"ב.

בנתב"ג ג� במקרה  וגיהות הוראת יוע/ הבטיחות או אחראי הבטיחות  יא.

  תחייב את המפעיל לביצועה המיידי. ,והמנהל ההנדסי אינו נוכח 

ידווח המפעיל על כ. למנהל ההנדסי, הוראות אחראי  ,לאחר ביצועה 

  ויוע/ הבטיחות תינתנה בכל מקרה בכתב ובחתימת�.וגיהות הבטיחות 

ידי גורמי ,ללא ישול� כל תשלו� עבור ביצוע הגנות כלשה� שיידרשו ע  יב.

.�  הבטיחות למיניה

המפעיל מחויב בהעסקת שומר במש. כל תקופת עבודתו באתר (העסקת  יג.

ידי רשות שדות ,ידי חברת שמירה תהיה מאושרת על,שומר המועסק על

  הכל על חשבו� המפעיל. ,התעופה) 
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  חומרי  ומלאכות  00.42

  
  חומרי   א.

   �ומיועד להיות חלק  לוגיסטימרכז החומרי� ה� כל מה שהובא למקו

: חומרי�, מוצרי� מוגמרי�, מוגמרי� למחצה ובלתי מרכז לוגיסטיהמ

מרכז המוגמרי�, מתקני�, מערכות, אביזרי� וכ� ציוד הנדרש להפעלת 

   שקיבועו נדרש כדר. נורמטיבית להפעלתו. מרכז לוגיסטיכ לוגיסטי

  

  טיב החומרי  והמלאכות  ב.

ומרי� מהמי� המשובח ביותר ובכמויות המפעיל ישתמש א. ורק בח  )1

 מרכז לוגיסטיהמספיקות. הוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע 

  תהיה בעלת רמה משובחת ביותר.

2(   �המפעיל אחראי לטיב המלאכות והחומרי�. אישור חומרי

 �ומוצרי� ו/או מקור� ו/או דרישה יחודית לגבי חומרי� ומוצרי

 �מסוימי� ו/או הוראות לגבי השימוש בה� לא יפטרו בשו� פני

החומרי� או לטיב� של את המפעיל מאחריותו המלאה והבלעדית 

  בה�.ב המלאכות והעבודות המבוצעות תו. שימוש ילט

המפעיל חייב לספק על פי דרישת המנהל ההנדסי פירוט לגבי   )3

מקורות ו/או יצרני חומרי� שוני� וכ� לספק על פי דרישת המנהל 

ההנדסי אישורי� מתאימי� של היצר� ו/או מכו� בדיקות מאושר 

.�  לטיב החומרי

 ,חומרי� שלגביה� קיימי� תקני� מטע� מכו� התקני� הישראלי   )4

ונותיה� לתקני� האמורי�. בהעדר תקני� ישראלי� יתאימו בתכ

  יותאמו החומרי� לתקני� הזרי� שיצוינו במסמכי החוזה.

חומרי� מיובאי� יתאימו בתכונותיה� לתקני� הזרי� שיצויינו   )5

  באחד ממסמכי החוזה.

בא� תבוא דרישה מפורשת בכתובי�, המפעיל יהיה חייב לקבל את  )6

קורות החומרי� בה� יש בדעתו אישור המנהל ההנדסי ה� ביחס למ

להשתמש וה� ביחס לטיב אות� החומרי�, אול� מוסכ� בזה 

במפורש כי בשו� פני� אי� אישור מקור החומרי� משמש אישור 

לטיב החומרי� המובאי� מאותו מקור. האפשרות בידי המנהל 

 �ההנדסי לפסול משלוחי חומרי� ממקור מאושר, א� אי� אות

  העבודה.חומרי� מתאימי� לצרכי 
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 דיגו  חומרי , מוצרי  ומלאכות  .ג

על המפעיל להציג למנהל ההנדסי ונציגיו ולצוות התכנו� של   )1

המזמי� חלקי עבודה מוגמרי� באתר, בשלבי ביניי� שוני�, כדי 

  לקבל את אישור� לעבודתו, וזאת על פי הנחיות האדריכל מטעמו.

בנוס-, על המפעיל להציג לנציגי המזמי�, באופ� מרוכז ומסודר, את   )2

כל החומרי� והמוצרי� אשר בכוונתו לעשות בה� שימוש ובמיוחד 

אלה הטעוני� אישור על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיי� באתר 

  באתר.  התחלת הביצועלא יאוחר מאשר תו. חודש ממועד 

מרי� ובאות� שיטות שבה� הרכיבי� המדוגמי� ייוצרו מאות� חו  

מתכוו� המפעיל לייצור הרכיבי� הסדרתיי� (לאחר שיאושר 

 �הדיגו�). הערות המזמי� ייושמו בביצוע. תהלי. הדיגו� והתיקוני

שבעקבותיו, לא יהיה בה� בשו� אופ� כדי להארי. את תקופת 

 �הביצוע. כמו כ� המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלו� עבור דיגו

  תערובת המוצרי� ועלות� ככלולה במחירי החוזה.חלקי העבודה ו

3(  .�  דיגו� חלקי עבודות יהיה במקטעי� שלמי� וגמורי

 

 דוגמאות, חומרי  ומלאכות  .ד

המפעיל יספק, לפי דרישת המנהל ההנדסי ויועציו באמצעות מנהל 

הפרויקט, דוגמאות של חומרי� ו/או רכיבי מבנה בטר� יזמי� אות� או 

, או  מרכז לוגיסטיהבביצוע במפעל או במקו� בטר� יחל בייצור� או 

  בדיגו� חלקי מבנה.

 �הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המנהל ההנדסי ויועציו ישמרו במקו

שיוסכ� עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרי� שסופקו 

  ולעבודות שבוצעו.

"פ אישור הדוגמאות הינו תנאי להכנת תכניות יצור והרכבה הנדרשות ע

מסמכי חוזה זה. אישור תכניות היצור והרכבה הינו תנאי הכרחי לתחילת 

  ג' לעיל.ביצוע הדיגו� על פי הוראות סעי- 

 

  ותכונות חומר שווה ער'  .ה

בכל מקו� שמצויי� בנספח זה ש� היצר� או שמו המסחרי של חומר, בציו�   

 ער.,ההערה "או שווה ער.", רשאי המפעיל להציע חומר אחר שווה

  באישור המנהל ההנדסי.ותכונות 

  לגבי חומרי� אחרי�, יש לספק את החומר כפי שנקבע במסמכי הנספח.  

ער. לחומר המוזכר במפרט המיוחד, רואי� כאילו ,בהעדר ציו� חומר שווה  

  התייחס המפעיל לחומר המוצג בנספח זה.
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  החלפת חומרי   .ו

ורט במסמכי במידה ויביע המפעיל רצו� להחלי- חומר כל שהוא כפי שפ  

  הנספח, יגיש פרטי החומר או המוצר למנהל ההנדסי.

  

  :�  המזמי� רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאי� הבאי

החומר החדש הינו שווה ער. או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה   )1

  שנקבע בנספח.

החלפת החומר לא תהווה עילה לתביעה מצד המפעיל לתוספת   )2

לוח הזמני�. א- א� החומר החדש עולה כספית ו/או הארכת 

  באיכותו ותכונותיו על החומר או המוצר שסוכ� עליו בנספח.

  

בכל מקרה אי� המנהל ההנדסי מתחייב לאשר שינויי� אלה א- א� יחולו   

  התנאי� לעיל, והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ההנדסי.

  

 אספקת חומרי   .ז

הסידורי� הנדרשי� לאספקת החומרי� על המפעיל לעשות את כל   )1

  .מרכז לוגיסטיבזמ� הנדרש לביצוע� או התקנת� ב

העדר חומרי� במלאי אצל ספק לא יהווה עילה לתביעה מצד   )2

.�  המפעיל לתוספת כספית ו/או הארכת לוח זמני

במידה ולא יתארג� המפעיל לאישור ו/או אספקה בזמ� הנדרש   )3

צעות היטס, הטסת החומרי� ויהיה צור. בשינוע חומרי� באמ

  תהיה על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל.

 

  חומרי  שינוע  .ח

המפעיל יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה   

 �, באופ� מרכז לוגיסטיהויתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרי� למקו

אחסנת שימנע את קלקול�, זיהומ� או הפחתת ערכ� בכל דר. שהיא. 

החומרי� תמנע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל, 

   או להפרעה כלשהי.

  

  בדיקות מוקדמות של חומרי   .ט

סמו. למועד אספקת חומרי� יבצע המפעיל, באמצעות מעבדה מאושרת,   

בדיקות לטיב החומרי�, ויקבל מהמנהל ההנדסי אישור על התאמת 

  ה.החומרי� לדרישות במסמכי החוז



37  

  

  

הבדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרי� ואמינות המקור ממנו   

  ה� יסופקו.

   ,�מנהל הפרויקט יקבע את היק- הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיה

בהתחשב בכמויות החומרי� ובתיפקוד שלה� במבנה. בכל מקרה של שינוי 

במקור חומרי� שכבר אושרו לביצוע, יחזור המפעיל על הבדיקות 

  קדמות, עד לאישור החומרי�.המו

  יחולו על המפעיל. ,ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרי� לדרישות   

  התק� להתנגדות להחלקה 2279לעמידה בתק�  תהתייחסויש לתת              

  

 הגשה לאישור  .י

חומרי�/ציוד יוגשו לאישור המנהל ההנדסי מזוהי� ע"י מספר קטלוגי 

קטלוג מפורטי� מלווי� בתאור עדכני ומלא  מדוייק של הפריט, בצרו- דפי

  של הפריט.

 �יש לצר- את כל האישורי� הנדרשי� לעמידת החומרי�/הציוד בתקני

  ובדרישות החוזה.

 

  תעודות אחריות  .יא

על המפעיל למסור למזמי� העתקי� של תעודות אחריות, מונפקות ע"י   

בה על פי יצרני� או יבואני�, עבור כל אות� החומרי� שלגביה� קיימת חו

די� של מסירת תעודות אחריות לצרכ�, וכ� א� היתה דרישה כזו באחד 

  ממסמכי החוזה, למרות שאי� לגביה� חובה כזו על פי די�.

(ולא ממועד  מרכז לוגיסטיהיהיה ממועד הפעלת תעודות האחריות תוק-   

  אספקת החומרי�/ציוד). תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתק�.

  

  ציוד  00.43

  
המכונות, המכשירי� וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי המפעיל למטרת ביצוע   

, יהיה בה� כדי להבטיח את קיו� הדרישות שבמפרט לגבי מרכז לוגיסטיההקמת 

הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקי�.  ., והעמידה בלוח הזמני�מרכז לוגיסטיהאיכות 

על המפעיל להבטיח שיהיו חלקי חילו-, או ציוד זהה נוס-, בתור עתודה (רזרבה) 

  למקרה של תקלות טכניות.

  

ציוד אשר לדעת המנהל ההנדסי אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא   

 , תקי�  יאפשר התקדמות בקצב הביצוע לפי לוח הזמני�, או שאינו במצב טכני
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 �ויביא במקומו ציוד אחר המתאי�  מרכז לוגיסטיההמפעיל יסלקו ממקו

  לדרישות, וזאת תו. פרק הזמ� שיקבע המנהל ההנדסי.

  

המפעיל מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמ� הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות,   

  תאורה, סימו�, שאיבת מי� וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.

  

  ל המבוצעהגנה ע  00.44

  
המפעיל יאחז בכל האמצעי� הדרושי� לש� הגנה על החומרי� והמלאכות בפני 

  השפעות אקלימיות ופגיעות מכניות.

  

כמו כ�, יבטיח המפעיל הגנה על מוצרי� מורכבי� בבנייה, כגו�: רצפות בטו�, 

קירות אלומיניו�, לוחות חשמל, מערכות לסוגיה�, קבועות, פחי ציפוי, שילוט, 

אלקטרוניקה וכו' וינקוט בכל האמצעי� האחרי� לשמירה על כל המלאכות ועל 

המוצרי� עד לסיו� העבודה, וזאת בהתא� לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו 

בהתא� לפרקטיקה המקצועית  ,במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה מסוימת 

  המקובלת.

  

  מרכז לוגיסטיהניקוי מקו    00.45

  
   �את  מרכז לוגיסטיההמפעיל יסלק מדי יו� ולפי הוראות המנהל ההנדסי, ממקו

אל מחו/  מרכז לוגיסטיהעודפי החומרי� והאשפה שהצטברו כתוצאה מביצוע 

לגבולות נמל התעופה. מיד ע� גמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה המפעיל את 

 �, החומרי� מרכז לוגיסטיהויסלק ממנו כל מתקני  מרכז לוגיסטיהמקו

המיוחדי�, ציודו, האשפה, הפסולת והמבני� הארעיי� מכל סוג שהוא וימסור את 

כשהוא נקי ומתאי� למטרתו לשביעות רצונו של המנהל ההנדסי.  מרכז לוגיסטיה

ניקוי ופינוי המקו� תו. כדי מהל.  העבודה ובסיומה הכל כמפורט לעיל ייעשה על 

ו/או לא פינה את  מרכז לוגיסטיהו� חשבו� המפעיל. לא ניקה המפעיל את מק

 �ל לשביעות רצונו של המנהל ההנדסי ותו. ו, כאמור, הכמרכז לוגיסטיהמקו

תקופה שנקבעה לו על ידי המנהל ההנדסי, תהיה רשאית הרשות לעשות זאת על 

חשבו� המפעיל ולנכות את ההוצאות מכל סכו� שיגיע למפעיל מהרשות. במקרה 

זה לא יוכל המפעיל לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות ביחס לנזקי� שנגרמו 

י� ארעיי� או כל רכוש של המפעיל ואשר המפעיל לא הוציא לציוד, חומרי�, מבנ

 �ידי המנהל ,בתו. תקופת הפינוי שנקבעה לו על מרכז לוגיסטיהאות� ממקו

ההנדסי. כמו כ�, המפעיל יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה מאיזה צד 
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ידי המפעיל או מטעמו ממקו� ,שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירי� ופסולת על

  .מרכז לוגיסטיהביצוע 

  

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.46

  
וכ� כל חומר אחר שאי� בו שימוש במבנה, לרבות עודפי חפירה יסולקו אל  פסולת

ידי הרשויות והגורמי� ,מחו/ לשטח נתב"ג, אל מקומות שפיכה מאושרי� על

השוני�. השגת ההיתרי� וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של 

  ועל חשבונו. המפעיל

לוועדה באחריות המפעיל יוגשו  וקבלות אתר הפסולתאתר פסולת מורשה אישור 

  אכלוס.אישור היתר ומחוזית לצור. קבלת מקומית/

  

  אישורי כרייה  00.47

  
באחריות המפעיל ועל חשבונו לקבל אישורי כרייה ממינהל מקרקעי ישראל לגבי   

  עפ"י חוזה זה.כל כמות חומרי כרייה הנדרשת שנחפרו בשטח 

  

  ) וספר מתק�AS MADEתוכניות עדות (  800.4

  
המפעיל יכי� על חשבונו, ויספק למהנדס את המסמכי� הבאי� לפני הקבלה   

  הסופית של העבודה:

) למבנה ולכל אחת מהמערכות שבוצעו במסגרת As Madeתכניות עדות (  א.

חלקיו, ויסומנו החוזה. התכניות יתארו במעודכ� את ביצוע המתק� על כל 

  בה� כל השינויי� והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות.

תכניות העדות יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לאחר שנבדקו   

  ונחתמו על ידי מתכנני המפעיל בכל המקצועות.

מערכות של ) חמש 5וכ� ( דיגיטליתתכניות העדות במדיה המפעיל יספק את 

  .דיגיטליתמדיה הפלוטר מה

  יא'. 00.27תכניות העדות יוכנו בהתא� להוראות סעי- מודגש בזאת כי   

  

מפרטי� טכניי� לביצוע בדיקות כל אחד ואחד מהמתקני� על כל   ב.

מערכותיה� וקבלת� על ידי המהנדס. מפרטי� אלה יאושרו על ידי מנהל 

לות הפרויקט מטע� המציע וישמשו כמפרטי� טכניי� במש. ביצוע הקב

הסופיות של כל אחד ואחד מהמתקני�. המפרטי� יכללו הוראות להפעלה 

ולבדיקת כל מתק� ומתק� של יצר� הציוד. מפרטי� אלה יימסרו לא יאוחר 
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חודשי� לפני סיו� העבודה (ביצוע הקבלות) בהתא� ללוח הזמני�  2,מ

  שיוגש על ידי המפעיל.

  

  לול את הפרטי� הבאי�:ספר המתק� ייכתב בשפה העברית ויכ ,ספר מתק�  ג.

תכניות סכמטיות המהוות תיאור כל מבנה ומבנה על כל מערכותיו   )1

  במבנה ומסביבו כולל סכמת לוח החשמל.

הוראות להפעלה ולאחזקה של כל מערכת ומערכת במתק� עפ"י   )2

  הוראות היצר�.

3(   �רשימה מומלצת של חלקי חילו- למערכות, כולל מספרי

כתובת היצר�, או הסוכ� בישראל ופרטי� קטלוגיי�, ש� היצר�, 

  שיאפשרו רכישת חלקי חילו-.

  רשימת תקלות אופייניות ודרכי איתור� ותיקונ�.  )4

  תעודות אחריות של היצרני� לכל המערכות שהותקנו במבנה.  )5

  רשימת תכניות של כל המבנה.  )6

עותקי� ויהיה כרו. באוגדני� ו/או קלסרי�  5,הספר יוגש לרשות ב  )7

  סטנדרטיי� שיכללו תיק מותא� עבור התכניות.

  

 רשותעל ידי ה מרכז לוגיסטיההמסמכי� הנ"ל מהווה תנאי לקבלת  מסירת  ד.

  לא תוכרנה שו� תביעות כספיות בגי� הכנת המסמכי� הנ"ל.

המפעיל על גבי התכניות ועל גבי המסמכי� הנדרשי� חתימת מתכנני   ה.

ייבות מציד� כי העבודה בוצעה מהווה אישור והתחאכלוס אישור לקבלת 

חוזה זה, וברמה מקצועית נאותה ומתאימה  בהתא� לכל הוראות

.�   לדרישותיה

  

  שינויי  במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל  00.49

  

היה וידרשו ע"י המפעיל שינויי� במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל   א.

מהות השינוי, ההנדסי, יוגשו על ידו תכניות מתוקנות בצרו- הסבר לגבי 

ההשלכות הנובעות ממנו לגבי לוח הזמני� לביצוע והסיבות לדרישת השינוי 

  בתכנו�.

השינויי� יוגשו במתכונת מסמכי הביצוע המקוריי� מלווי� בתכניות,   ב.

  מפרטי ביצוע ובאישורי חמרי� וציוד, (במידת הצור.).
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ציע פתרו� או לההמנהל ההנדסי יכול לקבל או לדחות את הצעת השינוי   ג.

חלופי. קבלת הפתרו� החלופי ע"י המפעיל לא תהווה עילה לתביעות 

  כספיות ו/או הטלת אחריות כלשהיא על המנהל ההנדסי.

המפעיל מצהיר כי לא תדרש על ידו תוספת כל שהיא בגי� השינויי�   ד.

היזומי� על ידו, ובכלל זאת עלויות הקשורות בזמני המתנה לקבלת אישור 

  יתו.לשנוי או דחי

  

  אומדני ביצוע המבנה  00.50

  

 בינויבהתא� לדרישות נספח העלויות התכנו� וההקמה המפעיל מצהיר כי   א.

ת את כל הנדרש על פי וצעתו הכספית, כוללהבאות לידי ביטוי בה

הפרוגרמה, הנחיות התכנו�, המפרט והתכניות והמשתמע מה� ומבטא את 

 הוהגמור מתהמושל לוגיסטימרכז העלויות התכנו� וההקמה המלאות עבור 

הציוד ולמעט לחוזה  2קבוע כהגדרתו בסעי- ציוד הכל הכאמור, לרבות 

  לחוזה. 2הנתיק כהגדרתו בסעי- 

  כל אחד משלבי התכנו� ילווה באומד� עלות ביצוע המבנה.  ב.

המפעיל יציג למנהל  ההנדסי תוצאות התקשרות ע� קבלני� מבצעי�   ג.

.�  וספקי

צאות ההתקשרות יהיה על פי כתבי כמויות מפורטי� (ג� כל האומדני� ותו  ד.

במידה וההתקשרות מבוצעות במחיר פאושלי), שיוכנו על פי כללי המפרט 

  הכללי לעבודות בניה.

  כל ההוראות לגבי אישור מסמכי תכנו� תקפות ג� לגבי אומדני הביצוע.  ה.

בוססי� על מחירי היחידה שיכללו באומדני ביצוע ו/או בחוזי התקשרות המ  ו.

 ,�כתבי הכמויות ומחירי�, ייחשבו ככוללי� את ער. כל העבודה, החומרי

ההוצאות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, א- את ההוצאות המפורטות 

א. לא להל�, אלא א� נקבע אחרת במפורש באחד ממסמכי החוזה, לרבות 

  היתר את המפורט להל�: �בילמעט 

  

  עליו�.שכר טרחה לתכנו� ופיקוח   )1  

  אגרות בניה.  )2  

3(   �כל החומרי� ובכלל זה מוצרי� לסוגיה� וחומרי עזר הנכללי

 ,�בעבודה ושאינ� נכללי� בה, הפחת שלה� והמסי� החלי� עליה

  לרבות מס קניה, בלו, מכס וכו'.

כל העבודה הדרושה לש� ביצוע בהתא� לתנאי החוזה, כולל כל   )4

פרט המיוחד ו/או העבודות המתוארות בפרק המתאי� של המ
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 �הכללי, לרבות עבודות שתיאור� לא מצא את ביטויו במסמכי

המצורפי�, אבל ה� דרושות לביצוע עבודה מושלמת ובמידה, וכמו 

כ� כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע העבודה והמתוארות 

.�  בתנאי� המיוחדי

ת כל ההוצאות למדידות, תכניות יצור והרכבה, תכניות עדות, בקר  )5

  איכות.

השימוש בכלי עבודה, מכשירי�, מכונות, פיגומי�, פיגומי הגנה   )6

מיוחדי�, דרכי�, כלי רכב, מבני� ארעיי� וכל ציוד אחר, לרבות 

הוצאות הרכבת�, אחזקת� במקו� המבנה ופירוק� בגמר 

 ,�העבודה, הוצאות לתיקוני�, דלק, שמני�, סיכה ושכר נהגי

.�  מנופאי� ומכונאי

כל החומרי�, כלי עבודה, המפורטי� למעלה, אל מקו� הובלת   )7

 �העבודה וממנו, ובכלל זה העמסת� ופריקת� וכ� הובלת עובדי

  למקו� העבודה וממנו.

החסנת החומרי�, הכלי�, המכונות וכו' ושמירת�, וכ� שמירת   )8

 העבודות שבוצעו, לרבות הוצאות תיקוני� בתקופת הבדק.

9(   ,�מוצרי�, העבודות, העובדי� וצד הוצאות הגנה על החומרי

  אוויר.,שלישי, בפני נזקי� והפרעות של מזג

  הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, סימו� והוצאות משרדיות.  )10

11(   ,�כל המסי� וההיטלי�, כולל המסי� הממשלתיי� הסוציאליי

הוצאות ביטוח של העבודות, העובדי� וצד שלישי, בהתא� לנדרש 

 �  אינ� כוללי� מע"מ.בתנאי החוזה. המחירי

12(   �ההוצאות הכלליות של המפעיל והקבלני� שתנאי החוזה מחייבי

אות� (ה� הישירות וה� העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 

  והמקוריות, לרבות הוצאות התארגנות באתר וגידורו.

הוצאות הביול, הערבויות, פרמיות רווח, ומימו� הביטוח, והוצאות   )13

לוי התנאי� הכלליי� והמיוחדי� הנזכרי� בחוזה זה הקשורות במי

 על נספחיו.

 אחריות לטיב העבודה המתואר במפרט המיוחד ו/או בחוזה.  )14

15(  .�  רווח המפעיל והקבלני

כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של המפעיל והקבלני�, כולל   )16

וגורמי�  רווח הקבל�, הקשורות בשילוב עבודות קבלני המשנה,

 חרי� הקשורי� בביצוע המבנה.א
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 מרכז לוגיסטיהכל הוצאות המפעיל והקבלני� הנובעות ממסירת   )17

 �נקי ומוכ� לשימוש, סילוק פסולת   מרכז לוגיסטיההמבנה ומקו

 � מעת לעת.  מרכז לוגיסטיההמבנה וניקוז מיקו

 ,כל ההוצאות הקשורות ב:  )18

  

  תיאו� ע� כל הגורמי�.  (א)

וקביעת סדר העבודה ע� שאר הקבלני� שיתו-, ביצוע   (ב)

  והגורמי� באתר.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת   (ג)

  באתר.

  מת� שירותי אתר לקבוצות שיבדקו טיב הביצוע הכולל.  (ד)

ידי , הגשת כל הסיוע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על  (ה)

תר המזמי� ומטעמו לצור. עריכת בדיקות לטיב הביצוע בא

ו/או לקיחת דוגמאות מהאתר: כגו� מת"י, הטכניו�, "בזק", 

  חברת החשמל, משרד העבודה וכו'.

  תאו� ואישור על ידי המנהל ההנדסי.  (ו)

  

התחייבות המפעיל לבצע את עבודתו תו. התחשבות מירבית בצרכי   )19

העבודה הסדירה המתנהלת במקו� והתחייבותו ולעשות כמיטב 

תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, והנחת יכולתו על מנת למנוע 

  חומרי� ו/או ציוד בצורה שלא תפריע לתנועה.

התחייבות המפעיל לסדר רשת דרכי� פנימיות שתבטיח גישה   )20

במכונית או במשאית לכל חלקי הבני�, והריסת� בכלל� או בחלק� 

או השארת� במקומ� בהתא� להנחיות המנהל. וכ� לבצע ברמה זהה 

ית עקב נטרולה של דר. קיימת כתוצאה מביצוע דר. עוקפת זמנ

  עבודה כלשהי והחזרת המצב לקדמותו בסו- ביצוע אותה עבודה.

  כל הנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושל� של העבודה.  )21

  )         תקורות ניהול22

  

  שינויי  ועבודות נוספות על פי דרישת המזמי�  00.51

  
המפעיל יתכנ� ויבצע תמורת תשלו� עבודות נוספות או שינויי�, אשר   א.

ידרשו ע"י המזמי� מעבר לדרישות נספח הבינוי ו/או לצרכיו הוא במסגרת 

  .מרכז לוגיסטיהביצוע 

דרישת המזמי� תהיה בכתב. התשלו� יהיה לגבי שינויי� ו/או עבודות   

המנהל ההנדסי  נוספות מעבר לתכולת הנספח בלבד, וזאת על פי קביעת
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וקביעה זו הינה סופית ומוחלטת. ביצוע שינויי� ו/או עבודות נוספות כולל 

  את עבודת התכנו� והתיאו� הנדרשת.

תמורת השינויי� ו/או העבודות הנוספות תשול� על פי המחיר הנמו.   ב.

  המתקבל מבי� שלוש שיטות החישוב הבאות:

    

1(  �לענ- הבניה  המחיר הנקוב במחירו� "דקל" מאגר מחירי

במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא תוספת כלשהי 

  .20%ומלבד התוספות הכלולות במאגר המחירי� הנ"ל, בהנחה של 

  המחיר בסעי- המתאי� בכתב הכמויות.  )2

מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיערו. חשב הרשות הכולל   )3

  .המפורט ב"דקל"או לפי  12%חומרי�, עבודה ורווח קבלני בשעור 

  

עבודות נוספות ו/או שינויי� על פי דרישת המזמי� יבוצעו א. ורק על פי   ג.

הוראה בכתב של המנהל ההנדסי ואי� המפעיל רשאי לבצע� על דעת עצמו. 

שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל ההנדסי וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות 

  שהיא של המפעיל על פי נספח זה.

חיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה או לעיכוב אי הסכמה על מ  ד.

  בתחילת ביצועה.

  .00.54עלויות תכנו�, ניהול ופיקוח על פי סעי-   ה.

  .במועד הנקוב לש� כ. בחוזהסיו� העבודות לאחר התשלו� יעשה   ו.

  

  שינויי  ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.52

  
     שינויי� ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל יהיו על חשבונו של המפעיל   א.  

  בלבד.                         
  

  תהלי. הטיפול בשינויי� ועבודות ביוזמת המפעיל יעשה כדלקמ�:  ב.

  

  הגשת בקשה מנומקת לשינויי� ו/או עבודה נוספות.  )1

  אישור השינויי� ו/או העבודה ע"י המזמי�.  )2

ביצוע תכנו� באחריות המפעיל והכנת מסמכי ביצוע כמפורט בסעי-      )3

00.54 .  

   קבלת היתר בניה, בא� נדרש.  )4

אי� באישור השינויי� ו/או העבודה על ידי המזמי� בכדי להוות   ) 5

 �אישור ו/או הסכמה לשינוי בלוחות הזמני� של החוזה, אלא א

  נית� במפורש ובכתב על ידי המנהל ההנדסי.
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  קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ותשלו  עבור ביצוע   00.53

  
 האמור בסעי& זה לגבי קביעת מחירי  של חלקי עבודות, נועד א' ורק  א.

במקרה של הפרת החוזה לצור. חישוב עלות ההשקעה להחזרת ההשקעה 

  .ההרשאה וזהכאמור בסעי- בח

לרבות עלויות תכנו�, ניהול  מרכז לוגיסטיהכל העלויות הקשורות בהקמת   

ופיקוח ועבודות רג'י מגולמות בהצעתו של המפעיל ולא ישול� עבור� 

  בנפרד.

התא� קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ע"י המפעיל תעשה ב  .ב

לשיעור הביצוע היחסי בהתא� לטבלת התפלגות הוצאות הבניה לפי פרקי 

  הבניה, המפורטת להל�:

  מצטבר  מס. ההקמהשיעור   הסעי-

  32.76%  32.76%  עפר ושלד

  60.18%  27.42%  עבודות גמר

  68.8%  8.62%  אינסטלציה סניטרית

�  76.98%  8.18%  אלומיניו

  82.77%  5.79%  חשמל

  88.44%  5.67%  מסגרות ונגרות

  93.68%  5.24%  עבודות בנייה

  97.67%  3.99%  עבודות פיתוח

  99.56%  1.89%  מעליות

  100%  0.44%  מיזוג

  

תשלו� עבור ביצוע חלקי עבודות מותנה בהוכחת תשלו� ע"י המפעיל   .ג

 �לקבלני� מבצעי�. ההוכחה באמצעות חשבונות וחישוב כמויות, מלווי

  באישור ח"ח של הקבל� המבצע על קבלת תשלו� בגי� ביצוע העבודה.

  לחוזה. 15זה יהיה כפו- ליתר הוראות סעי-  00.53ד.         פרק 

  

  עלויות תכנו�, ניהול ופיקוח  00.54

  
לצרכי קביעת השקעת המפעיל בביצוע יהיו עלויות התכנו� הניהול והפיקוח   

  כדלקמ�:

מאומד� עלות המבנה ו/או שינוי נדרש בכפיפות להוכחת  4% ,עלויות תכנו�   א.

  ביצוע בפועל של התכנו� וביצוע תשלו� עבור התכנו�.

  מאומד� עלות המבנה ו/או שינוי נדרש.  2% ,עלויות ניהול ופיקוח   ב.
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  .המפעילהוכחה באמצעות חשבונות מתכנני� מפורטות מאושרות ע"י רו"ח של 

  

  עבודות יומיות (רג'י)  00.55

עבודות ברג'י יהיו רק אות� העבודות המיוחדות אשר לא נית� לצפות�   א.

י כתב הכמויות הרגילי� ואשר מראש ושאינ� ניתנות להגדרה בתו. סעיפ

המנהל ההנדסי החליט שלא לקבוע עבור� מחיר, אלא לבצע� על בסיס של 

  שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ההנדסי ואי�   ב.

המפעיל רשאי לבצע� על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל 

ול� האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברי� לה� אחראי ההנדסי, א

  המפעיל במסגרת חוזה זה ה� בתוק- ג� לגבי עבודות אלו.

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אד� או כלי הנמצאי� כבר   ג.

בשטח, הוצאות בגי� הבאת אנשי� או כלי� והחזרת� וכ� רווח הקבל� 

יאליות רואי� אות� כנכללות במחיר מניהול העבודה וכל ההוצאות הסוצ

שכר העבודה. המחיר כולל ג� את כל חומרי העזר כגו� דלק, שמני�, בלאי, 

  כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקי� של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

של מחירו�  60.2, 60.1תתי פרקי�  60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק   ד.

ועל זר (שאינו ישראלי) ופועלי� אחרי� למעט פ) 20%(בהנחה של "דקל 

של מחירו� "דקל"  60.3שאינ� נכללי� בתתי הפרקי� הנ"ל שיהיו לפי פרק 

  .20%בהנחה של 

במחירו� "דקל"  60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופי� בהתא� לפרק   

  .20%בהנחה של 

  

  .20%בהעדר סעי- במחירו� "דקל" לציוד ישמש מחירו� מע"צ בהנחה של   

בהעדר סעי- בשני המחירוני� הנ"ל ייער. לגביו ניתוח מחירי� אשר יאושר   

  על ידי המנהל ההנדסי.

  

בא� נראה למנהל ההנדסי כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו   ה.

אינו די יעיל בהתא� לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אות� והמפעיל 

ות הנובעות מהחלפה כזו יצטר. להחלי- אות� על חשבונו, כל ההוצא

  תהיינה על המפעיל.

החלוקה לסוגי� תהיה בהתא� לסיווג המקצועי של האנשי� או הציוד.   ו.

המנהל ההנדסי יהיה הקובע הבלעדי לגבי הסיווג שנית� לכל אד� או ציוד 

  שיועסק בעבודה הנ"ל.
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  קבלת העבודה ו/או חלקי העבודות  00.56

  
יבצע המזמי� באמצעות של ידי הרשות  מרכז לוגיסטיהכתנאי לקבלת   א.

  המנהל ההנדסי קבלה של העבודה.

הקבלה תבוצע רק לאחר ביצוע מושל� של כל שלבי העבודה, ביצוע בדיקות   ב.

 �קבלה כמפורט להל�, הכנת תכניות עדות ואישור בכתב של המפקח מטע

  המפעיל כי המבנה או כל אחד משלביו מוכ� לקבלה על ידי הרשות.

, על המפעיל להגיש תכנית בטיחות וגיהות שנתית מרכז לוגיסטיהבלת ע� ק  ג.

הכתובה על ידי ממונה בטיחות וגיהות של המפעיל, לאישור אחראי 

  בטיחות וגיהות נתב"ג.

  

  בדיקות קבלה  00.57

  

 סדרת בדיקות קבלה כמפורט להל�:המפעיל  יבצעע� סיו� העבודה   .א

וכ� כל בדיקות קבלה על ידי מנהל הפרויקט מטעמו. מנהל הפרויקט  )1

כי העבודות בוצעו בהתא�  וויאשר  ויבדק מרכז לוגיסטיהמתכנני 

המפרטי�  המפרט הכללי לעבודות בניה, להוראות החוזה,

,�  התקני� והוראות כל די�. התכניות,המיוחדי

  ביקורת נציג מוסמ. של המוסדות דלהל�: )2

  

בביקורת בודק פרטי מטעמו, שיאושר קוד� לכ�  –ל מתק� החשמ  )א

  על ידי הרשות, לרבות מתק� החשמל של מערכות מיזוג האויר.

  התעופה. שדות רשות של ציגנבביקורת ה –מתק� הטלפו�   )ב

ביקורת מכו� התקני� שות ונציג הר –גלוי אש ועש� כיבוי ומתק�   )ג

  הישראלי.

על של משרד העבודה ובדיקת בודק מוסמ.  –מכלול המתקני�   )ד

ביקורת נציג רשות שדות התעופה ומתכנני המתקני� פי הדי�, 

 �  .המפעילמטע

על המפעיל לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות   ב.

הכרוכות בה�, עד לקבלת המתקני� ללא הסתייגויות, לרבות תשלו� אגרות 

  ודקי� בציוד וכח אד� ככל שידרש.ושכר הבודקי� והושטת סיוע לב

בטר� המציא המפעיל אישור מכל  על ידי המנהל ההנדסי תבוצע קבלהלא   ג.

כי העבודות בוצעו בהתא� להוראות החוזה, המפרט הכללי הגורמי� הנ"ל 

 �לעבודות בניה, המפרטי� המיוחדי�, התקני� והוראות כל די� וכי אי� שו

וכ� כל אישור, היתר ו/או רישיו�  )5תעודת גמר (טופס מניעה לקבלת 
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על פי דרישת  מרכז לוגיסטיהאחרי� הנדרשי� לצור. תפעול ואחזקת 

  הרשויות.

  

- ואת כל האישורי� ימסור המפעיל למנהל ההנדסי בליווי מכתב מתאי� ובצר  .ד

  י ביצוע הקבלה על ידי נציג הרשות.נהתכניות המעודכנות, וזאת לפ

עליה יהיו קבלה תעודת  טע� המזמי�ממנהל הפקיד ע� סיו� תהלי. הבדיקות י  .ה

בכפו- למלוי כל המנהל ההנדסי יאשר  .חתומי� כל גורמי האישור כאמור

  הקבלה.ההסתייגויות את תעודת 

  

  אישור התקנת מערכות בהתא  לדרישת שירותי הכבאות  00.58

  
הכוללי� נוסחי אישורי� שעל המפעיל נספחי�  6בסו- מסמ. זה כלולי�   א.

  בהתא� להוראות שירותי הכבאות.לספק, 

המפעיל מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורי� הנדרשי� הינה תנאי   ב.

  . מרכז לוגיסטיההפעלת כלוס וקבלה, אמוקד� ל

  

  תעודת גמר מרשויות מוסמכות  00.59

  
 תעודת גמרהמפעיל יהיה אחראי לבצע את כל הפעולות הדרושות לקבלת   א.

, לרבות ביצוע כל הפעולות הנדרשות על פי הדי� לקבלת מרכז לוגיסטיל

והפעולות הנדרשות על ידי הועדה המקומית/מחוזית  )5 טופס( תעודת גמר

  לתכנו� ובניה מחוז המרכז למבני� בנתב"ג.

  

המפעיל מצהיר כי הוא יודע שמילוי התנאי� הנ"ל הוא תנאי לקבלת טופס   ב.

אה לרבות קבלת אישורי מתכנני הינה באחריותו המל 5וכי קבלת טופס  5

 �  .שיומצאו לו על ידי הועדה המחוזית לתכנו� ולבניההרשות כנדרש בטפסי

  

  פגמי  בתכנו� ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמת  00.60

  
   � , לרבות בתכנו�, תו. תקופת החוזה והנובע מביצוע במרכז לוגיסטינתגלה פג

המפעיל חייב לתק� את הפג�  שלא בהתא� לתנאי החוזה. יהיה מרכז לוגיסטיה

וכל הכרו. בו על חשבונו הוא, וא� הפג� אינו נית� לתיקו�, יהיה המפעיל חייב 

  בתשלו� פיצויי� לרשות.

  

  תכולת תחשיב המחירי   00.61
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המפעיל מצהיר בזאת כי כל העלויות וההוצאות הנדרשות על מנת לקיי� את כל   

תחשיב המחיר המוגש על ידו נכללו על ידו בפרק המוקדמות האמור לעיל ב

  .מרכז לוגיסטיהתכנו� הקמת ניהול והפעלת במסגרת הצעתו ל

  

אזכורי משפטי� כגו� "המחיר כולל..." ו/או "על חשבו� המפעיל" ו/או "כל   

העבודות יהיו כלולות במחירי היחידה" ו/או "לא תשול� כל תוספת מחיר..." 

  לעיל.וכיו"ב באי� כהדגשה ואי� בה� לגרוע מהאמור 

  

  כותרות  00.62

  
הכותרות שבמסמ. זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד   

.�  ואי� להזדקק לה� בפירוש תוכ� המסמכי

  

  

  

  

  

                        

  חותמת וחתימת המפעיל                  
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  אישור כבאות – 1 נספח 

  1טופס 

        תארי': 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  למניעת דליקות המדור

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

  הנדו�: אישור על התקנת מערכת גלאי אש ועש� 

           ברחוב:       �ב 

        חלקה(ות):        גוש: 

 :�       סימוכי� מכתב דרישותיכ� מיו

 : �      ואישור התכנית מיו

  

בהמש. לדרישתכ� בנושא התקנת גלאי אש ועש�, אנו החתומי� מטה מצהירי� בזה כי כל 

וכל ציוד אחר      מערכת גלאי אש/העש� שכוללת: מרכז בקרה, גלאי� מסוג: 

וכ�        הקשור למערכת הנ"ל הותקנו עפ"י דרישתכ� במכתבי� שבסימוכי�: 

 :�  .1220ובהתא� לתק� ישראלי      התכנית המאושרת מיו

  

  מצ"ב הפרוספקטי� של המערכת הנ"ל.

  

  בכבוד רב,                

  

      ש� מבצע העבודה:             

          ת.ז.:           

        כתובת:           

          חתימה:           
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  אישורי כבאות – 1 נספח 

  2טופס 

  

        תארי': 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

  הנדו�: אישור תקינות מערכת הכריזה למסירת ידיעות לציבור

                    �ב 

 :�       סימוכי� מכתב דרישותיכ� מיו

  

בהמש. לדרישתכ� בנדו�, אני החתו� מטה מצהיר בזה כי בדקתי/נבדקה מערכת החשמל 

ע"י בעל מקצוע רלוונטי ונמצא שמערכת הכריזה למסירת ידיעות לציבור הותקנה עפ"י 

ונמצאת תקינה להפעלה. מערכת הכריזה מחוברת לספק כוח עצמי במתח נמו. התק� 

  (מצברי�) בנוס- למתח הרגיל.

  

  

  

  בכבוד רב,                

  

      ש� מבצע העבודה:             

          ת.ז.:           

        מס' רשיו�:           

          חתימה:           
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  אישורי כבאות – 1 נספח 

  3טופס 

  

        תארי': 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

          �הנדו�: אישור תקינות מערכת חשמל  ב 

         ברחוב:     השיי' ל:     

        �ב    חלקה(ות):     גוש:     

 :�         סימוכי� מכתב דרישותיכ� מיו

    

מצהיר בזה כי  בהמש. לדרישתכ� בנדו�, בדבר אישור למערכת החשמל אני החתו� מטה

בדקתי את מערכת החשמל במקו� הנדו�. נמצא שהמערכת תקינה ועונה על כל דרישות 

  תשי"ד. 1954חוק החשמל משנת 

כמו כ� כל מערכת החשמל והלוחות, הצנרת וחומרי הבידוד הותקנו עפ"י חוק החשמל 

  תשי"ד. 1954משנת 

  

  

  בכבוד רב,                

  

      ש� מבצע העבודה:           

          .: ת.ז          

        מס' רשיו�:           

          חתימה:           
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  אישורי כבאות – 1 נספח 

  4טופס 

  

        תארי': 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

            �הנדו�: אישור על מערכת המי  ב 

           ברחוב:      השייכת ל: 

        בעיר:     חלקה(ות):     גוש: 

  

אני החתו� מטה מצהיר בזה כי בדקתי את מערכת המי� לכיבוי אש אשר כוללת ספיקה 

  מדו"ח דרישותיכ� ומצאתי שהמערכת תקינה.       ולחצי� עפ"י סעי- 

  

  

  בכבוד רב,                

  

        ש� ומשפחה:             

          ת.ז.:             

        מס' רשיו�:             

          חתימה:             
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  אישורי כבאות – 1 נספח 

  5טופס 

        תארי': 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  א.ג.נ.,

  

  התקנת מערכת מתזי מי  (ספרינקלרי ) אוטומטיתהנדו�: 

  

  

מהנדס/יוע/ מי� בעל רישיו� מס':        ת.ז:      אני החתו� מטה: 

      .  

  

  מצהיר בזאת כי:

  

  מס':                 מערכת מתזי מי�/ספרינקלרי� שהותקנה ברחוב:   .1

(התכנית הרצ"ב) תוכננה על ידי, לפי דרישות ת"י      עבור:      

  חלק ב'. 1596

  ביצוע ההתקנה של המערכת היתה בהשגחתי ולפי הנחיותי.  .2

בגמר ההתקנה בדקתי את כל המערכת ונמצאה תקינה בכל חלקיה וכשירה   .3

  הרצ"ב).     (כפו- לדו"ח בדיקה מיו�: לפעולה. 

ידוע לי היטב שלעני� הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית   .4

  המשפט, די� הצהרה זו כשהיא חתומה על ידי כדי� עדות שנתתי בבית המשפט.

  

                      

  חתימת המהנדס              

                    ש� החברה: 

          טלפו�:          כתובת: 

         חתימת המהנדס:      יוע/: ש� המהנדס/
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 נכסים מדרגהתווית קווי תיחום לפי  –' חנספח 

 הנכסים  לרמות מדרג )היררכיה( כדלהלן: חלוקת .1
 הערה סוג נכס סוג מיפוי רמת מדרג

 לא כלול במפרט זה אתר חוץ 5

 לא כלול במפרט זה מבנן  חוץ 2

 לא כלול במפרט זה מבנה   חוץ 3

 מתואר להלן קומה פנים מבנה 4

 מתואר להלן חדר, מתקן, חלל  פנים מבנה 1

 מתואר להלן שטח פתוח )שט"פ(, דלפק, ארון, אוטומט  פנים מבנה 6

 

 :המדרג רמתסדר  י"פנכסים עויית ולהת להלן הנחיות מפורטות

 קומה - 4רמה  5.5

כל מיפוי קומה יכיל  .4היא רמה  מבנה-פניםשל מיפוי רמת אב העליונה בשרטוט  5.5.5

קווי תיחום אלו יראו החיצוני של הקומה.  ים את התחוםמגדירקווי תיחום אשר 

 כל שימושי הרצפה בגובה מפלסכמצולע המקיף את כל שטח הקומה. קומה היא 

 .צמוד וכו'משטח מרפסת, , ת, חצר פנימיהכולל סככ שווה או דומה,

קו תיחום של קומה יוגדר בדופן החיצוני של הקירות ויכיל בתחומו את דופן  5.5.2

 הקיר ואת הפתחים.

 .aFloor בשם  Insert  סוג נכס מסוג קומה יאופיין בישות 5.5.3

 

 חדר, מתקן, חלל   – 1רמה  5.2

קווי תיחום עבור מיפוי קומה חייב לכלול .  4בת של רמה -היא רמת 1רמה  5.2.5

מבנה  של הגדרת נכסים היא ילמצב מינימאל . דוגמאלכל הפחותפוליגון אחד 

זהים פוליגונים  2קומתי המכיל חדר אחד. הגדרת הנכסים במקרה זה היא -חד

 חדר.וחופפים; אחד תוחם קומה והשני תוחם 

 התווית קווי התיחום של תאי שטח כדלקמן:  5.2.2

ום של תא שטח הוא קו העובר במחצית עובי הקיר או המחיצה, קו תיח 5.2.2.5

התיחום  יבאופן שמחלק את עובי הקיר/מחיצה לשני חלקים שווים. קוו

מחלקים את שטח הקומה לתאי השטח באופן שמתאר את החלוקה 

הפיזית של הקומה לחדרים, אולמות וחללים )=ללא רצפה(. נדרש 

 ת במרכזי הקירות.להתוות את קווי התיחום בצורה מדויק

קווי התיחום יוגדרו בקירות ובמחיצות פנים בלבד. בנקודות מפגש עם  5.2.2.2

קו התיחום של הקיר יתחבר לקו התיחום של הקומה.  -קירות חיצונים 

 )קו תיחום החדר בקירות חוץ הוא קו הקומה(.  

קו התיחום יכלול מרכיבי הפרדה בין תאי שטח כמו קירות, עמודים,  5.2.2.3

 כמו דלתות ומעברים. מחיצות ופתחים
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ס"מ  32-במקרים בהם מדידת קיר משני צדדיו יוצרת עובי קיר הגדול מ 5.2.2.4

ת לקבפנות לרש"ת ליש ל)תעלות כבילה, בידוד, יציקות בטון וכו'( 

 ע"פ ההנחיות הבאות: ,האזור הנסתר כחללהנחיות או, להגדיר את 

 51כאשר הקיר הוא פנימי יוגדרו קוים תוחמים במרחק  5.2.2.4.5

 מהדפנות הגלויות. ביניהם יוגדר שטח מסוג חלל.ס"מ 

ס"מ מהדופן  32כאשר הקיר הוא חיצוני יוגדר קו תוחם  5.2.2.4.2

 הנותר יוגדר תא שטח מסוג חלל.  הגלויה ובמרווח

 (, לפיכך:'פזל מלא'ומלא לתאי שטח ) ףרצי אופןמרחב הקומה יחולק ב 5.2.3

 תאי שטח "מכסים" באופן רציף את כל שטח הקומה. 5.2.3.5

 של תאי השטח ישתווה לשטח הקומה. סך כל השטחים 5.2.3.2

 aRoomהבאות:  Insertיאופיין באחת מישויות  (,1זו ) כל נכס ברמת מדרג 5.2.4

,aConst  aSpace,. 

 

  דלפק  – 6רמה  5.3

 סוג "חדר" או "מתקן"., 1רמה תא שטח מ תוך"דלפק" מוגדר ב 5.3.5

הדלפק הוא ישות משותפת למיפוי הבסיס ולמפת נכסים. התווית דלפק תבוצע  5.3.2

 כדלהלן :

 קווי תיחום של הדלפק במיפוי הם גבולותיו הפיזיים 5.3.2.5

 aCounterבשם  Insertתא שטח המגדיר דלפק יאופיין בישות  5.3.2.2

  דמיועד( יימד Attribute -לצורך חישוב אורכו של הדלפק )להזנה ב 5.3.2.3

 כדלקמן:

 במרכז הדלפק.  –בדלפקים ריבועיים  .א

 קוטר חיצוני של הדלפק. –בדלפקים עגולים  .ב

 בצדו החיצוני )הארוך יותר(. -סימטריים -בדלפקים א .ג

 

 שטח פתוח )שט"פ( – 6רמה  5.4

סוג "חדר" או , 1תא שטח מרמה  תוך"שטח פתוח" )שט"פ(, כמו דלפק, יוגדר ב  5.4.5

 ."מתקן"

השט"פ הוא, בדרך כלל, הגדרת שטח מסחרי בשימוש זכיין, במרחב של שטח  5.4.2

 ציבורי.

במקרה כזה, חישוב השטח כולל גם את  שט"פ יוגדר, ברב המקרים, סביב דלפק. 5.4.3

 שטח הדלפק.
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אורך שווה לכריבוע שצלע אחת  כאשר השט"פ יוגדר, סביב דלפק, תחומו יהיה 5.4.4

מטר לצד מקבל  5- ו זכייןמטר לצד ה  2.1 -מלאורך יה יהשנ והדלפק וצלע

 השרות. במקרים בהם צד השוכר מוגבל בקיר, התיחום יהיה עד הקיר.

אחרים )שטחי שרות לסוגיהם( יבוצע ע"פ הגדרות  תיחום שטחים פתוחים 5.4.1

 מחלקת נכסים ברש"ת.

 .aOareaבשם  Insertתא שטח המגדיר שט"פ יאופיין בישות  5.4.6

 

 ארון – 6רמה  5.1

 ארון יוגדר כפרט פוליגוני בגודל שטח תכסית הארון. 5.1.5

 .Aronבשם  Insertתא שטח המגדיר ארון יאופיין בישות  5.1.2

5.1.3 Insertion point .של הבלוק ממוקם במרכז שטחו של הפרט 

 

 מכונה אוטומטית – 6רמה  5.6

 אוטומט יוגדר כפרט פוליגוני בגודל שטח תכסית האוטומט. 5.6.5

 .aMachineבשם  Insertתא שטח המגדיר מכונה אוטומטית יאופיין בישות  5.6.2

5.6.3 Insertion point .של הבלוק במרכז שטחו של הפרט 

 



  1

  אחזקהנספח  � נספח ד'
  

  הפעלה ותחזוקה של מבני� ומערכות
  

  כללי  .א
 ,ציודוההשטחי� הטכניי� החצרות, התשתיות, האמור להל� נוגע להפעלה ותחזוקה של 

 לוגיסטיהמרכז את ציוד המקובעי� לחצרות ולמבני� והמשמשי� הת, ומערכהלרבות כל 
התפעול האחסנה המשרדי� חדרי מנוחה   אזוריבחוזה וכולל את  נכללי� במתח� המתוארו

  שיונות הנדרשי�.יועל פי הר כנדרש ע"י הרשויות המתאימותהאזורי� הציבוריי� 
  

בכל עת במהל� תקופת החוזה כ�  המרכזמטרת הנספח הינה להגדיר את מצבו הפיזי של 
שבכל עת בה יסתיי� החוזה, בי� שיגיע למועד הסיו� הקבוע בחוזה ובי� שיסתיי� קוד� לכ� 
מכל סיבה שהיא, תהיה הרשות או מי מטעמה מסוגלת להיכנס באופ� מידי לנעלי הזכיי�, 

מתאי� ברציפות וללא תקלות מהותיות הנובעות מאי טיפול  המרכזולהמשי� להפעיל את 
  .במרכז

  
הכולל את המבנה, מערכות, תשתיות, חצרות  מרכז לוגיסטיהאחריות להפעלה ואחזקת 

  .באחריות המפעיל מכל היבט שהוא
  
הפיזיי� יכללו את כל חלקיו  , מהיבט מסמ� זה,מרכז לוגיסטיה שלתחזוקהו ההפעלה

תפקודו המהווי� חלק ממנו ו/או משמשי� אותו כחלק מ המקובעי� לחצרות ולמבני�,
של�. השירותי� הטכניי� למפעל לרבות הרחבות והחצרות סביבו ועד וכולל הגדרות והמ

וכפי שיתבצעו  מרכזהתוחמות את החצרות כולל תשתיות ופיתוח וגינו� השטח, ככל שיכללו ב
בשלב הראשו� ובכל שלב נוס� ע"י הזכיי� או מי מטעמו וכפי שה� מתוארי� במסמכי חוזה 

  .ועל חשבונו אחת ע"י הזכיי� זה, יבוצעו כמקשה
  

  
כתחזוקה יחשבו מכלול מקצועות הניהול, הבקרה, ההפעלה, האחזקה, הניקיו�, הגינו�, 
השילוט, הביטוחי� וכל הנדרש לשמירת הנכס, להפעלתו השוטפת והתקינה וכנדרש לשמרו 

קעה האמור כולל את הש תקי� ובבלאי סביר.תפעולי וחזותי לכל אור� תקופת החוזה במצב 
או של קבלני משנה מקצועיי� מטעמו, בציוד, \בכל כוח האד� המקצועי הנדרש, של הזכיי� ו
  חלקי� וחומרי� לרבות שדרוג והחלפת ציוד.

  
התחזוקה תתבצע על פי כללי� ומפרטי� שיוכנו ע"י הזכיי� ויאושרו ע"י המזמי�. המפרטי� 

  והוראות ע"פ די�. או תקני�\ו יסתמכו על הוראות היצרני� לגבי מכלולי ציוד
  

בנוס� לאמור לעיל, הזכיי� מתחייב לבצע את הנחיות גורמי התחזוקה ברשות. לא תשול� כל 
המקובלות על פי כללי המקצוע, על פי  פעילויות האחזקהביצוע דרישת הרשות לתוספת בגי� 

  הנחיות גורמי התחזוקה ברשות ועל פי כל די�.
  

הבינוי הנוס� ע"י אחרי�  האתר כולו, לרבות במהל�קח בחשבו� את הצרכי� של יהזכיי� י
והפעלת המבני� העתידיי� בסמיכות אליו ואת השלכותיה� לגבי מעבר מערכות לרבות 

ופינוי פסולת בניה ואשפה דר� החצרות המשותפות ככל  וכדומה ביובחשמל, מי�, גז, דלק, 
  ביעות וברציפות.שיהיו. הזכיי� יאפשר לבצע את עבודות פינוי האשפה והפסולת בק

  
  

הזכיי� לא יבצע שינוי כלשהו בחצרות, בתשתיות, במבנה, במערכות ובציוד ללא אישור בכתב 
הזכיי� יהיה אחראי לפניה לגורמי� המתאימי� ברשות ולהשגת אישורי הרשות  של הרשות.

לביצוע השינויי�. הזכיי� יעמיד לרשות הרשות את כל החומר הטכני והמסמכי� הנדרשי� לה 
  לקבלת ההחלטות ולמת� האישורי�.

  
  ותקשורת. ביוב,חשמל , מי�למרכז לוגיסטי: ר.ש.ת תספק תשתיות 

  
  
  
  
  



  2

  ריכוז מטלות הזכיי�  .ב
  

 –ובשלוחותיו (להל� במרכז הלוגיסטי מטרות ושיטות האחזקה הכלליות לפיה� יפעל הזכיי�, 
  ) מפורטות להל�."המרכז"

  

יתבצעו לכל אור� תקופת החוזה. מטרות  במרכזההפעלה והתחזוקה של המערכות  )1
  ההפעלה והתחזוקה תהיינה כדלקמ�:

שמירה על ער� ומצב תקי� של תשתיות, מבני�, מערכות וציוד ברציפות לכל אור�   )א
 תקופת תוקפו של החוזה.

הפעלה כנדרש של מערכת בקרת המבנה ותגובה נאותה לתקלות שיתגלו על ידה.  )ב
    

החלפה מיידיי� של כל חלק או רכיב במבנה או טיפול וביצוע אחזקה מתוכננת,   )ג
או עקיפי�, לרבות \במערכת או בציוד שנפגע ואשר עלול לגרו� לנזקי� ישירי� ו
  קורוזיה וארוזיה, מפגעי איטו�, חיפויי ריצפה וקירות וכדומה.

ביצוע במועד של כל הבדיקות הנדרשות כחוק לרבות למעליות, כיבוי ומניעת אש,   )ד
  % וכדומה.לח ,מתקני קיטור

בבטיחות, בתברואה,  ,, אחסו�יצירת סביבה תפעולית שתאפשר מת� שירותי  )ה
  בביטחו� ובשעות הנדרשות.

מניעת השבתות מתקני� וציוד הגורמות לאי יכולת מת� השירותי� ברמה ובזמינות   )ו
  שנקבעו.

שמירה על ציוד ואמצעי מניה וחיוב מכוילי� על מנת לאפשר חיוב נאות של   )ז
  ודיווח נכו� למזמי�.הצרכני� 

 שמירה על איכות הסביבה.  )ח

שמירה על מתקני הרשות ומניעת נזקי� אפשריי� למתקני הרשות כתוצאה מתפעול   )ט
או אי ביצוע טיפולי� מונעי� במועד ולרבות מעבר שומני� למערכת הביוב, \לקוי ו

  וכדומה.  , אי ניקוי מעברי ניקוז וגרימת הצפותאי ביצוע הדברה והפצת מזיקי�

  או נותק.\פינוי ממתח� הרשות של כל מערכת, מתק� או ציוד שהוחל� ו  )י

בנוס� לאמור בכל מקו� אחר במפרטי� הטכניי�, הזכיי� יתכנ� ויבצע את המערכות   )2
באופ� שבכל עת תקלה או טיפול מתוכנ� במערכת אחת, תהיה מערכת נוספת זמינה 

יקוליו הוא, להתקי� על כנדרש לתפקוד תקי� ובטיחותי. לש� כ� יוכל הזכיי�, מש
  חשבונו מערכות גיבוי מקומיות, קבועות או ניידות, שנית� יהיה להפעיל בעת חירו�.

החיוב והדיווח, יתבצעו בשיטה ובאמצעי�  השקילה, בדיקה וכיול מכשירי המניה, )3
כמומל% ע"י יצרני הציוד, בתדירות הנאותה ו/או בהתעורר חשד ו/או בהתקבל תלונות 

אי דיוקי�. הכיול יתבצע ע"י גור� מוסמ� באישור המזמי�. העתקי�  על חריגות או
  מהבדיקות והכיול יומצאו באופ� שוט� למזמי�.

צוות קבוע של עובדי הפעלת ותחזוקה במקצועות ובעלי כישורי�  במרכזהזכיי� יפעיל  )4
מתאימי� כנדרש לביצוע העבודות באופ� שיבטיחו את פעילותו הסדירה והתקינה של 

מספר העובדי�, בכל משמרת, וכישוריה� יקבע על ידי הזכיי� ובלבד שיבטיח  .המרכז
בכל השעות  המרכזלשביעות רצונה של הרשות את פעילותו התקינה והבטיחותית של 

דרש להציג לרשות את תוכנית העבודה לביצוע פעילות התפעול יבה� יופעל. הזכיי� י
מקרה יכלול הצוות הקבוע מנהל  והתחזוקה ולהסביר את מניעיו ואת שיקוליו. בכל
שיו� חשמלאי מוסמ� לפחות, בכל יאחזקה, עובד שיפעיל את המוקד ועובד אחד, בעל ר
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. הזכיי� יהיה חייב להתאי� את התכנו� על פי הערות הרשות המרכזמשמרת בה פועל 
ועד לקבלת אישור הרשות. הזכיי� יהיה חייב לעמוד ולממש את התוכנית הסופית 

 אושרה על ידי הרשות. שהגיש ואשר

5(  �שעות את מקומו של כל עובד מהצוות הקבוע אשר ייעדר מהעבודה  48הזכיי� ימלא תו
דרות מתוכננת בחופשה, מחלה, עכתוצאה מקושי בלתי צפוי.  אי� האמור כולל הי

מילואי� או כל סיבה דומה שהיא. במקרי� של היעדרות מתוכננת חייב הזכיי� להשלי� 
השעות   24מייד ע� תחילת ההיעדרות. ג� בתקופת ההיעדרות של את מקו� העובד, 

הראשונות יבצע הזכיי� באמצעות צוותי הגיבוי ממשרדו את כל המטלות הקבועות 
  במרכז

הזכיי� ישקיע בביצוע האחזקה את המשאבי� הנדרשי� בכוח אד�, בחלקי�  )6
ההוצאות בגי� ביצוע דרש להציג לשביעות רצו� הרשות את פרוט יובחומרי�. הזכיי� י

  האחזקה. בכל מקרה לא יפחתו הוצאות האחזקה מהנדרש בטבלה שלהל�:

  

  טווח השני�
  לאחזקה לשנה  ממוצעת ההוצאה

  כאחוז מער� מכלול 
  המבנה והמתקני�

0  - 2  1%  

3– 5  2.5%  
6  - 10  3%  

11–15  3.5%  

 אחריות ר.ש.ת  .ג

  אספקת תשתיות הכולל:

  
לרבות מד המי� או מגו� ראשי שיותק� סמו� ומחו% , המרכזל מתח� הכניסה עד  - מי�

  .למסו�
  

  הזנת חשמל ללוח הראשי . -חשמל 
  
  .המרכזכל מערכת הביוב המרכזית עד הכניסות אל מתח� -ביוב       

  
  המרכזעד הכניסה למתח� –תקשורת        
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  פירוט משימות הזכיי�  .ד

  הפעלה יומיומית )1

הפעלה יומיומית של כל המערכות והמתקני� הטכניי�, באופ� שיאפשר מת� שירותי         
  בבטיחות ובתנאי� המתוכנני� בכל שעות הפעילות. תפעול והפצה קליטה, תמיכה 

  תיקוני תקלות )2

  רציפות פעולת המערכות:  )א

הזכיי� יוודא כי תכנו� המתקני� והתקנת� על ידו יבטיחו את פעולת� התקינה 
שימנעו  ובעלות הספק והרצופה וכי המתקני� יכללו מערכות גיבוי נאותות

ואשר יאפשרו בי� היתר  המתקני� והפסקת הענקת השירותי� ה כללית שלהשבת
כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת  הפעלה רציפה של מתקני� חיוניי�.

 פעיל או שרמת הפעילות המרכזמתקני� יתבצעו בימי� ובשעות שבה� אי� 
נמוכה ואי� פגיעה מהותית ברמת השירות. הזכיי� יתא� פעולות המתוכננת 

יקבל השבתה והפעלה מחדש של רשת החשמל ע� הגורמי� המתאימי� ברשות ו
  בכתב.אישור� 

  תיקוני תקלות:  )ב

יפעלו לתיקו� מיידי של כל התקלות. עבודות תיקו�  מרכזעובדי הזכיי� הקבועי� ב
ו הקשורות לאיכות הסביבה תהיינה בעדיפות על א\תקלות ובמיוחד בטיחותיות ו

או באיכות \פני שאר משימות הזכיי�. תיקו� תקלה הפוגעת בבטיחות, בתברואה ו
הסביבה ואשר אי� העובדי� הקבועי� מסוגלי� לתק�, יתבצע תו� שעתיי� ע"י 
כוחות עזר של הזכיי� או קבלני משנה ומומחי� מטעמו. תיקו� כל תקלה אחרת 

  שעות. 24פי דחיפותה ובכל מקרה ייענו כוחות העזר תו� יתבצע על 

  אחזקה מונעת –שימור המבנה והמערכות  )3

על מנת לשמור על ער� החצרות, התשתיות, המבני� והמתקני� ופעולת� התקינה, 
יבצע הזכיי� את כל עבודות האחזקה המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרני� 

ראות למערכות כוללות שהזכיי� יכי� על פי למתקני� ולרכיבי� הבודדי� ועל פי הו
סיו� הקבלני� המבצעי� וכמפורט בספרי המבנה והמתק� שאושרו ע"י יניסיונו ונ

  המזמי�.

  כיול מערכות בקרה ומדידה  )4

. הכיול יתבצע על פי הנחיות ספקי ושקילה מדידה ,הזכיי� יוודא כיול מערכות בקרה          
כיי� ע"י המזמי�, עקב קבלת תלונות. כיול מערכות דרש לכ� הזיהציוד ובכל עת בה י

  שיאושרו ע"י המזמי�. ומוסמכות יתבצע א� ורק במעבדות מוכרות

  ניקיו� והדברה (באזורי� טכניי�) )5

די של כל חומר העלול לגרו� לריח חרי�, לקשיי נשימה או לכל בעיה יניקוי מי  )א
מיזוג אויר  אחרת. האמור במיוחד בכל הקשור למערכות/גהותית בטיחותית

  ואוורור.

 ובדיקה יומית של מלכודות שומ�. והסינו� ניקיו�  תאי הביקורת  )ב

  ניקיו� יומיומי של החצרות ואזורי ריכוז האשפה.  )ג

  ניקיו� שוט� של כל חדרי המכונות.  )ד
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  ניקיו� יסודי של שטחי החצר הכולל שטיפה והוצאת כתמי שמ�.  )ה

  ניקיו� יסודי של כל חדרי המכונות.  )ו

  חלקי המערכות והמתקני�, מגשי כבלי�, צנרת וכדומה. של ניקיו� יסודי   )ז

  טיפול בחצרות  )6

באופ� כללי יטפל הזכיי� בכל שטחי החצרות והגינו� לרבות גדרות ושערי� אשר בוצעו 
ובי� שה� חלק מהשטחי� הסמוכי�  המרכזעל ידו, בי� שה� מהווי� חלק ישיר מ

  לויות הבאות:למפעל. עבודת הזכיי� תכלול את הפעי

בכל שטחי החצרות, מיסעות, מדרכות ושבילי�. הטיפול  תקופתיטיפול אחזקה   )א
יכלול חידוש צביעת נתיבי�, טיפול בשקיעות וסדקי�, חיזוק שוליי�, ניקוי וטיפול 

  בתעלות ומוליכי ניקוז, טיפול, תיקו� וחידוש צבע של גדרות ושערי� וכדומה.

 טיפול ותחזוקה של מערכות ההשקיה.  )ב

אחזקת מערכות ביוב לרבות שטיפה מתוכננת של הקווי� לפחות פע� בשנה. את   )ג
פעולות השטיפה יתא� הזכיי� ע� הרשות על מנת שנית� יהיה לבחו� את החומרי� 

  המגיעי� בעת השטיפה למתקני הטיפול בשפכי� של הרשות.

  תחזוקת מערכות ניקוז על ותת קרקעית.  )ד

  רישו� הפעולות )7

ישו� מסודר של כל הפעילויות המתבצעות על ידו לרבות פעילויות הזכיי� יפעיל מער� ר
וחיוב, תיקו� תקלות, אחזקה מונעת, ניקיו�, הדברה,  , שקילהכיול מערכות מניה

דרש להציג י. הזכיי� ירישו� הפעילויות יהיה ממוחשב כמפורט להל"אבטחה וכדומה. 
  בפני המזמי�, לאישורו, את מער� המחשוב. 
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  מדדי טיב שירות ופיצוי מוסכ� בגי� הפרה  .ה

  הפעלה ותחזוקה )1

  כללי  )א

 הביצוע פעולות הפעלת ותחזוקה מותנה ברישו� מסודר ומלא של פעילויות ההפעל
והתחזוקה במערכת מחשוב מער� התחזוקה. אי רישו� במערכת התחזוקה 

.�  הממוחשבת ייחשב כאי ביצוע על כל המשתמע מכ

  מדדי טיב שירות  )ב

לתק� כל תקלה אשר יש בה כדי להשבית את המתק� או ליצור בעיות  על הזכיי� )1
או הפוגעות באיכות הסביבה תו� שעתיי� \או תברואתיות ו\בטיחותיות ו

  מגילוי התקלה. 

בכל מקרה לא יושבתו מערכת או מתק� בודד, לרבות מתקני ייצור ואנרגיה,  )2
  קרי�.יותר מאשר שלוש פעמי� בשנה ולמש� עד שעתיי� בכל אחד מהמ

  שעות ממועד גילוי�. 24, יתוקנו תו� המרכזתקלות שאי� בה� כדי להשבית את  )3

על הזכיי� לבצע את הטיפולי� השבועיי� והחודשיי� במהל� השבוע בו  )4
החצי שנתיי�, השנתיי� והרב התלת חודשיי�, מתוכננת העבודה. הטיפולי� 

  ימי� מהמועד המתוכנ�. 15שנתיי�, יבוצעו לא יאוחר מחלו� 

 רידת הספקי� ואיכויותי  )ג

  כללי )1

") יחשב מתק"" –(להל�  או ציוד מתק� ,מערכתחצר, תשתית, מבנה, ,חלק 
כמחייב שיפו% או שדרוג או חידוש או החלפה בכל עת שלא נית� יהיה 

או הספקי� המפורטי� \להחזירו, באמצעות טיפולי� ותיקוני�, לתפוקה ו
ההספק שנמדדו בעת מסירת או \מהתפוקה ו 85%או של לפחות \זה ובסעי� 

או הספקי� בעת מסירתו, \ואישור המתק�. מתק� שלא נמדדו לגביו תפוקות ו
או ההספקי� על פי המצוי� בקטלוג היצר�. לעניי� תפוקות \יחשבו התפוקות ו

והספקי� יחשבו ג� תנאי עבודה כדוגמת רעשי� חריגי�, תנודות ורעידות, 
י ורטיבות, שריטות וסדקי� הנובעי� ריחות, גזי� נפלטי�, חוסר איטו� תרמ

מפעולת המתק�, צריכת יתר של חומרי� ואנרגיה הנדרשי� לתפעול ואחזקת 
הרשימות שלהל� הינ� כלליות ויתכ� כי ה� כוללות דרישות  המתק� וכדומה.

לגבי סוגי ציוד שינ� מותקני� בבניי� ולהפ�. בכל מקרה של בחינה לגבי ציוד 
פיע ברשימות שלהל�, תהיה ההתייחסות כמו לציוד הקיי� בבניי� א� אינו מו

  הדומה לו ביותר והמופיע ברשימות.
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  כללי )2
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
שקעי�, קרעי�   גדר חיצונית

  וקורוזיה
קרעי�, פתחי�, שקיעה   אי�

 3לאור� ס"מ  5של יותר מ 
  מטר, קורוזיה חריפה

  מ"מ 5סדקי� ברוחב מעל   אי�  סדקי�  כביש או מסעה
ס"מ  5שקיעה העולה על   אי�  שקיעות  כביש או מסעה

 �  מטר 3במדידה לאור
  סתימות שורשי� ושומני�  אי�  מצב הצנרת  צנרת ביוב בחצר

  מ"מ 2סדקי� ברוחב מעל   אי�  סדיקת הקיר  קירות
  מ"מ 1פתיחה ברוחב מעל   אי�  פתיחת מישק  מישקי�

 דלתות, וריהוט
  קבוע

 צירי� ונעילות
  ומכלול הדלתות

שקיעה המפריעה לסגירה   שני� 15
, או חוסר אפשרות לנעילה

  שברי�
שקיעה המפריעה לסגירה   אי�  צירי� ונעילות  חלונות 

  או חוסר אפשרות לנעילה 
 5 -שקיעה של למעלה מ  שני� 14  מבנה  תקרות ביניי�

�  מטר 1של  מ"מ לאור
  קריעה, בועות ושחיקה  שני� 8  מצב  שטיחי�
  קריעה, בועות ושחיקה  שני� 12  מצב  PVCמשטחי 

  שחיקה  שני� 15  מצב כללי  תאי שירותי�
מראות, ברזי� וכו'   שני� 12  מצב כללי  אביזרי� בשירותי�

  שחוקי�
  סימני רטיבות    מבנה  רטיבות

  

  

  

  

  

  מערכות חשמל )3
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
גופי תאורה 

(רפלקטורי� 
  ונורות)

  - 15%  שני� 15  רמת תאורה

  תקינות  אי�  תקינות  תאורת חירו�
משנקי� מגנטיי� 

  לגופי תאורה
  + 20%  שני� 15  רמת רעש

קבלי� של גופי 
  תאורה

  בנורותהבהוב   שני� 15  איכות הדלקה

  ותקינות סימני חריכה  אי�  בקליט ומגעי�  בתי תקע
  ותקינות חריכת מגעי�  אי�  איכות המיתוג  מפסקי זר�

מוליכי� (חוטי� 
  וכבלי�)

  סימני חריכה  אי�  גוו� הבידוד
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האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
ציוד מיתוג בלוחות 

  חשמל
אמינות 

  המאמ"תי�
  ניתוק ללא סיבה  שני� 15

ציוד מיתוג והגנה 
  חשמליי�

פריט לא יתוק� אלא   שני� 15  אמינות
יוחל�, בעת החלפה יוחל� 

  לסוג חדיש
משני זר� של ציוד 

  מדידה
  בדיוק המדידה 5%  שני� 15  דיוק הקריאה

ביכולת  15%ירידה של   אי�  תפקוד ואמינות  מערכת מתח גבוה
או ירידה של \האספקה ו

במתח או בתדר  5%
  האספקה

 ביכולת 15%ירידה של   אי�  הספק מוצא  דיזל גנרטור
או ירידה של \האספקה ו

במתח או בתדר  5%
  האספקה

  מערכות מיזוג אוויר )4
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
ציוד חשמל, בקרה 

  ומיכשור
, פריט לא יתוק� -+/ 5%  שני� 15  דיוק קריאה

אלא יוחל�, בעת החלפה 
  חדישיוחל� לסוג 

ירידת תפוקה   מקרר מי� (צ'ילר)
  ואיכות הציוד

ביכולת  10%ירידה של   אי�
האספקה,לא יתוק� גו� של 
מחלי� חו� או חלקיו 
הפנימיי� שאור� חייה� 

שנה,עלות  15 -יותר מ
תיקו� מצטברת בשנה לא 

  מער� הציוד 65%תעלה על 
  

  מגדל קירור
  

ירידת תפוקה 
  ואיכות הציוד

  
  אי�

ביכולת  15%ירידה של 
האספקה,לא יתוק� גו� 
מגדל קירור שאור� חייו 

שנה,עלות  15 -יותר מ
תיקו� מצטברת בשנה לא 

  מער� הציוד 65%תעלה על 
ירידת תפוקה   משאבות

  ואיכות הציוד
ביכולת  10%ירידה של   אי�

האספקה,לא יתוק� גו� או 
מאי% משאבה שאור� חייה 

שנה,עלות  20 -יותר מ
תיקו� מצטברת בשנה לא 

  מער� הציוד 65%תעלה על 
גו� וחלקי�   יט"אות, מפוחי� 

  נעי�
 -לא יתוק� ציוד ב� יותר מ  אי�

שנה,לא יתוק� ציוד שבו  20
  הגו� נאכל מקורוזיה,

בכל בלאי יוחל� קטע   אי�  גו� הצנרת  צנרת
הצינור ולא יתוק�,אזור בו 

נזילות  5 -יתרחשו יותר מ
  בשנה יוחל� כולו,

ברזי� ואביזרי 
  צנרת

 -לא יתוק� ציוד ב� יותר מ  אי�  גו� האביזר
א יתוק� ציוד ל שנה, 15

  שבו גו� האביזר דול�,
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האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
גו� האביזר   מזגני� עצמאיי�

  ותפקוד
 -לא יתוק� ציוד ב� יותר מ  14

א יתוק� ציוד ל שנה, 14
המזג� אכול שבו גו� 

  ,ומחורר

  מעליות ומגבהי� )5
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

לעומת המקור שינוי 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
  שחוק ובלוי  שני� 15  פני� התא  תא המעלית
  הנחיה של בודק המעלית  אי�  מצב הכבלי�  כבלי נשיאה

מערכת הנעה 
 \הידראולית 

  מכנית \פנאומטית 

  הנחיה של בודק המעלית  שני� 15  מצב המערכת

מערכת הפיקוד 
  והדלתות

מצב פיקוד 
  ודלתות

תפקוד בלתי יעיל, חוסר   שני� 15
  בחלפי�

  מערכות מתח נמו� מאוד )6
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
יכולת תפקוד   מערכת בקרת מבנה

  ואמינות
התיישנות המערכת ומספר   שני� 15

  רב של תקלות
  מערכת גילוי אש

(אחת מהמערכות 
הקיימות בנתב"ג , 

, כתובתיות
ומחוברות אנלוגית,

ברשת התקשורת 
למערכות השליטה 

  הגרפית )

יכולת תפקוד 
  ואמינות

התיישנות המערכת ומספר   שני� 15
רב של תקלות, פסילת 

  המערכת ע"י הרשויות

מערכות ביטחו� 
טמ"ס, גלאי�, 

  בקרה

יכולת תפקוד 
  ואמינות

רכת ומספר התיישנות המע  שני� 15
רב של תקלות, פסילת 

  המערכת ע"י הרשויות
  

  מערכות קיטור והסקה )7
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

שינוי לעומת המקור 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
גו� הדוד,   הסקה \דוד קיטור

  בעירה,
להבה  גו� הדוד או צנורות  שני� 15

או מאוכלי�, \דולפי� ו
מבער לא תקי�, ארובה 

לפי בודק  –מחוררת 
�  מוסמ

  גו� המיכל דול�  שני� 15  גו� המיכל  מיכל דלק
משאבות לא תקינות, צנרת   שני�15  משאבות וצנרת  מערכת דלק

  דולפת
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  קירור (במידה ויותקנו) מערכות  )8
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

מועד החלפה 
  מחייב

המקור שינוי לעומת 
ג�  המחייב שיפו$ יסודי

  במהל� התקופה
חדרי קרור והקפאה 

  חדר הקרור –
התפרקות דפנות ובידוד,   שני� 15  שלמות, אטימות

  דלתות לא אטומות
חדרי קרור והקפאה 

  מערכת הקרור –
יכולת תפקוד 

  ואמינות
תקלות מרובות, אי עמידה   שני� 15

בתפוקות, לחצי ראש 
  גבוהי�

  ומוסכ� מראשפיצוי קבוע   )ד

לא עמד הזכיי� באמות המידה לטיב השירות כאמור בסעי� (א) דלעיל אזי בנוס�       
לכל סעד ותרופה אחרי� שיש למזמי� כנגד הזכיי�, יפצחה הזכיי� את המזמי� 
בפיצוי קבוע ומוסכ� מראש. הפיצויי� המוסכמי� הינ� מצטברי�. פרוט הפיצויי� 

  כדלקמ�:

ה, מידי שנה, את הסכומי� המוגדרי� כאחוז (%) לא השקיע הזכיי� באחזק )1
מער� המבנה והמערכות, יפצה הזכיי� את המזמי� בגובה ההפרש בי� הסכומי� 

 .1.2 –שהושקעו בפועל לבי� הסכומי� המתוכנני� כשההפרש מוכפל ב 

לא עמד בשדרוג חלקי חצר, מבנה, מערכות, מתקני� וציוד שאינ� מתפקדי�  )2
לא ביצע את הנדרש תו� תקופה של חודש ימי� מעת כנדרש בסעי� ג) לעיל ו

ההודעה, תפעיל הרשות קבל� לשדרוג, שיפו% או החלפה מטעמה והזכיי� יפצה 
 .15%את הרשות על פי העלות בתוספת 
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  הנחיות כלליות  .ו

  )   הספקת ציוד, חלקי� וחומרי�1       

מהעבודות, לספק את כל הציוד החלקי� הזכיי� יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד 
החומרי�, החומרי� המתכלי� וחומרי העזר הנדרשי� לביצוע העבודות. אספקת הציוד, 
החלקי� והחומרי� תכלול החלפת ציוד שהזכיי� החליט כי לא ראוי או משתל� לו, לשפצו 

  או לתחזקו.

הזכיי� במסגרת כל הציוד, החלקי�, האביזרי�, החומרי� וחומרי העזר שיסופקו ע"י 
התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהי� לקיי� כפי שאושר ע"י 
המזמי� ובהעדר ציוד וחלקי� זהי�, יהיו התחליפי� שווי ער� ויעמדו בסטנדרטי� 

. החלפת חלק בחלק שווה ער� תחייב אישור בכתב של המרכזשאושרו בעת הקמת 
  המזמי�.

  

  

  מתק� וחומר טכני )  ספרי2       

  תכולת ספרי המתק�  )א

, שני ההזכיי� ימסור למזמי�, ע� סיו� עבודות ההקמה ועד חודש לפני תחילת ההפעל
ישארו בידי יעותקי� מושלמי� של ספרי המתק�. שני עותקי� מושלמי� נוספי� 

הזכיי�.  ספרי המתק� יכללו את כל חלקי המבנה, החצרות, התשתיות, ציוד הייצור, 
  מרכזהמערכות, המתקני� והאביזרי� הנכללי� ב

  פורמט  ההגשה  )ב

הזכיי� יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגי�, הוראות הפעלת  )1
  ואחזקה, בשני פורמטי� כדלקמ�:

פורמט מודפס ואורגינלי� של היצרני� כשה� ערוכי� בתיקי� מתאימי�   )א
  בעלי כריכה קשה, כמפורט להל�.

ורסיה וטית כאשר השרטוטי� הינ� בתוכנת שרטוט בפורמט במדיה מגנ  )ב
ו� והקטלוגי� וכל החומר ראחידה שתבחר ע"י המזמי�. צרובי� על סי.די.
  המודפס במדיה סרוקה, א� ה� ע"ג סי.ד. רו�.

החומר המודפס, הקטלוגי� ותוכניות מודפסות, יוגשו כשה� מתויקי� בקלסרי�  )2
  אופ� הבא"בעלי כריכה פלסטית קשה.  הקלסרי� יערכו ב

  הקלסרי� בכל מקצוע יהיו בגוו� שונה על פי מפתח גווני� שיאושר.  )א

  על גב הקלסר יודפס באותיות גדולות הנושא הנכלל בקלסר.  )ב

על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק ד� הוראות בטיחות למערכות.  הד�   )ג
  יהיו בגוו� אדו� בהיר.

ה של כל הקלסרי� אחד הקלסרי� בכל מקצוע יהווה מסטר ובו תיכלל רשימ  )ד
  ותוכ� הענייני� בה�.

  בתחילת כל קלסר ימצא ד� ובו תוכ� הקלסר.  )ה
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כל החומר שיתויק בקלסר יוכנס לתו� שקיות ניילו� שקופות. בכל שקית   )ו
פריט אחד. תוכנית, קטלוג, הוראות הפעלה, הוראת אחזקה. רשימה חלפי� 

המצוי בתוכה וכדומה.  על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט 
  ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכ� הענייני�.

  כל הקלסרי� יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניי� למניעת קריעת השקיות.  )ז

  כל החומר במדיה המגנטית יאוכס� במכלי� מתאימי� קשיחי�.   )3

  פרוט התכולה בספר המתק�  )ג

הנחיות  דפי� מקדימי� הכוללי� הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתק�. )1
הבטיחות יכללו אזהרת והנחיות לשימוש בכלי� וחומרי� מתאימי�, הגדרות 

  בעלי המקצוע המורשי� לפעול במתק� וכדומה.

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיו� העבודות. לכל מקצוע בנפרד.   )2
התוכניות יכללו מידות מקיו� לכל מרכיב מוסתר במערכת.  המידות יתייחסו 

קשיח קבוע במנה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמי� למרכיב 
  לדרישות המספור האחיד של המזמי�.

  תוכניות תאו� מערכות (סופרפוזיציה) ברצפה, בתקרות ובקירות. )3

שרטוטי� גיאוגרפיי� של כל מערכות הזרימה, חשמל, תקשורת, מי�, ניקוז,  )4
תוואי המערכות הגלויות ביוב, אוורור וכדומה. השרטוטי� יכללו את כל 

והנסתרות.  התוואי� יסומנו בתוכניות תו� התייחסות לעצמי� קשיחי� קבועי� 
  בשטח.

תאור מפורט של מערכות הפיקוד ואופ� כיול�. התיאור יכלול סכמות המבהירות  )5
  את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות.

ע� נתוני� טכניי� כרטסת הציוד והפריטי� תכלול ד� מתאי� לכל סוג ציוד  )6
פיזיי� והפעלתיי� המתאימי� לו.  ד� הנתוני� יכלול את הנתוני� הנומינליי� 

  המצויני� ע"י היצר� ואת נתוני העבודה בפועל.

לכל יחידת ציוד יצור� אפיו� ודיאגרמת עבודה ע� ציו� נקודת העבודה בפועל.        
השוני� לכל ציוד, מתק� ידרש להגיש לאישור המזמי� את הפורמטי� יזכיי� 

  ומערכת בה� הוא מתכוו� למלא את הנתוני�.

מכלול קטלוגי� מפורטי� ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצר� של  )7
אותו ציוד הכוללי� הוראות התקנה, הוראות הפעלת ואחזקה, איתור תקלות, 
הנחיות לשיפו% המכלולי� השוני�, תוכניות הרכבה כולל איורי�, רשימות 

  חלפי� וחומרי�.

רשימת אביזרי� המותקני� בכל מערכת, מתק� או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י  )8
מהמערכת כדוגמת אביזרי� בלוחות  יאינטגראלהזכיי� ואשר אינ� מהווי� חלק 

  חשמל, מכשירי ואביזרי בקרה, מגופי� ואביזרי צנרת וכדומה.

יכללו הפניה מפורטת רשימת חלקי חילו� מומלצי� לרבות כמויות.  הרשימות  )9
  לקטלוג המתאי�, שמות ספקי� ופרטיה�, זמני אספקה ותנאי אספקה.

הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבי� שוני� של המערכת ההנחיות יכללו  )10
 הדרכה להפעלת במצבי� שוני� האפשריי� באותה מערכת כדלקמ�:
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  לה יומיומית של המערכת.ופע  )א

  ות לאחר הפסקת חשמל. הפעלת המערכת במצבי חירו�, לרב  )ב

הוראות אחזקה לכל חלקי המבנה, המערכות, הניקיו�, הגינו� וכדומה. ההוראה  )11
תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, דו חודשיות, תלת חודשיות, חצי 

מכניות כל הוראה תכלול -שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. במערכות אלקטרו
ה, לרבות ציו� בסוגריי�, של הנתו� או הנחיות למדידות הנדרשות לקיו� הורא

הטווח הרצוי. הכוונה לאביזרי� שוני� במערכת, כדוגמת מפסקי�, ברזי�, 
שעוני� ומדידי�, לרבות הכוונה מתאימה וציו� מספריה� בתוכניות לרבות ציו� 

  מספרי התוכניות ותרשימי הזרימה המתאימי�.

יהיו מפורטות ברמת  הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונ�. ההנחיות  )12
המערכת, המתק� והציוד.  הנחיות לגבי מערכות מורכבות הכוללות יחידות ציוד 
שונות יוכנו ע"י הזכיי�. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצר� 
כשה� מתורגמות לעברית. הנחיות יתייחסו למצבי� שוני� בהפעלת המערכת 

  כאמור לעיל.

") לאישור י"החומר הטכנ –את תיקי המתק� ותוכניות העדות (להל� ד)   הזכיי� יגיש 
  המזמי� כשה� מעודכני� ומתאימי� למצב הקיי� בפועל במבנה.

המזמי� והמתכנני� מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש 
לאישור� ויעירו הערותיה� העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב 

  בפועל.
זכיי� יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש , על בסיס ההערות העקרוניות של ה

המתכנ�, ויתק� כל הנדרש. בתו� ביצוע התיקוני� יחזיר היז� את החומר למתכנני� 
  לבדיקה חוזרת.

היה ולמתכנני� יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות 
  שעות עבודה של החשב הכללי.הבדיקות  החוזרות על הזכיי� לפי תערי� 

יווכח כי למרות ההתראות אי� הזכיי� מגיש את החומר יהמזמי� יהיה רשאי, במידה ו
הטכני כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גור� אחר וכל העלויות שידרשו 
לביצוע העבודה לרבות איסו�, בדיקה והתאמת החומר לקיי�, יוטלו על הזכיי� 

  כאמור לעיל.

  אחריות לחומר טכני וספרי מתק�ה)   

באחריות הזכיי� לשמור על כל החומר הטכני במתכונתו כפי שאושרה ע"י המזמי�        
בעת קבלת המבנה והמתקני�.  החומר הטכני יועבר בשלמותו למזמי� בתו� תקופת 
החוזה.  בא� יחסר חומר טכני כלשהו בעת סיו� החוזה, יחויב הזכיי� כספית 

  ת החומר הטכני.בעלויות השלמ

  עדכו� חומר טכני והשלמתו)   ו

ער� מאושר, עליו לעדכ� את -בכל מקרה בו הזכיי� מחלי� חלק או ציוד בשווה     
התוכניות ולצר� את הקטלוג של החלק החדש ואת הוראות ההפעלה והאחזקה לתיק 
המתק� המתאי�. החומר הטכני יכלול את כל הפרטי� הנדרשי� בהגדרות בפרק 

  ד מתקני�.תיעו

  מספור אחיד)   ז

הזכיי� יחייב את כל המתכנני� והקבלני� למספר את כל חלקי החצרות, התשתיות, 
המבני�, המערכות, המתקני� והציוד על פי שיטת מספור אחידה. המספור האחיד 
ישרת את הזכיי� בבואו להקי� את מערכת ניהול האחזקה הממוחשבת. הזכיי� יוכל 

  .מספרי� אחידי� מהרשותלקבל הכוונה וקטלוג 
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  פקוח על עבודת הזכיי�  .ז

על ביצוע העבודות ע"י הזכיי�. הפיקוח יתבצע ככל הנדרש  ע"פ שיקול דעתה הרשות תפקח 
וכפי שיקבע ע"י הרשות. נציג מקצועי של הזכיי� ילווה את נציג הרשות בכל עת ביצוע הפקוח, 
יציג בפניו את העבודות שבוצעו ואת התיעוד של העבודות. לפי דרישת נציג הרשות יפיק 

שות. אי אישור העבודות ע"י נציג הרשות הזכיי� דוחות ממחשב האחזקה ויציג� לנציג הר
  יחייב את הזכיי� בביצוע חוזר ולרבות הורדות בגי� אי ביצוע כמפורט.

  

  היערכות למסירה בתו� תקופת הזיכיו�  .ח

 המרכזכהגדרתו לעיל, יועבר בתו� תקופת הזיכיו� לידי רשות שדות התעופה.  המרכזכל  )1
 .יועבר לידי הרשות כשהוא תקי� ופעיל

, בכל אחת מהבדיקות המזמי�מהזכיי� תתבצע בשלושה שלבי�.  כזהמרקבלת  )2
 ,המבנה, המערכותהחצרות, התשתיות, את מצב ויתעד יבח�  המפורטות להל�,

יגיש לזכיי� את הסתייגויותיו הזכיי� ומוחזרי� אליו ואשר תוחזקו ע"י  והציוד המתקני�
דרש לבצע את כל י. הזכיי� ימרכזביות יכללו כל כשל וממצב המתקני�. ההסתייג

ח אד� נוס� והשקעה של ותקופת החוזה וזאת באמצעות כ יו� לפני תו� 90המפורט עד 
 כדלקמ�: דרש.יחלקי� וחומרי� ככל שי

 כהכנה לקראת יציאה למכרז לזכיי� חדש,יו� לפני תו� מועד תקופת החוזה,  365 2.1
יתקיי� סיור בכל חלקי החצרות, המבני� והמתקני�. בסיור ישתתפו המזמי�, 

מטרת הסיור הראשו� הינה בדיקה כללית של מצב המבנה והתרעה הזכיי� ונציגיה�. 
  על שינויי� מהמצב התחזוקתי המתבקש על פי החוזה.

� כהכנה סופית לקראת יציאה למכרז לזכיייו� לפני תו� מועד תקופת החוזה,  180 2.2
בכל חלקי החצרות, המבני� והמתקני�. בסיור  בדיקה מעמיק יתקיי� סיור חדש,

מטרת הסיור השני הינה הגשת מסמ� מפורט שבו ישתתפו המזמי�, הזכיי� ונציגיה�. 
 החריגות ממצב המבנה הנדרש ולוח זמני� לתיקו� הממצאי�. יצוינו

� ובו יבדקו התיקוני� יער� סיור בדיקה מקייו� לפני תו� מועד תקופת החוזה,  90 2.3
שביצע הזכיי� על פי הדוחות הקודמי�. בכל נושא בו הזכיי� לא ביצע את המוטל עליו 

רשאי המזמי� להורות לבצע את העבודה האמורה על ידי על פי הדוחות הקודמי�, 
זכיי� אחר או בכל דר� אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הזכיי�, והמזמי� יהיה 

(שייחשבו כהוצאות  15%כות את ההוצאות האמורות בתוספת רשאי לגבות או לנ
תקורה) מכל סכו� שיגיע לזכיי� בכל זמ� שהוא, לחלט את הערבות וכ� יהיה המזמי� 

  רשאי לגבות� מהזכיי� בכל דר� אחרת.

3(  �ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, ג� במקרי� בה� יהיה על הזכיי� להמשי
ור� תיקו� הליקויי�, לא יוכלו לשמש עילה לזכיי� לדרוש לפעול מעבר לתקופת החוזה לצ

 תוספת או תמורה כספית כלשהי.

האמור לעיל הינו בנוס� לקניסת הזכיי� בגי� אי ביצוע טיפולי� מתוכנני� במערכות, ככל  )4
  שיתגלו חריגות כאלה.

5(  �ו את שעות מלאות. נציגי הזכיי� שידריכ 200הזכיי� ילווה וידרי� את נציגי המזמי� במש
. נציגי המזמי� מרכזנציגי המזמי� יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הקיימות ב

איש במקצועות שוני�. ההדרכה תכלול את המקצועות הטכניי�,  5יכללו צוות של עד 
מערכת הבקרה, מחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתק� ובמערכות 

  וכדומה. השוני� המרכז, אופ� התפעול והאחזקה של חלקי הממוחשבות

  

  



   �נספח ה'

לתכנו�, הקמה ושימוש לחוזה הרשאה  איכות סביבה  נספח

  במרכז לוגיסטי בנתב"ג

 הגדרות .  1

   בישראל. רשות שדות התעופה ":רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות.  ":המפעיל"

מוסמכת מטעמה לטפל בהיבטי� שוני� של הרשות  ה יחידה � "היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  בתחו� איכות הסביבה. 

  נמל התעופה ב� גוריו� מנהל  � "מנהל מתק�"

 

  רקע .  2

גור� ת ולכל "מופקדת על פיתוח�, הפעלת� וניהול� של שדות התעופה ומעברי הגבול. לרש רש"ת

חוזה ו/או הסכ� הרשאה  ו/או פקודת הפועל בתחומה, בי� א� עבורה ו/או בי� א� באמצעות חיצוני 

ו/או זיכיו� ו/או כקבל� משנה ו/או שוכר ו/או כל נות� שירות אחר עבור רש"ת או עבור גור�  עבודה

פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות השפעות משמעותיות על  אחר, הפועל בהרשאתה, 

, ככל שנית� ,טרול ההשפעותול לנהפועל בתחומה לפעמפעיל הת ושל "הסביבה. מחובתה של רש

  .ולשמור על הסביבה וההוראות המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השוני�

  

  מטרה .  3

פי כל די�, בכל  לעאת חובותיה� מול רש"ת ו הגורמי� החיצוניי� לכללמטרת פרק זה להבהיר 

ע מראש הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחות� באשר לצעדי� אשר עליה� לנקוט כדי למנו

   דרכי� לטיפול במקרה של אירוע.כ� באשר לאירועי זיהו� ופגיעה באיכות הסביבה ו

כדי לגרוע מחובותיו לפי  וואי� במפעיל המחויבויותיו של להוסי  על מטרתו של פרק זה יובהר, כי 

  כל די� /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.

    

י� הוראותיו של נספח זה לבי� הוראותיו של מובהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה ב

החוזה שאליו הוא מצור , תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא א� כ�, פרשנות החוזה בכל הנוגע 

בהשוואה להוראותיו של  מפעילבעניי� השמירה על איכות הסביבה מקלה על המפעיל לחובותיו של ה

  נספח זה. 

  מפעילהחובות  .  4

אישורי� ורישיונות כי בכל תקופת מת� השירותי� יחזיק המפעיל  ובאחריותו המפעילשל מחובתו  .4.1

 שיונותי, לדאוג לקבלת� של כל האישורי� ו/או ההיתרי� ו/או הרהנדרשי� לש� מת� השירותי�

שיו� עסק, היתר רעלי�, יכגו� ובלי לגרוע מכלליות האמור, ר ו/או ההסכמותפי כל די� �הנדרשי� על

דרש מכל גור� שהוא (לרבות רשות מקומית, יהעשויי�/ות לה פליטה וכיו"ב,היתר הזרמה, היתר 
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על חשבונו, לש� משרד הפני�, ועדות לתכנו� ובניה, משטרה, מכבי אש וכל גור� רגולטורי אחר) 

 ., ולוודא כי יהיו ברי תוק  מש& כל תקופת החוזהההסכ� ע� רש"ת פיקיו� כל מחויבויותיו ל

להעביר לנציג היחידה להגנת הסביבה ברש"ת, מיד ע� חתימת החוזה, עותק של כל מפעיל על ה .4.2

 לעיל.  4.1אישור ו/או היתר ו/או רישיו� ו/או הסכמה כאמור בסעי  

ידרי& את עובדיו וגורמי� הפועלי� מטעמו להתמודדות ע� היבטי� סביבתיי� הנובעי� מפעיל ה .4.3

יחתי� כל עובד וגור� אחר מטעמו כי קיבל  המפעילמפעילותו, לרבות מניעת מפגעי� וזיהו�. 

יתעד בכתב את ההדרכה שנת� ואת האישורי� כאמור, וישמור מפעיל הדרכה וכי הבי� את תוכנה. ה

עותק של תיעוד חתימות העובדי� יועבר ליחידה לאיכות ., במש& כל תקופת החוזהעל התיעוד

 הסביבה ע� סיו� ביצוע ההדרכה .

הסביבה הרלוונטיות  נהלי איכותכי לרשות עובדיו תועמד באופ� זמי�, חוברת לוודא  המפעיל על  .4.4

אשר מופיעה בפורטל הרשות ,על המפעיל חלה החובה להתעדכ� בנהלי� אלו לתחו� עיסוקו, 

 .ביחידה לאיכות הסביבה ברש"ת

אשר א� וכבאחריות המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גור� אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות  .4.5

 .ידי המנהל�, וככל שיידרש לכ& עלועברנה על ידי גורמי רש"תת

כל מקרה של הפרת הוראות כל די�  וללא כל שיהוי, על , רשותלדווח מיידית ל המפעילמחובתו של  .4.6

ו/או חשש להפרה כאמור בנושאי� הקשורי� לאיכות הסביבה, בי� א� נגר� על ידו ו/או ע"י מי 

זיהו� קרקע,  שפכי�,אסבסט,בנושא זיהו� אויר, זיהו� מי�,מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות 

רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרי� מסוכני� ורישוי עסקי�) ולפעול מיידית 

 לתיקו� ההפרה בתיאו� ע� הרשויות המוסמכות.

� אחר מחובתו של המפעיל לקיי� ולגרו� לכ& כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלוא .4.7

 הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאי� המנויי� בפרק זה.

באחריות המפעיל לשת  פעולה ע� נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או פעולה  .4.8

אחת לשנה יבוצע מבדק במתח� על ידי נציג היחידה הסביבה.  איכות מתקנת אשר יידרשו בתחו� 

   .הסביבה לבדיקת הפרמטרי� הסביבתיי�לאיכות 

איכות ) שירכז את כל פעילות המפעיל בהיבטי ות סביבה המפעיל ימנה נציג מטעמו (להל�: נאמ� איכ .4.9

לאיכות הסביבה באחריות בכל הנוגע לקיו� נספח זה,שמו של הנציג יועבר ליחידה ויישא  סביבה

 .ברשות לאחר מינויו

כל די�  הוראתשל שלו ושל מי מטעמו, בגי� כל הפרה  הרשותפי המפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כל .4.10

על פי נספח זה  והתחייבויותיבנושאי ההגנה על הסביבה ואיכות הסביבה ולרבות בגי� כל הפרה של 

/או ימסרו לו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ולרבות ולא למעט בגי� הפרה של ההנחיות שנמסרו 

ור כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או של מי ברשות על פי נספח זה. אי� באמ

ו/או מחדל כלשה� בכל הנוגע לשמירה על ההוראות בנספח זה, והמפעיל   מעשה בגי�מטעמו 

 שנעשו מחדל/או ו מעשה בגי� נגדה שתוגש דרישהמתחייב לשפות את הרשות בגי� כל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על

לרש"ת מסמ&, דו"ח, אישור, רישיו�, היתר או כל מסמ& דומה   לספקמפעיל כל מקרה בו נדרש ה .4.11

  .סביר וללא דיחוי אחר, יהיה עליו לעשות כ� תו& זמ� 
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, בהיבטי� השוני� של איכות סביבה בפעילות המתבצעת השאר בי�, העוסקת נהלי� מערכת רשותל .4.12

את המפעיל ויהיה עליו לקיימו בתיאו� ע�  יחייב נספחיה� על הרלוונטיי� בנהלי� האמורברשות. 

 אחר ממונה גור� כל בתיאו�או  ,המתק� מנהלע�  בתיאו�היחידה לאיכות הסביבה ברשות, 

 .העניי� בנסיבות החל בנוהל המצוי� ברשות

 רעש .  5

 די� כל פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  המפעיל על .5.1

 .1990 –תקנות למניעת מפגעי� (רעש בלתי סביר), התש"� ב

 להפחתת לפעולהמפעיל  באחריות, די� כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בה� במקרי� .5.2

  .המותרות לרמות הרעש

  

  ריח מטרדי .  6

  ח לסביבתו.כל מטרד רי המפעיל יגרו�  לא .6.1

  יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח.מחו המפעיל .6.2

  

  קרינה אלקטרומגנטית .  7

פליטת גלי� אלקטרומגנטיי� שרמת  �" קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", "הגדרה :  .7.1

  ); ionizationאלקטרו� וולט ושאינ� יכולי� לגרו� ליינו� (  5–האנרגיה שלה� פחותה מ

, ובכלל זה ו/או קרינה בלתי מייננת כל מתק� הפולט קרינה אלקטרומגנטית גור� חיצוני� ילא יתק .7.2

וללא קבלת מלוא  ברש"ת �ללא תיאו� ואישור בכתב של הגורמי� הרלוונטיי תקרינה סלולארי

  .ההיתרי� הנדרשי� לפי כל די�

 

  שפכי% .  8

, החל מגבול  המפעיל מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכי� הכללית של נמל התעופה ב� גוריו�  .8.1

חצרו. בהיעדר מערכת הולכת שפכי� יפונו השפכי� ע"י המפעיל לאתר מורשה לפי כל די�. יובהר, כי 

על  המפעיל, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכי� בניגוד לדי�, ה� בתחו� חצרו, ככל שקיי� כזה, וה� 

 בכל שטח אחר.

אחרת אלא א� קיבל אישור מראש, המפעיל לא יעשה שימוש בבורות ספיגה, בתעלות או בכל דר&  .8.2

 במפורש ובכתב לכ& מאת רש"ת. 

להזרמת שפכי� ובדרישות כל די�, בי� השאר  רשות שדות התעופהלעמוד בדרישות  המפעילעל  .8.3

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לעמוד בדרישות תקנות המי� (מניעת זיהו� מי� ממתכות ומזהמי� 

כללי תאגידי מי� וביוב  של מזהמי� בשפכי� ובדרישות  �ביימרלריכוזי� , 2000אחרי�), התשס"א 

ניה�. אי� באמור י, לפי המחמיר מב2014 �(שפכי מפעלי� המוזרמי� למערכת הביוב ), התשע"א 

מלעמוד בדרישות כל די� הנוגע להזרמת שפכי�, לרבות  המפעילבסעי  זה כדי למעט מחובתו של 

 הסביבה. דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת

במידה   חל איסור מוחלט על הזרמת שפכי� לכל מקו� אחר שאינו מערכת השפכי� הרשותית. .8.4

לבצע טיפול קד� או להתאי� את מערכת איסו  השפכי� לפני חיבורה למערכת של  ויהיה צור&
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א יידרש להמציא לרש"ת והעלויות וטיפול הקד� יהיו על חשבו� אותו גור� ובאחריותו, וה � רש"ת

 .המאשרי� ביצוע טיפול זה דוחות

לבצע ניטור למדידת איכויות השפכי� המועברי� מפעיל ה ידרשיע� רש"ת  בהתא� לחוזה .8.5

. המפעיל ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת על פי דרישהמדידות איכות השפכי� יועברו למערכת.

  יאפשר לנציגי הרשות לבצע בדיקות שפכי� במתח� בכל עת, בתיאו� מראש.

 ור מוחלט על הגלשת שפכי� אל מערכות הניקוז.חל איס .8.6

שפכי� אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בה� על פי הדי� לגבי חומרי� מסוכני�, הובלת�  .8.7

  ופינויי� וכאמור בפרק חומרי� מסוכני� לנספח זה.  

  ניקוז .  9

שהוא, מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמי� בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר  .9.1

  בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתק�, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.

  פסולת .  10

  �הגדרות  .10.1

פסולת במצב צבירה מוצק, שאינה פסולת מסוכנת כאמור בחוק החומרי�  – פסולת מוצקה

  . 1993 �המסוכני�, התשנ"ג

פסולת מסוכנת פסולת שמקורה במוצרי מזו� ומרכיביה� ושאינה  �פסולת אורגנית

    כהגדרתה להל�.

פסולת של רעל או כימיקלי� המפורטי� בתוספת הראשונה לחוק חומרי�  �פסולת מסוכנת

  .1993 �מסוכני�, התשנ"ג

חומרי� ושיירי חומרי� המשמשי� לבניה או שמשתמשי� בה� בקשר  �פסולת בני�

 .לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבני�

 :כללי .10.2

מפעיל , יחול א* ורק בא% יוצבו בתחו% הלהל� 10.2בסעי(  מודגש ומובהר בזאת במפורש, כי כל האמור

 ידי הרשות המקומית, מתקני% לאיסו( פסולת למחזור.�ידי הרשות ו/או על� על

המפעיל מחויב להפריד את הפסולת המיועדת למחזור (קרטוני� בלבד,  .10.2.1

למחזור  �/יבשה) ולהשליכה אל מיכלי� ייעודיי האשפה רטוב

במיקומי� שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת המוגדרת 

למחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיי�. כל זאת בהתא� להוראות 

, חוק איסו  ופינוי 1984 �כל די�, לרבות חוק שמירת הניקיו�, התשמ"ד

יה� ולרבות הנחיות הרשות ותקנות 1993 �פסולת למחזור, התשנ"ג

  המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמי� הנלווי�.

פסולת למחזור, כפי שהוגדרה לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלי�  .10.2.2

 ייעודיי�, שיוצבו בנקודת הפרדה למחזור א� וככל שיהיו.

  בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה למחזור .10.2.3

רבות: מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, ל, א� וככל שיהיו .10.2.3.1

איסכורית ו/או דחס� לקרטו�, עגלה לאיסו  נייר, מיכל לאיסו  
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פסולת אלקטרונית, דחס� ליריעות פלסטיק, מיכל לאיסו  

  .ויקצה על ידה סוללות, ככל שיידרש על ידי רש"ת

במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי האצירה הנדרשי� על המפעיל  .10.2.4

 בת אי הצבת�.לנמק   את סי

הוסכ� על רש"ת על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי האצירה הנדרשי�, על המפעיל להעביר את רכיבי  •

 הפסולת המופרדי� למיכלי� ייעודיי� שיוצבו על ידי רש"ת.

נאמ� איכות הסביבה מטע� המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוט  של נקודת ההפרדה למחיזור . נאמ�  •

בקשר שטו  ע� קבלני פינוי הפסולת וידווח באופ� שוט  לרא"ג שירותי קרקע  איכות הסביבה יעמוד

 ויחידה לאיכות הסביבה ככל שיידרש.

  פסולת מוצקה .10.3

הפסולת תפונה מחזור למיכל אצירה יעודי, בהתא� לסוג הפסולת. חל איסור  .10.3.1

 על השלכת פסולת מחו0 למיכל האצירה.

 לדחיסת קרטו�. תייעודיואריזות קרטו� יועברו לדחסניות  �קרטו� .10.3.2

לתא� את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת מוצקה ע�  מפעילעל ה  .10.3.3

  היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתק�.

 

  פסולת בני�  .10.4

 בא� יעשו עבודות בינוי  ושיפו0 במתח� כלל התנאי� הבאי� יחולו :

הסביבה  איסו  ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאו� וידוע היחידה לאיכות .10.4.1

  ברש"ת ובהתא� לכל די�. 

  פסולת בני� תיאס  לתו& מיכל אגירה ייעודי לפסולת בני�. .10.4.2

הפסולת תסולק בהתא� לכל די� באחריות המפעיל אל אתר פסולת מאושר  .10.4.3

  ע"י המשרד להגנת הסביבה להשלכת פסולת בני�.

המפעיל מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תעודות משלוח בדבר הטמנת  .10.4.4

  לת.הפסו

  

  פסולת ביתית .10.5

אשפה למכלי אשפה ייעודיי� של פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה  .10.5.1

בהתא� לדרישות רש"ת ובהתאמה מלאה לנספח  , ואליה� בלבד.המפעיל

 השירות ותפעול המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  פסולת מסוכנת .10.6

מסוכנת מכל סוג פסולת מפעיל הלא יחזיק, לא יאחס�, לא ישנע ולא ישלי&  .10.6.1

  שהוא ללא תאו� ע� הגור� האחראי ברש"ת.

תקנות רישוי עסקי� (סילוק פסולת חומרי� תטופל עפ"י  מסוכנתפסולת  .10.6.2

על חשבונו לאתר המפעיל תועבר על ידי ו 1990 � מסוכני�), התשנ"א 
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טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאו� ע� המשרד להגנת 

  ת הסביבה ברש"ת.הסביבה וע� היחידה לאיכו

כל פסולת חומרי� מסוכני�, פח� פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל שימוש  .10.6.3

אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי 

ברש"ת בכל עת ומיידית  �הרלוונטייויוצגו בפני הגורמי�  המפעילישמרו בידי 

 לפי דרישה.

  שמ� משומש ומצברי% .  11

ימנע מכל פעולה מפעיל אחסו� ופינוי מצברי� ושמ� יעשה בהתא� להוראות כל די� והתפעול,  .11.1

 שיש בה כדי לגרו� לזיהו� כתוצאה ממצבר או שמ� משומש.

שמני� ודלקי� יטופלו באמצעות מפרידי שמני�. תקינות מפרידי השמני� תיבדק באחריות  .11.2

 שיוודא עמידתו בדרישות כל די� ונהלי רש"ת הרלוונטיי�. מפעיל ה

 קבלות על העברת השמ� המשומש והמצברי� ישמרו ויועברו לרשות רש"ת על פי דרישה. .11.3

  חומרי% מסוכני% .  12

 . 1993 �חומר מסוכ� כאמור בחוק חומרי� מסוכני�, התשנ"ג �"חומר מסוכ�" .12.1

מצד המפעיל  ויבוצע בהתא� לו היתר רעלי� קבלת ושינוע של חומ"ס מותנה ב , טיפולכל אחסו� .12.2

 עותק של היתר זה יועבר ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. .ולתנאי� הקבועי� בהיתר הרעלי�

הנו האחראי ועליו להיות ערו& בכל הנוגע לאחסו� חומרי� מסוכני� ושינוע� וכ� עליו  המפעיל .12.3

 .הכרו& בכ&, על כל להכי� נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרי� מסוכני�

כל המתקני� בה� מאוחסני� רעלי� וכל העמדות לאחסו� רעלי� ישולטו באופ� ברור והשילוט  .12.4

יוצב במקו� בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט מתק� 

 יציי� ג� את ש� המתק�.

חס� באותיות עבריות שילוט הרעלי� יכיל את הפרטי� הבאי� : הש� הכימי של החומר המאו .12.5

 'או לועזיות, מסי או�1, קבוצת סיכו�, ציו� הסיכו� וקוד חירו�. במידה ומאוחסני� בעמדה מס

רעלי� נית� לשלט� בשלט משות . במקרה זה יצוי� על השלט ש� הקבוצה, ציו� הסיכו� וקוד 

    החירו� המחמיר.

ידה לאיכות הסביבה ברש"ת ימנה אחראי� לתחו� חומרי� מסוכני� ויעביר לידי היח המפעיל .12.6

על הגור�  את שמותיה� ופירוט שוט  של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס.

ליד כל אזור אחסו�  החיצוני להחזיק בכל הציוד הנדרש לש� טיפול באירוע חומרי� מסוכני�.

התא� יוחזקו חומרי� סופגי� ובמידת הצור& אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה ב

 להנחיות שירותי הכבאות וההצלה.

ליידע את היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת בדבר סוגי החומרי�, מיקומ�  הגור� החיצוניעל  .12.7

 וכמות�.

כל שינוי בסוג החומר המאוחס�, מיקומו וכמותו, ידווחו מיידית ליחידה לאיכות הסביבה  .12.8

 .וכ� בא� נדרש לפי כל די�, למשרד להגנת הסביבה ברש"ת

ירוע חומרי� מסוכני�, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכ�,דליפה וכ� כל חשש לאירוע כל א .12.9

 כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתק� וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 
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  זיהו% קרקע .  13

או כל , חומר מסוכ� על המפעיל להימנע מכל זיהו� קרקע ועליו למג� כל מיכל דלק, חבית שמני�  .13.1

מהמיכלי�  110%שדליפתו עלולה לגרו� לזיהו� קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של חומר אחר 

 לקליטת החומרי� במקרה של דליפה. התחומי� על ידה

שפיכה לא מבוקרת של חומרי גל� (פסולת נוזלית, שמני�, מכל חשד לזיהו� קרקע כתוצאה  .13.2

ויחייב את הגור�  תדלקי�, תשטיפי� וכדומה) ידווח ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"

 החיצוני באופ� מיידי לנקוט בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המש& הזיהו�.

 חומרי לקרקע. שפ& הגעת שתמנע באופ� חלחול מונע בחומר ומצופה אטומה תהיה מאצרה כל .13.3

 ,להכיל אמורה היא אות� חומרי�של המאצרה יהיו עמידי� ל והציפוי האיטו� וחומרי הבניה

 .ומוצריה� הנטרול חומריל או תערובותיה�ל

על המאצרה להיות  מתוחזקת כ& שתהיה נקייה ומנוקזת ממי גשמי� ,מחומרי� מסוכני�    .13.4

 ופסולת.

יאוחסנו באותה מאצרה רק חומרי�  שאופ� הטיפול בה�  בעת אירוע  .13.4.1

 הינו זהה .

  .על מגופי המאצרה יהיו תמיד במצב סגור .13.4.2

 . לביוב ינוקז ייאס  ולא במאצרה שפ& כל .13.4.3

  

  זיהו% אויר .  14

ותקנותיו ולוודא כי  לא נגר�  2008 �חוק אוויר נקי, התשס"ח על המפעיל לעמוד בדרישות   .14.1

 זיהו� אוויר חריג ( כמוגדר בדרישות על פי די� ) מחצירו וממתקנו. 

בא� המפעיל יידרש להיתרי פליטה מאת המשרד להגנת הסביבה יעדכ� המפעיל את היחידה  .14.2

 .לאיכות הסביבה ברש"ת  על דרישה זו 

  מחויב לדאוג לתשתית מתאימה בתחו� חצרו למניעת זיהו� אויר. המפעיל .14.3

יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרו� לחריגה מתקני איכות אויר ומח המפעיל .14.4

  .בכל די�מוגדרי� ה

כל מפעיל שעקב פעילותו מתרחשת פליטה של מזהמי� לאוויר יהיה אחראי להכנת והגשת  .14.5

, הסביבהתוגש למשרד להגנת אשר  ותיחידה לאיכות הסביבה ברשלתכנית מדידות שנתית 

 . לצור& בהתא�

 )עילית או מיכל תת קרקעי  (במידה ותוק% עמדת תדלוק :תנאי% לתחנת דלק  .  15

ממולאות במלוא� , תקנות המי� ( מניעת זיהו� טר� הפעלת התחנה  יוודא המפעיל כי דרישות הדי� 

, 1976,חוק רישוי עסקי� ( אחסנת נפט) , חוק רישוי עסקי� ותקנותיו  1997מי�) ( תחנות דלק) 

  1993 �תקנות למניעת מפגעי� ( שמ� משומש)

 דלוק תתחנת הלו לא ינת� אישור להפעלת ללא עמידה בדרישות א

  הפעלה .15.1
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במש& שנות ההפעלה על המפעיל לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� למניעת זיהו�  .15.1.1

קרקע, מי תהו�, אויר ויצירת מפגעי רעש ותברואה. ביתר פירוט נמנה את 

  הסעיפי� הבאי�:

יבוצעו על פי הוראות הממונה  –בדיקות אטימות מכלי�, צנרת וצנרת מילוי  .15.1.1.1

שני�  5במשרד להגנת הסביבה מיד ע� התחלת הזרמת דלק במתק� וכל 

לאחר מכ�. רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש 

בדיקות אטימות בתכיפות גדולה יותר. כל התוצאות יועברו לרשות שדות 

 התעופה. 

במשרד להגנת הסביבה.  יבוצעו על פי הוראות הממונה –בדיקות חודשיות  .15.1.1.2

תוצאות הבדיקות יועברו לרשות שדות התעופה כל חצי שנה. מקרי� 

 חריגי� ידווחו  מידית.

יש לשמור על תעלות הניקוז נקיות בכל עת  –ניקוי תעלות ומפריד דלקי�  .15.1.1.3

ולוודא את תפקודו התקי� של מפריד הדלקי�. קבלות על שאיבת המפריד 

 לרשות שדות התעופה. ותוצאות דיגו� הקולחי� יועברו

יש לשמור על נקיו� התחנה, לרבות פינוי פסולת כנדרש, בכל   –חזות התחנה  .15.1.2

עת. רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות בכל 

  עת.

  

  ע% המפעיל  סיו% ההתקשרות .  16

בצע בדיקות תקינות לרבות בדיקות אטימות ל התדלוק  / עמדתתתחנעל המפעיל המפנה את  .16.1

עדכניות, לא יאוחר מחודש טר� הפסקת פעילותו בתחנה. תוצאות הבדיקות יועברו לרשות 

 שדות התעופה.

יבצע סקר קרקע לבדיקת נוכחות מזהמי� מתח� המפעיל המפנה את ה –בנקודות  סקר קרקע  .16.2

. הסקר מתח�מועד סיו� פעילותו ב טר� שלושה חודשי� בקרקע ובמי התהו� לא יאוחר מ

רקע בשטח התחנה לרבות באזור התשתיות התת קרקעיות, המשאבות, מפריד יכלול קידוחי ק

, TPHדלקי� (חומרי� מסוכני� והדלקי� ומשטחי התדלוק. בסקר תיבדק נוכחות מרכיבי 

BTEX ,MTBE.תכנית הסקר תועבר לבחינת רש"ת  ) בקרקע, במי התהו� ובגז הקרקע

 .ולאישורה לא יאוחר משלושה חודשי� טר� סיו� הפעילות

במידה וימצא בסקר הקרקע כי קיי� זיהו� העולה על הזיהו� שנמצא בסקר  –שיקו� קרקע  .16.3

הראשוני יידרש המפעיל לבצע שיקו� קרקע ומי תהו� עד לערכי� שיקבעו כמתאימי� באותה 

 תקופה.

המפעיל המפנה את המתח� יפנה כל תשתית שאינה שייכת לרשות שדות התעופה וזאת  .16.4

 בהתא� לחוזה מולו.
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  מדיניות בנושא איכות הסביבה ברשות שדות התעופה 
  

  
באופ� כלכלי ובר הנהלת רשות שדות התעופה תפעל לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות  •

ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזו� בי� הצרכי� הסביבתיי� והכלכליי� קיימא, מתו& 

   לטובת הדורות הבאי�.

  תפעל כמגיבה בלבד. יוזמה סביבתית ולאהרשות בראשות ההנהלה תוביל  •

לפעול לאימו0 ולהטמעת תקני� להגנה על הסביבה, על מנת  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת  •

בהתמדה את הסיכוני� והמפגעי� למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת  ולצמצ� למנוע

   הדדית של כל המעורבי�.

והבנת�  (במידה ונית�)  , מדידת�הנגזרות מפעילותה לזהות את ההשפעות הסביבתיות הרשות תפעל •

  כבסיס לקבלת החלטות בנושאי� הבאי�:

 מטרדי רעש מטוסי� �

 זיהו� קרקע, מי נגר ומי תהו� �

 טיפול בשפכי�, ניצול קולחי� וחסכו� במי� �

 פליטות לאוויר של גזי� מזהמי� וחלקיקי�  �

 מצו� טביעת הרגל הפחמניתהפחתת פליטות גזי חממה וצ �

 טיפול בחומרי� מסוכני� �

 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה �

 חסכו� באנרגיה �

 בניה ירוקה �

  רכש ירוק �

  הנהלה תקבע יעדי� שנתיי� לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה •

והמנהלי� תו& שיתו  העובדי�  ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה ההנהלה תפעל לשפר בהתמדה •

   ישימה. תו& שמירה על תחיקה והידברות ע� בעלי העניי�, בארגו�

תהיה זמינה וגורמי החו0 הפועלי� במתקני הרשות  קבלני המשנה, , המדיניות תופ0 ותוסבר לכל העובדי�

  ועדכונה בהתא� לצור&התאמתה  חינת לבעלי עניי� ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לב
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  תארי&_______________

  

  המפעילהצהרת 

  

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמירה על איכות הסביבה המפורטות  .1

 מנו.מ' לחוזה) המהווה חלק בלתי נפרד וובנספח איכות סביבה ( נספח    בחוזה ההרשאה

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מת� השירותי� על ידי  מבלי למלא  .2

' ואחר הוראות כל די� , חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות א& לא למעט הנחיות על פי נספח 

שות לעיל , לרבות א& לא למעט נהלי הר רלחוזה, עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמו

הרלבנטיי� נועדו לצמצ� פגיעה ככל הנית�. בהתא� לכ&, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות 

השמירה על כל האמור לעיל ברישא לסעי  זה ווכ� נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות 

הינה הגור� אשר אליו יהיה על לפנות, בנוס  לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו,   

כל דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפו  להנחיותיה המקצועיות ב

 המחייבות.

בנוס , הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אי� לגרוע מחובתי לשמירת כל  .3

כי ידוע הוראות הדי� הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות ו

לי שההנחיות דלעיל אינ� מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה וה� באות לרבות 

 ולא להמעיט מהוראות הדי� הרלבנטיות.

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  .4

 בתחומי רשות.

דית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגר� בתחומי הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיי .5

 פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהל& שהותי בתחומי רשות.   

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רשות ובפיקוחה אי� בה� כדי להשיט  אחריות על הרשות   .6

מוד בהוראות הדי� והוראות בכל הנוגע  על מילוי חובותיי על פי כל די� וה� באות כדי לסייע לי לע

 החוזה על נספחיו בלבד.      

  

  ש� המפעיל ומס' ת.ז.________

  ש� החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפו�___________

  חתימה_________

    

    

  

  



  

  
  

  

   �ו'נספח 
  וגיהות  נספח בטיחות

   
  

 הגדרות: .1
 או מי מטעמו של אלה.מפעיל זכיי�, קבל�, בעל הרשאה,  "ספק" : ספק, 1.1.1
 ממתקני רשות שדות התעופה (להל�: "רש"ת")כל אחד "מקו� מת� השירות":  1.1.2

לרבות  על ידי הספקעבור רש"ת העבודה \וכ� כל מקו� אחר שבו נית� השירות
 .מתקני הספק

 
ועל כל מי מטעמו שיועסק במת� השירותי� וכ� על כל  הספקות נספח זה יחולו על הורא .2

(לרבות קבל� משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או  ספק
החוזה למת� \פת ההרשאההשירות, במהל$ תקו מת� עבודת שיפוצי� במי ממקומות

� .השירותי
   

יהיה אחראי בלעדי לקיו� כל  ספקשה, מובהר בזאת לעיל 1מבלי לגרוע מהאמור בסעי&  .3
הוראות נספח זה על ידי כל קבל� ו/או קבל� משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 
ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצי� במי ממקומות השירות, במהל$ תקופת 

על ידי ההרשאה למת� השירותי�, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה 
 .�מתחייב  הספקהאמורי� לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במת� השירותי

שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובי� כל קבל� מטעמו לביצוע 
עבודות (בי� עבודות ההקמה ובי� כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבל� כאמור 

מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו 
 .הספקבינו ובי� 

  

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
 , פקודת הבטיחות בעבודה1954) , תשי"דהפיקוח על העבודהארגו� חוק  האמור לעיל)

העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  תקנות ארגו� הפיקוח על ,1970)[נוסח חדש], התש"ל
תקנות , 2007לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ,  2013 )גהתשע"

 1989חוק החומרי� המסוכני�, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001) שירותי הובלה, התשס"א
, 1984)שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו

)(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנו� והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] דת הנזיקי�פקו
1989 �,וכל התקנות והצווי� המחייבי� שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטי

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� שיבוצעו הנוגעי� ללעיל, 
מתחייב להבטיח  וא, והאה למת� השירותי�במי ממקומות השירות במהל$ תקופת ההרש

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליה� ולדאוג לכ$ ש
מקו� השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמ� היות� בשבדיני� האמורי� והמשמעת

  .רש"תמקו� אחר בתחומי 
   

יודיע על מינויו באמצעות מכתב נציגו בשטח העבודה, וכימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5
  .למנהל החוזה מטע� רש"ת

  

במקו� מת� תחילת העסקת� לפני הדרכה כי עובדיו יעברו  ,הספקאחריות ב .6
או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכ�ולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

 בטיחותסיכוני הסיכוני� בסביבת העבודה (המחמיר מבי� השניי�). ההדרכה תעסוק ב
 הקיימי� במקו� העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוק�.והבריאות 

  

בכל העלויות  ישאי הספק. כדי� לכ$ $המוסמאד� ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
  הכרוכות בהדרכת העובדי� כנ"ל (כולל שכר יו� עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

  



  

בחוק או וד המג� הנדרש צייצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8
משקפי נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודי� זוהרי�כמו למשל בתקנות ובנהלי רש"ת 

  ., בהתא� לסוג העבודהמג�, אטמי אוזניי�, קסדות מג�
  

די� מוכלי עבודה תקיני� העו , בציודישתמשו א$ ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9
  .מפורטות בדי�הבטיחות ה בדרישות

  

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכי�  מת� השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמי�מקו� עובדיו ב ידיהמופעל על 

 הספקכנדרש עפ"י כל די� ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
במקו� מת� זמיני� בכל עת  .  התיקי� הנ"ל יהיוילכל כלי/ציוד תפעולבתיק ייעודי 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גור� אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,
  

מתחייב לשמור על הסדר והניקיו� באתר העבודה ויפנה בכל סו& יו� העבודה כל  הספק .11
יהיה  , למניעת מכשולי� מיותרי�. הפינוילמקו� מת� השרותפסולת וגרוטאות אל מחו2 

  על חשבונו.
  

בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתא�  ממונהלידווח  הספק .12
     .1954)להוראות חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  

בתאו� ע� כח אחר, אלא )בא או ספקלכל  העבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13
נה יפעל בביצוע העבודה בהתא� להוראות המש ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.

  זה, לעיל ולהל�. בנספח  הבטיחות המפורטות
 

עבודה באש גלויה (ריתו$, הלחמה, זיפות ח� וכל עבודה העלולה לגרו� לשריפות),  .14
תתבצע בהתא� להוראות בעניי� זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאו� ובאישור גורמי  

  .כיבוי אש והצלה רש"ת
  

לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז על גגות יבוצעו  בהתא�  ביצוע עבודה .15
י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטי� בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות ל ידעו 2007

 ועל פי נהלי רש"ת העוסקי� בכ$. זחילה וכד').
  

16.  � מנהרותשוחות תקשורת/חשמל, כגו�: בורות ביוב, "חלל מוק&" עבודות בחללי� סגורי
מטע� הרשות וכל זאת לאחר טיהור   מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'. הוירוהאזור מא
  

קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
  הרשות.עליה� תורה היתר עבודה בכתב מטע� הרשות וכפו& להוראות הבטיחות 

   

  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימו�  ,על חשבונו ,ספקי ספקה .18
  הבטיח את לכדי  של הרשות, די�, או לפי הוראות הבטיחות יפ)לזוהרי� הנדרשי� ע

.�       בטחונו ונוחותו של הציבור במקו
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .19
יפעל בהתא� לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקת ברשות (להל�:" הממונה"). הבטיחו

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופ� מסוכ� ו/או רשלני. עובד כזה לא 
מקו� מת� השירות מהמש$ מת� השירותי� ע"י בתחומי  הספקיוחזר להעסקה ע"י 

לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (בא� תהיה להרחקה זו במישור יחסי  הספק .הספק
א� תתבע  עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגי� כ$.

את הרשות בגי� כל הוצאה שתהיה לרשות  הספקהרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 
  ות משפט.בקשר לכ$ לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצא

  

על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינת� על ידי הממונה הספק .20
מנהל המתק� או מנהל החוזה מטע� מת� הודעה ל, תו$ בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת



  

זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקקרה כזה לא יהיה לכ$ מהממונה על הבטיחות ברשות. במ
�עשוי  הספק, לא לנזקי� שנגרמו במישרי� ולא לנזקי� עקיפי� שבשל העיכוב שנגר

�  .האללבדו יהיה אחראי לכל  הספק .להיתבע בגינ
  

  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתו� על גג הרכב   .21
על פי תקנות  /מבצעי, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעוליפקהסבאחריות ועל חשבו� של 

  .רש"ת
  

, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל )ינהג על הספק .22
  בנושא בטיחות.

  
  

הוראות אלה, לא באות במקו� החובות החלות בעניי� הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .23
 �כל די� ו/או כלל שנקבע   להוסי& על הוראותכדי ק , ה� באות רברש"תהגורמי� העוסקי

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
 

בעל הרשאה /הסעדה/חנויות במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
 :הסעיפי� הבאי�ג� יחולו בנוס&  ,עתיר כח אד�מסחרית אחרת/חוזה 

  ות הכוללת סקר סיכוני�בטיחלניהול , תכנית טר� תחילת מת� השירותיציג  הספק 24.1
�) תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתא

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקו� מת� השרותלעבודה  2013
 , הספקהבטיחות תוכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הול ילנתכנית 

 .הספקחשבו�  ועלהמאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
24.2  �מטע� בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית ע

כהגדרתו בחוזה,  ,מטעמו במקו� מת� השירותלהסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 
לניהול ובתכנית  י� כנאמ� בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומי� הנדוני� בנוהל

 הבטיחות.
המאושר ע"י מפקח  ,בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוק&ממונה מטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  עבודה אזורי.
  ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מת� השירות.

  
 

 (הכל עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוצי�במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
יחולו בנוס&  ), 1961בודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, (ע בצו הבטיחות בעבודהוגדר כמ

 � :הסעיפי� הבאי�הנ"ל,  22)1לסעיפי
 

, שעבר ומנוסהמוסמ$ לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  ימנה הספק 25.1
מהל$ שלוש השני� האחרונות. , בעל ידי מוסד מוסמ$ השתלמות/ריענו� בתחו� זה

מכתב רשו� באמצעות ויודיע על מינויו  בשטח העבודה, נציגוכישמש מנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול ג� אתעבודה אזורי למפקח

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכ� 
 .הרלבנטי במש$ כל זמ� ביצוע העבודה

בעל הכשרה בהשתלמות חות וגיהות ימנה ממונה בטי הספקמיד ע� חתימת החוזה,  25.2
תקנות ארגו� כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", 

מפקח עבודה אזורי  .1996 –הפיקוח על העבודה (ממוני� על הבטיחות), התשנ"ו 
כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה את יקבע 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות  ת מת� השירות.לפקוד את מקומו
 �, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטע� הספקשעות העסקת ממונה הבטיחות מטע

שעות עבודה  32 ), א$ לא פחות מרש"ת על היק& ההעסקה בהתא� לשיקול דעתו
 .חודשיות

 ת סקר סיכוני�בטיחות הכולללניהול , תכנית טר� תחילת מת� השירות ,יציג הספק 25.3
�) תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתא

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקו� מת� השרותלעבודה  2013
, הספקהבטיחות תוכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הול ילנתכנית ה

 .פקהסועל חשבו� המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 



  

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומי�,  הספק� מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4
הגידור, הסולמות ומתקני� וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש 

.�(א� וככל  לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  נכו� בה
ל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנה שיהיו)

  העבודה שבביצועו. לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
י גידור יציב ובגובה המתאי� שימנע נפילות בני אד� וכלי רכב הנעי� ל ידהעבודה ע

ה בשטח ושלטי אזהרה להציב תאורה מתאימ הספקבאזור בשעות החשיכה. על 
להתקי� גשרוני�  הספקתקניי� לאור$ החפירות. בנתיבי חצייה ומעברי�, ידאג 

   יציבי� מעל לתעלות פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  מטעמו) /ספק(וכל קבל� הספק 25.6
) כי לא קיימי� מכשולי� תת ,המאשר מנהל החוזה מטע� רש"תלאחר הסכמת 
 א�  .ר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מי�, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')קרקעיי� באת

 נתוני� מפורטי� מנהל החוזהמלדרוש  הספקקיימי� מכשולי� מסוג זה, חייב 
  הנחיות מפורטות באשר לאופ� ומהלכי הביצוע. וכ� מיקומ�ומדויקי� על 

ק מראש את לנת מטעמו) /ספק(וכל קבל� הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זר� החשמל, וזאת

פי מפרט )לותקרות ביניי� תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8
  הרשות.מנהל החוזה מטע� י ל ידשיאושר ע

, הספק: ש� החברה הקבלנית, יצוי�בנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9
 . האישיי� של מנהל העבודה מטעמו כתובתו ושמו ופרטיו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרי� חריגי�, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26
, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה להחילה על ספק, בהתא� לשיקול דעת מנומק

 .כלשהיא
  
  



 

  
  
  

  נספח בטיחות אש ומניעת דליקות � נספח ז'
  

מכרז לקבלת הרשאה לתכנו�, הקמה ושימוש במרכז לוגיסטי  
   "גבנתב
  

                    

 כללי .1

הצלת חיי�, צמצו� נזק לרכוש  �של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג ה מרכזיותה ותהמטר  .א

ה� אמצעי� חשובי� מניעת דליקות בטיחות אש והסביבה בהתרחש אירוע חירו�.  ה עלוהגנ

  של המחלקה.י� אלו מרכזיי� בהשגת יעד

הטרמינלי� והמשרדי�, הדלפקי� החנויות והמחסני� בה�, וכ� המבני� והמתקני� השוני� 

ריי� שקיומ� ומאפייני הפעילות המתבצעת הנמצאי� בשטח נמל התעופה, הינ� מבני� מסח

 בה�, יוצרי� סיכוני אש בטיחותיי�.

נתב"ג,  מחלקת הצלה וכיבוי אש, ותקנותיו 2012 –הרשות הארצית לכבאות והצלה על פי חוק   .ב

למניעת דליקות או לפעול חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ו

 התפשטות�, וכ� להצלת נפש ורכוש.

נתב"ג, להבטיח, לקיי� ולתא� את כל מחלקת הצלה וכיבוי אש לש� מילוי תפקידיה חייבת   .ג

חינו!  ,לנקוט פעולות הדרכהעליה קות ולכיבוי�. כמו כ� יהסידורי� הדרושי� למניעת דל

  על מנת להקטי� את סיכוני הבטיחות מאש. ,ושותפי הפעילות ,העובדי�

ממחלקת  ,שקבל הרשאה כלשהי(להל�: "המפעיל") אחר  �גורכל או  �קבל ,�זכיימפעיל,   .ד

או הפעולות  ויפעל כ! שהשירותי� הניתני� על יד ,לפעול בתחומי נתב"גהצלה וכיבוי אש 

בתחומי נמל התעופה ובשטחי� המאוכלסי� נוסעי�, מלווי� ושותפי  ,והמבוצעות על יד

 ורט בנספח זה.פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלי� הנוגעי� לבטיחות אש, כמפ

 

 

 מטרה .2

, (המתכנ�) מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיה� יפעל המפעיל וכל מי מטעמו

  נתב"ג.מחלקת הצלה וכיבוי אש האחריות של שיועסק בביצוע עבודות ו/או במת� שירותי�, בתחומי 

הנהלת נתב"ג ומחלקת הצלה  הנחיות מחייבות אלה הינ� חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד

  ת פגיעה בחיי אד�, ברכוש ובסביבהוכיבוי אש, למניע

  

  

 דרישות יחודיות לנושא בטיחות אש ומניעת דליקות (הערות לפרוגרמה) .3

  

הקמת ותכנו� למח' הצלה וכיבוי אש  דרישות  להל� בפרוגראמה של מבנה מרכז לוגיסטי, לאחר עיו� 

  אחסו�, פריקה , טעינה ומשרדי�, כדלקמ�:מבנה מרכז לוגיסטי המכיל חללי 

  .2008נחיות בטיחות אלו מבוססות על תקנות התכנו� והבניה תיקו� ה

ויוגשו לאישור מחלקת בטיחות אש  יוע) תוכנית בטיחות אש ותוכניות מפורטות שיוכנו ע"י יש להגיש 

  נתב"ג. –הצלה וכיבוי אש 



 

ור הנדסת בטיחות אש ומניעתה ו/או במדור יוע� הבטיחות יהיה בעל תעודת מהנדס רשו�, במד

  הנדסת מבני�, ברש� המהנדסי� והאדריכלי� בישראל.

  וג�

שני� כמהנדס בתחו� התכנו�, ליווי ויעו� מקצועי בתחו� בטיחות אש ומניעת  3של לפחות  בעל נסיו�

דליקות במבני�, וביצוע סקרי בטיחות, ביקורת ומת� חוות דעת מקצועית בתחו� בטיחות אש ומניעת 

 דליקות.

 הפרדות אש  .א

  נדרשת הפרדת אש למש! שעתיי� בי� קומות המבנה. .1

חדרי משאבות (אזורי אש) הפריקה, הטעינה,, חסו�האנדרשת הפרדת אש בי� אזורי  .2
 וחללי משרדי�.שירות,  חדריכיבוי האש, חדר גנראטור, 

 הפרדות אש בי� חומרי� דליקי� משאר האחסו�. .3

בחומר עמיד אש למש! שעתיי�. מעברי� של  כל מעברי התשתיות בקירות אש יאטמו .4
ות קולרי� עמידי אש צנרת פלסטית דר! קירות אש או רצפה לתקרה, יאטמו באמצע

 למש! שעתיי�.

דלתות מילוט, מעברי מילוט, מסדרונות מוגני� יתוכננו בהתא� לתקני� וחוק התכנו�  .5
 והבניה.

 

  חומרי בנייה  .ב

 חומרי הבניה יעמדו בדרישות חוק התכנו� והבניה. .1

 .921, 931, 755חומרי הבניה יעמדו בדרישות ת"י  .2

 .755,931,921חומרי הגימור יעמדו בדרישות ת"י  .3

 יש להציג לח"מ אישור מכו� התקני� לחומרי הגימור. .4

 

  מערכת החשמל  .ג

 מערכת חשמל במבנה תענה לדרישות חוק החשמל. .1

  יותק� פנל כבאי� בכניסה למבנה. .2

 מערכות הבטיחות יוזנו מגנרטור חירו� ע� חווט חסי� אש. .3

  בכל חלקי המפעל יותקנו גופי תאורה קרה.  .4
 

  הכוונה מוארתאורת חירו� ושילוט   .ד

  לוקס על גבי הרצפה בדרכי המילוט. 10יותקנו גופי תאורת חירו� בעוצמה של  .1

 יותקנו שלטי יציאה מוארי� המצייני� את דרכי המילוט מהמבנה. .2

 

 דרכי יציאה ומילוט  .ה

יותקנו דרכי יציאה ומילוט אל החו), מכלל קומות המבנה ומהחללי� המשמשי�  .1
  אחסו�, אולמות טיפול, ומשרדי�.

  

 

 

 דרכי גישה לרכבי הצלה וכיבוי אש  .ו

היערכות מסומנות מסביב  רחבותו ,דרכי גישה לרכב כבאות ומנו. גבהי� .1
מטר.  4.20מטר, רוחב  4.40גובה  ,מטר 12 /למבנה. רדיוס סיבוב לא יקט� מ

  טו�. 21משקל לצמד סרני� 

 

  גילוי אש ועש�,כיבוי אוטומטי במי� לשמוש בגז  .ז



 

בכל חלקי המבנה  3חלק  1220תותק� מערכת גילוי אש ועש� עפ"י ת"י  .1
 חשמל.כולל לוחות 

תותק� מערכת כיבוי אש באבקה יבשה מעל משאבות הדיזל בחדר  .2
  גנראטור, וחדר משאבות כיבוי האש.

 .1596תותק� מערכת כיבוי במי� בכל חלקי המבנה עפ"י דרישות ת"י  .3

 

 ברזי שריפה  .ח

הכיבוי במי� או ברשת מי�  להזנת מערכת יעשה שימוש במאגר מי� .1
  היקפית, 

  תשתיות המי� למערכת הכיבוי יהיו נפרדות מתשתיות המי� לשתייה.

 יותקנו עמדות כיבוי אש בקומות המבנה לכיסוי שטחי הקומות. .2

 יותקנו ברזי שריפה והסנקה בחזית המבנה. .3

 על יעלה לאהמרחק בי� ברזי השריפה ,כאשר 3יותקנו ברזי שריפה " .4
 '.מ50

 

  מיזוג אויר ושחרור עש�  .ט

  על כל חלקיו. 1001תעמוד בדרישות ת"י   רמערכת מיזוג האווי .1

 .6חלק  1001בישול תבוצע עפ"י ת"י  לצרכי התקנת מנדפי� .2

  תותק� מערכת שחרור עש� באזורי� הבאי�: .3
   אזורי טיפול, אזורי אחסו�, חדרי� טכניי�, קומות משרדי�.

  

 

 לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש כלליותדרישות  .4

 הדרכת עובדי�  .א

הדרכת עובדי�, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדרי! מוסמ! ממשרד  )1

 נתב"ג. –בהתא� להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש והצלה העבודה או נציבות כבאות 

נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2

 .אחת לתקופה שתקבע מבנה/מתח�/מפעלהעובדי� ב

  תדרי"  .ב

המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במת� שירותי� יקבל תדרי!, ויחתו� 

י על טופס תיאו� ביצוע עבודות ע� גורמי רש"ת, בהתא� להנחיות מחלקת שירותי הצלה וכיבו

 אש, בנושאי� הבאי�:

 הכרת סביבת העבודה והסיכוני� בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

 פעולות דחופות במצב חירו� והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלו� מי�). )3

דיווח ומסירת פרטי� למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או הכרת נוהל  )4

 ומ"ס.ח

 –(מחלקת הצלה וכיבוי אש  מדור מניעת דליקות ובטיחות אשלפעול על פי הנחיות  )5

 .נתב"ג)

  בטיחות אש ממונה  .ג

בטיחות  ממונה"(להל� : נאמ� בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה מטעמו מפעיל ימנה ה

בטיחות אש מטע� המפעיל ידרי! את כל המועסקי� מטע� המפעיל במת�  ממונה)."אש

 , כוללמסר לויבכל מידע שותיקו� ושיפו)),  ,בנייהלרבות עבודות שירותי� ו/או בביצוע עבודות (



 

  . נתב"ג –הנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  נאמ� בטיחות אש יהיה איש הקשר בי� המפעיל ובי� מחלקת הצלה וכיבוי אש. 

 בטיחות אש ידרי" את המועסקי� מטע� המפעיל על פי הנושאי� הבאי�: ממונה

1(  �כל שימוש ו/או שינוע של חומרי� מסוכני�  –שימוש בחומרי� מסוכני� ושינוע

בתחו� נמל התעופה, יהי כפו. לאישורי� מתאימי� של המינהל ובתיאו� ע� מחלקת 

 הצלה וכיבוי אש.

המפעיל לא יאחס� או יחזיק במקומות  –חומרי� מסוכני� במקומות השירות  )2

עלול להתלקח או להתפוצ), או כל חומר אחר השירות, ליד� או בסביבת�, כל חומר ה

  שיש בו סכנה, אלא בהסכמת מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 

המפעיל יקפיד על הרחקת חומרי� דליקי� מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי 

 המילוט יהיו נקיות מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

3(  �או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, הצבת מיכלי דלק  –חומרי� דליקי

המסחר והתעסוקה, ובהתא� להוראת הדי� המחייב לעניי� זה בכפו. לקבלת אישור 

 מחלקת הצלה וכיבוי אש.של סופי 

, או פונקציונלי במבנה /מתח�חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני  –שינוי יעוד למבנה  )4

וגעי� בדבר ברשות שדות התעופה, אלא א� נית� לכ! אישור מראש  של הגורמי� הנ

לרבות אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע 

מטעני אש, דרכי אגפי אש והפרדות אש, בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (

 מילוט, פתחי יציאת חירו� וכיו"ב), ולסכ� חיי אד� ורכוש.

הסיכוני� החמורי� במבנה ובמתקני� הוא עבודה  אחד –ביצוע עבודה באש גלויה  )5

באש גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להל�, מחייבות 

תיאו� מראש ע� הגורמי� הנוגעי� בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפו. 

לקבלת אישור סופי של מחלקת הצלה וכיבוי אש. אישור זה יינת� על גבי טופס 

  קשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.הב

נוכח כבאי  הבכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להל�, יהי

  ובגי� נוכחותו יחויב המפעיל בתשלו� לרשות, בהתא� להוראת הדי�. מטע� רש"ת

תו! מתכות בדיסק, ריתו! : חילהל� עבודות באש גלויה הנחשבות סיכו� בטיחותי

אוטוגני, ריתו! חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או 

  פעולה המייצרות מקורות הצתה וחו�.

  

אבקה  מטפי 2  תחילת עבודה, כללפני  הציגב למחויבאש גלויה עבודה קבל� המבצע 

( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמ" למטפי� וקבלו וברי תוק+ ותקניי� תקיני� ק"ג  6

  ויריעות הגנה בהתא� להיק+ העבודה.אישור תקינות), 

 

, בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאו� ובאישור מחלקת הצלה הדלקת אש בצד האוירי )6

 . אסורה בהחלטוכיבוי אש נתב"ג 

רגישי� בי� היתר ג� מער! גלאי� ובה� גלאי עש� – אבקעבודה המייצרת עש� /ביצוע  )7

לאבק. כל עבודת חיתו! המייצרת עש� או אבק כגו�; חיתו! אב�, זכוכית, פרספקס, 

פלסטיק, גבס, ע), וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקד� ממדור מניעת דליקות. עבודה 

על מנת באמצעי� מתאימי� הגלאי�  נטרוליפול מיוחד כמו כיסוי/טמסוג זה מחייבת 

למנוע את זיהומ� באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתח� העבודה וזאת בתיאו� 



 

 –ובכפו. לאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש  מוקד� ובידיעת הגורמי� הנוגעי� בדבר

 .נתב"ג

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )8

הניתוק חייבת להינת� הסכמה בכתב של נציג חטיבת שהוסמ! לכ!. לפני   על ידי גור�

  אחזקה ברשות, והסכמה בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

הניתוק יתבצע רק במקרי� בה� לא נית� לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות 

בנייה המייצרות אבק או עש� הפוגע בגלאי� (אש, עש�, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקוד� 

  במקרי� אלה יש לוודא שהגלאי� מכוסי� כ! שלא יגר� לה� נזק תפקודי.התקי�. 

  

 

ויבוצע רק כל ניתוק ממערכת המי�, יתוא� מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג,  )9

 בטיחות אש ומנ"דיאושר על ידי קצי� (  מחלקת הצלה וכיבוי אשלאחר קבלת אישור 

  .)או נציג מטעמו

  אוטומטי אסור בהחלט.ניתוק מגופי מי� לכיבוי אש 

  ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.

 

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )10

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתא� לחוק 

). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא 2012 / הרשות הארצית לכבאות והצלה

חוקי בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגר� לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו 

  בשימוש שלא כחוק.

 

11(  �מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה  –מפתחות למתחמי� רגישי� ולמשרדי

ה. על מנת לא לפגוע במהל! היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתרא

ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש 

מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש לפתיחת דלת/תות מקו� הפעילות 

  בעת הצור!.

על המפעיל חלה החובה שלא להחלי. את המנעולי� והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו 

  דליקות או מפקח מניעת דליקות. חות אש ומניעתבטישל  קצי� 

 

, מהמבנה / מתח�מעברי חירו� ודלתות מילוט  –מעברי חירו� ודלתות מילוט  )12

למקו� בטוח יהיו תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהלי! 

  המילוט מהמבנה בעת חירו�, ולסכ� בכ! חיי אד�.

אי� לחסו� ו/או להניח חפצי�, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברי�, מדרגות ומול 

או כל אמצעי ו/דלתות יציאת חירו�. אי� לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולי� 

  אחר.

 

שלא לצור! כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שימוש בציוד כיבוי אש  )13

  משמעתיי� וחוקיי�. בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדי�

 



 

 –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )14

  נתב"ג.

  

 הפרת הוראות .5

הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי  למע�

בטיחות אש ו/או פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדי� משמעתיי� וחוקיי� כנגד המפעיל, וזאת 

  מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכ�.

  נתב"ג –קשר ע� מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  

     03/9750799    –משרד רמ"ח 

  050/9750980  נייד  03/9750980   /קצי� מניעת דליקות 

  050/9750992   / נייד   03/9750992  /מפקח מניעת דליקות 

    03/9750786   /פקס מדור מ. דליקות 

    03/9750776/7            /חדר מבצעי� 

   03/9731510               /מחלקהפקס 

 

  דוד אלעזר כה�
  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 
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  נספח ביטחו�, אבטחת מידע ושמירת סודיות �נספח ח'

  :כללי .1

למע� הסר ספק, בכל התייחסות בנספחי� אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב 
"בתחו� הנמל וכ� בכל אחת מהאתרי� שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי האר�", 

 .3וזאת למעט באות� מקומות שבה� ההתייחסות הינה לטרמינל 

נמל התעופה ב� גוריו� והמטוסי� הממריאי� ממנו, מהווה יעד מועד� לפיגוע  .1.1
  לארגוני הטרור השוני�.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל  .1.2
את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, 

חה של אמצעי לחימה לשטח מדינת הממריא מהנמל, ואת האחריות למניעת הבר
 ישראל.

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופי� כמונחי� על ידי  .1.3
הרשות לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בי� גופי� אלו. 
בהיבט זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב 

 לעבוד על פיה�. המפעילמחייבות את ואפליקציות היוצאות מה� 

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מער% המחשוב  .1.4
כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כ% כל ספק הנות� שרותי� בנושאי 

 .המחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה

פעילות בתחו� השטחי� , המתעתד לפעול בתחו� הנמל, ובדגש על מפעילכ .1.5
המוגבלי� בכניסה, יחולו עלי% הוראות הנוגעות לבטחו� הנמל ולבטחו� הנוסעי� 

כל ההוראות והנהלי� עלי%  והמטוסי�, הנוחתי� והממריאי� ממנו, וכ� יחולו
 החלי� על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

)כולל קבלני השרות מטעמו,)ונותני המפעילכל האמור בנספח זה מחייב את  .1.6
 משנה.

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע .1.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות וה� חיוניות לפעילותה  .1.8
התקינה. פגיעה בה� עלולה לגרו� לשיבוש או א� להפסקת מת� השרות ללקוחות 
הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת 

 יות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.הסוד

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או  .1.9
(מקביל לרמת סווג הבטחו�  רגיש/חסוי מסחריתחסיו�, כאשר הסווג הכולל הוא 
ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעו� הגנה  סודי"שמור"), וכ� בשלב עתידי ג� 

י החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה לפ
התקינה של הרשות ופגיעה בה� עלולה לגרו� לשיבוש, תקלות והפסקת מת� 

  שרות.

לפיכ%, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות  .1.10
% לנושאי� נוספות בנושאי האבטחה אשר ייתכ� ויועברו על ידי גור� רשות מוסמ

אלו, בכל הפעילויות למת� שרותי� לפי הלי% זה. א�, במהל% אספקת השרותי�, 
ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמי� כיו� בתוכנות וביישומי�, אינ�  המפעיל

  עוני� על אחת או יותר מ� הדרישות להל�:

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

  לאבטחת מערכות מידע של מכו� התקני� הישראלי;התקני� התקפי�  •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •



 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

עליו לדווח על כ% לממונה על אבטחת המידע מטע� הרשות, ולהמשי%  .1.11
  לפעול לפי הנחייתו.

 סווג מסמכי הלי" זה .1.12

 זה מכיל מידע מסווג. הלי%  .1.12.1

  במסמכי הלי% זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידי� לא רצויות.יש לנהוג  .1.12.2

  :מטרה .2

ואת כל מי  המפעילמטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את 
מטעמו שיועסק במת� השרותי�, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמי� 

  עויני� לאסו� מידע ולבצע פיגוע בתחו� הנמל.

  :יותאחר .3

ימנה נציג מטעמו (להל�: "נאמ� הבטחו�"), שירכז את כל פעילויות  המפעיל .3.1
בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיו� הוראות נספח זה מול  המפעיל

חטיבת הבטחו� בנמל (להל�: "חטיבת הבטחו�") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, 
וכ� מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאי� הקשורי� למחשוב ומידע, 

לנספח זה, מיו� אישור מינויו, ובמהל% תקופת מת�  3.6 כמפורט בסעי� משנה 
  השרותי�, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחו�, יחשב ) עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמ� הבטחו� על .3.2
 כנאמ� בטחו�. המפעילמנכ"ל 

ירכז את כל (להל�: "נאמ� אבטחת המידע"), ש ימנה נציג מטעמו המפעיל .3.3
בכל הנוגע לקיו�  בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות, המפעילת יופעילו

הממונה על אבטחת המידע ברשות  –אג� מידע ומחשוב מול נספח זה הוראות 
לנספח זה, מיו� אישור מינויו, ובמהל% תקופת מת�  3.7כמפורט בסעי� משנה 
 בחוזה.השרותי�, כהגדרתה 

ידי אג� מידע ומחשוב, )עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמ� אבטחת המידע על .3.4
 כנאמ� אבטחת המידע. המפעיליחשב מנכ"ל 

ימלא ג� את תפקיד "נאמ� הביטחו�" וג� את  מפעילאי� מניעה כי אותו נציג  .3.5
  תפקיד "נאמ� אבטחת המידע".

  נאמ� הבטחו� .3.6

במהל%  המפעילנאמ� הבטחו� ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחו� מטע�  .3.6.1
 המפעילכל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מ

לקבל, מול  המפעילבהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול 
  חטיבת הבטחו�.

נאמ� הבטחו� יקבל תדרו% מפורט מנציג מוסמ% של חטיבת הבטחו�, לא  .3.6.2
וחר משבוע ימי� ממועד מינויו. התדרי% יכלול הסברי� והבהרות יא

להוראות נספח זה; בנוס�, ימסרו לנאמ� הבטחו� דרישות ונהלי בטחו� 
כלליי� נוספי�, החלי� על כל השוהי� בתחו� הנמל, אשר לפיה� יידרש 

וכל מי מטעמו. במידה  המפעיללפעול ואות� יידרש להנחיל לעובדי 
נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמ� תדרו% ובהיבט המכרז יש 

 בנושאי אבטחת מידע מגור� מוסמ% באג� מידע ומחשוב.

על נאמ� הבטחו� להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחו� ונהלי  .3.6.3
 וכל מי מטעמו, ולאכו� אות�. המפעילאבטחת המידע, החלי� על 



חטיבת הבטחו� ואג� נאמ� הבטחו� יקיי� קשר שוט� ע� נציג מוסמ% של  .3.6.4
מידע ומחשוב ויתעדכ� באמצעותו בנהלי� וכללי בטחו�, העשויי� להשיק 

 בתחו� הנמל, בכל עת שיידרש לכ%. המפעיללפעילות 

� נאמ� הבטחו� יאשר בחתימתו כל בקשה למת� רשיו� כניסה לשטחי .3.6.5
. חתימתו תהווה התחייבות הגו� המפעילהמוגבלי� בכניסה למי מטע� 

פי נהלי ודרישות  ) �) לכ% שהמועמד עבר הלי% אימות זהות עלהמגייס (זכיי
ינהל מעקב פנימי שוט� אחר חטיבת הביטחו� במעמד הגיוס. כמו כ�,  

 תוקפ� של רשיונות קיימי�.

בהוראות ונהלי הבטחו�  המפעילנאמ� הבטחו� יתדר% ויעדכ� את עובדי  .3.6.6
 ואבטחת המידע התקפי� ואלה שינתנו מפע� לפע�.

יר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמ� הבטחו� יעב המפעיל .3.7
 להל�. 4לצור% אישור חטיבת הבטחו� בהתא� להנחיות סעי� 

מתחייב להעביר לחטיבת הבטחו� את כל הנתוני� האמורי� לעיל, כולל  המפעיל .3.8
להל�), חתו� על ידי כל אחד  4.2.3ויתור על סודיות רפואית (כאמור בסעי� 

 מהמועמדי�.

חטיבת הבטחו� תהיה רשאית לדרוש פרטי� נוספי� מעבר לנתוני� האמורי�  .3.9
להציג מועמדי� נוספי�  המפעיללהל�, לדחות מועמד/י� וא� לדרוש מ 4בסעי� 

דעתה )במקומו/�, או להחלי� מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 הבלעדי.

פני מועד תחילת ימי� ל 30)מינויו של נאמ� בטחו� יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.10
 תקופת מת� השרותי�.

 

 נאמ� אבטחת המידע .3.11

נאמ� אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאג� מידע ומחשוב מטע�  .3.11.1
במהל% כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות  המפעיל

בהוראות נספח זה, מול אג� מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי  המפעילמ
 אבטחת המידע.

המידע יקיי� פגישת הכרות ע� נציג מוסמ% מאג� מידע נאמ� אבטחת  .3.11.2
ומחשוב ויקבלו ממנו תדרו% בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא 

  ימי� לפני תחילת ביצוע השרותי� לפי מכרז זה. 7)מכרז זה, לא יאוחר מ

נאמ� אבטחת המידע יקבל תדרו% מפורט מנציג מוסמ% של אג� מידע  .3.11.3
מי� ממועד מינויו. התדרי% יכלול הסברי� ומחשוב, לא יאוחר משבוע י

והבהרות להוראות נספח זה; בנוס�, ימסרו לנאמ� אבטחת המידע 
דרישות ונהלי� כלליי� נוספי� במידה ויידרש, החלי� על כל הגורמי� 
המבצעי� פעילויות הקשורות למער% המחשוב ברשות, אשר על פיה� 

 וכל מי מטעמו. להמפעילהנחיל לעובדי  שלפעול ואות� יידר שיידר

על נאמ� אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת  .3.11.4
 וכל מי מטעמו, ולאכו� אות�. המפעילהמידע הרלוונטיי�, החלי� על 

נאמ� אבטחת המידע יקיי� קשר שוט� ע� נציג מוסמ% של אג� מידע  .3.11.5
ומחשוב או גור� רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטע� אג� מידע 

 לכ%. שמחשוב בנושאי� אלו, בכל עת שיידרו

נושא/בקשה הקשורה לנושאי יאשר בחתימתו כל  נאמ� אבטחת המידע .3.11.6
, או בקישור למערכות המפעילאבטחת המידע במערכות המחשוב של 

אשר ייתכ� ותהיה לה� השפעה  המפעילהמחשוב ברשות מהמערכות של 
 על הקשירויות והתפעול של המערכות.



 ובנהלי�בהוראות  המפעילאת עובדי  דע יתדר% ויעדכ�נאמ� אבטחת המי .3.11.7
 התקפי� ואלה שינתנו מפע� לפע�.

יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמ�  המפעיל .3.11.8
 4להנחיות סעי�  �אבטחת המידע לצור% אישור אג� מידע ומחשוב בהתא

 להל�.

מתחייב להעביר לאג� מידע ומחשוב את כל הנתוני� האמורי�  המפעיל .3.11.9
 לעיל.

אג� מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטי� נוספי� מעבר לנתוני� האמורי�  .3.11.10
להציג מועמדי�  המפעיללהל�, לדחות מועמד/י� וא� לדרוש מ 4בסעי� 

נוספי� במקומו/�, או להחלי� מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי 
לעדי וללא צור% במת� הסברי� כל שה� להחלטותיו בעניי� דעתו הב)שיקול

 זה.

 :אישור העסקה או התקשרות לצור" פעילות בתחו& הנמל .4

להעסיק  המפעילכאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכ� יורשה  .4.1
בתחו� הנמל או להתקשר ע� גור� חיצוני, העתיד לפעול בתחו� הנמל, רק 
מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישו� פלילי וסינו� בטחוני לרמה הנדרשת 

  לפי עיסוקו ותחו� עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבי� לספק את כל הנתוני� הדרושי� לצור% ביצוע ההלי%  .4.2
  � להל�:באמצעות הטפסי� המפורטי

  שאלו� אישי; .4.2.1

 )הסכמה למסירת מידע; לפי חוק מרש� פלילי ותקנות השבי�, התשמ"א  .4.2.2
1981;  

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .4.2.3

 בעני� שימוש בסמי�; התחייבותהצהרת  .4.2.4

  ;טופס הסכמה לבדיקת ביטחו� חוזרת .4.2.5

  ידי חטיבת הבטחו�.)על מפעילהטפסי� האמורי� ימסרו ל .4.2.6

מתחייב להעביר את הנתוני� באמצעות הטפסי� הנ"ל, כשה� חתומי�  המפעיל .4.3
  ע"י המועמד.

מתחייב לדווח ולעדכ� על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד  המפעיל .4.4
או לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי 

  להיות בעל רלוונטיות בטחונית.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטי� נוספי� חטיבת הבטחו� תהיה  .4.5
, או המפעילי�, הקבלני� ושאר הגורמי� מטע� המפעיללגבי כלל המועסקי�, 

חלק מה�, וא� תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מ� המועסקי� לתחומי הנמל, 
  מטעמי� בטחוניי�, בי� א� כבר אושרה כניסתו ובי� א� לא.

יק ולא לאפשר עבודה לגור�, אשר פרטיו לא הועברו מתחייב לא להעס המפעיל .4.6
  ידי חטיבת הבטחו�.)ואשר לא אושר על

תהלי% קבלת סווג בטחוני מתאי� ואישור מועמד, עשוי להמש% ממספר ימי� ועד  .4.7
למספר שבועות. כמו כ�, מש% הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאד� 

להביא זאת  המפעיללאור הנתוני� האישיי� והרקע של כל אד�, ועל  )לאד� 
, שהמצאת הזמני�. המציע מתחייב לכ%)אד� ולוחות) בחשבו� במסגרת תכנו� כח

 האישורי� לא תגרו� לדחיה במת� השרותי�.



  הנחיות לתקופת ההקמה: .5

המפעיל יעביר לידי חטיבת הביטחו� את רשימת המועסקי� מטעמו בביצוע  .5.1
עבודות ההקמה, לרבות עובדי המפעיל, קבלני�, קבלני משנה, עובדי קבלני�, 

ע עבודות ימי� לפני מועד תחילת ביצו 21)י�, כמפעילעובדי קבלני משנה ו
ההקמה. חטיבת הביטחו� תהא רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לגבי 

לעיל, כול� או חלק�, והמפעיל יפעל  4מי מהמועסקי� כאמור יחולו הוראות סעי� 
 בהתא� לדרישות האמורות של חטיבת הביטחו�.

לעסוק במת�  המועמדי�במהל% תקופת ההקמה יעביר המפעיל את רשימת  .5.2
הימי� שקודמי� לתחילת תקופת  60השירותי� בתחו� הנמל, מטעמו, במהל% 
לפני מועד תחילת תקופת מת�  21) מת� השירותי�, א% לא יאוחר מהיו� ה

 לעיל.  4השירותי� ובהתא� להנחיות סעי� 

, 6.3.1.1פסקה )י�, בדומה לנדרש בתתספקהמפעיל יבצע מיפוי  ) ספקי�מיפוי  .5.3
הצפויי� לשרת אותו במהל% תקופת ההקמה. המפעיל יעביר את  �ספקיעבור 
 � לפני מועד הצפוי לתחילת פעילות�. ספקיהנתוני 

 :תכנו� עבודות ההקמה .5.4

במסגרת תכנו� עבודות ההקמה יתכנ� המפעיל סידורי אבטחה נאותי�,  .5.4.1
למניעת אפשרות של חדירת אד� ו/או החדרת חפצי� למקומות השירות 

 ואינ� מאוישי�.כאשר אינ� פעילי� 

א� המפעיל מבקש להתקי� סידורי אבטחה נוספי� (לרבות כאלה שאינ�  .5.4.2
סטנדרטיי� ומקובלי�), יציג� לאישור חטיבת הביטחו�, במסגרת אישור 

  התכניות המקדמיות. 

מובהר בזאת שבמסגרת אישור הרשות את תוכנית עבודות ההקמה  .5.4.3
יקול דעתה, לאשר פי ש)חוזה), חטיבת הביטחו� תהא רשאית עלב(כאמור 

את תכניות המפעיל, לדרוש כי יבוצעו בה� תיקוני�, או לדרוש מהמפעיל 
 להציג תכניות חלופיות. 

המפעיל/נאמ� הביטחו� יקיי� פגישת הכרות ע� נציג מוסמ% מחטיבת הביטחו�,  .5.5
ימי� לפני תחילת ביצוע עבודות  7)ויקבל ממנו תדרו% בטחוני לא יאוחר מ

 .ההקמה

נכלל בתחו� השטחי� המוגבלי�, לש� כ% יתוח� ויבודד אתר העבודות על אתר העבודות  .5.6
מנת למנוע אפשרות של חדירת אד� לא מורשה מאתר העבודות אל התחומי� המוגבלי� 

  ואולמות הטרמינל, או אליו.

אופ� כניסה ויציאה של אד� ו/או כלי רכב אל האתר וממנו יעשו תחת פיקוח ובקרה של  .5.7
 חטיבת הביטחו�.

עבודה המחייבת פירוק ו/או שבירה ו/או פתיחה של גבולות תחו� אתר העבודות, הגורמת  .5.8
  לפרצה קבוע/ זמנית לשטחי� המוגבלי�, תבוצע בתיאו� מראש ובאישור חטיבת הביטחו�. 

בתיאו�  עבודות המתבצעות מחו� לאתר העבודות המתוח�, בשטחי� מוגבלי�, יבוצעו .5.9
חטיבת הביטחו� תהייה  עבודה בשטחי� מוגבלי�.מתאימי� למראש ובכפו� לאישורי� 

רשאית לדרוש מהזכיי� לבצע ליווי לעבודות המתבצעות בשטחי� מוגבלי�, מחו� לתחו� 
 המגודר, על ידי נאמ� הביטחו�.

 :נחיות בטחוניות כלליותה � תקופת מת� השרותי&  .6

 תדרי" בטחוני למועסקי& .6.1

ת הבטחו�) לכל עובד, פי הנחיות חטיב)יערו% תדרי% בטחוני (על המפעיל .6.1.1
שיועסק במת� השרותי�, בטר� יחל בעבודתו. התדרי% ישי� דגש על 

 הנושאי� להל�:



 שטחי� מוגבלי� ובקרת מעברי�. .6.1.1.1

  .9  כללי התנהגות בטחונית בהתא� לסעי� .6.1.1.2

 7) מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדרי% בטחוני לא יאוחר מ המפעיל .6.1.2
 ימי�, מיו� תחילת העסקתו בתחו� הנמל.

)תדריכי רענו� חצי המפעילנוס� לתדרי% בתחילת ההעסקה, יקיי�  .6.1.3
די� עדכוני� בצרכי חטיבת שנתיי� לעובדיו, במסגרת� יעביר לעוב

 הבטחו� המשיקי� לתחו� פעילות�.

כי כל עובד מטעמו יקבל תדרי% בנושא "נוהל  המפעילנוס�, מתחייב  .6.1.4
 בנספח זה. 10משמעת לעובד ביטחו�" המופיע בסעי� 

שנתיי� )חציתדריכי רענו� המפעיל קיי� תחילת ההעסקה ינוס� לתדרי% ב .6.1.5
לעובדי� עדכוני� בצרכי חטיבת הביטחו� , אשר במסגרת� יעביר לעובדיו

 .המשיקי� לתחו� פעילות�

 

 שטחי& מוגבלי& ואשורי מעבר .6.2

יוו� שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמי� המוסמכי�, הוגדרו כ .6.2.1
בשטח הנמל שטחי� מוגבלי� בכניסה, שהכניסה אליה� מותרת רק למי 

רק באמצעותו שנית� לו רשיו� כניסה אליה� (כול� או חלק�), אשר 
 תתאפשר הכניסה לשטחי� המוגבלי� והמעבר ביניה�.

מת� רשיו� כניסה לאד� לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג  .6.2.2
בטחוני מתאי� מרשויות הבטחו� וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה 

ונהלי רש"ת התקפי� חטיבת  1983 –(כניסה לשטחי� מוגבלי�), התשמ"ג 
 הביטחו�.

המפעיל כנגד תשלו� בהתא� לתערי� הנפקת  יונפק לעובדהכניסה  רישיו� .6.2.3
שהעובד רק לאחר רישיו� כניסה שקבעה  הרשות ואשר יתעדכ� מעת לעת ו

 ההתאמה הביטחונית. עבר את כל תהליכי

לבקשה לרישיו� כניסה יוגשו למשרד הרשיונות בחתימת נאמ�  )מסמכי� .6.2.4
הלי% אימות זהות הביטחו� והקב"ט רק לאחר שוודא שהמועמד עבר 

פי הנחיות חטיבת הביטחו� ויכלול אימות זהות ע� שתי  )במעמד הגיוס על
תעודות זיהוי רשמיות וראיו� כניסה ע� אוריינטציה ביטחונית ע"י גור� 

 ביטחוני מקצועי מוסמ%.

רשיו� הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי ההתאמה  .6.2.5
 הביטחונית.

לעובד לתחו� עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט רשיו� הכניסה יונפק  .6.2.6
 לעשות שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברשיו� הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפו� ובהתא� לכללי  .6.2.7
 המעבר ונהלי בקרת המעברי� של חטיבת הבטחו�.

ידי נאמ� )בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיו� כניסה כאמור יוגשו על .6.2.8
� מידע ומחשוב אשר יעביר� למשרד הרשיונות בנמל עבור הבטחו� לאג

לכל  בלבד ולצור% תפקיד� במסגרת מת� השרותי� בלבד. המפעילעובדי 
בקשה תצור� פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה 

 תכלול את תאור סוג רשיו� הכניסה הנדרש.

אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או  המפעיל .6.2.9
, אשר חדל המפעיללמשרד הרשיונות בנמל כל רשיו� כניסה של עובד 

, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צרי% אישור, או המפעיללעבוד אצל 
שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אי� צור% ברשיו� כניסה לשטחי� 



של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו המוגבלי� בנמל. באחריותה 
 למשרד הרשיונות בנמל.

כניסה  רישיו�כל בנמל  רישיונותאחראי לבטל ולהחזיר למשרד ה המפעיל .6.2.10
, או שינה את תפקידו אצל המפעיל, אשר חדל לעבוד המפעילשל עובד 

בכל  .מלכניסה לשטחי� המוגבלי� בנ רישיו�ובתפקידו החדש אי� צור% ב
העסקתו של עובד, חלה חובה על המפעיל לדווח מיידית מקרה בו הופסקה 

למשרד הרישיונות ולהחזיר את רישיו� הכניסה לשטחי� המוגבלי� תו% 
 ימי� מיו� סיו� ההעסקה. 14פרק זמ� שלא עולה על 

תהלי% הטפול בבקשה למת� רשיו� לשטח האווירי עשוי להמש% בממוצע  .6.2.11
להתאר% א� הבקשה לכניסה כשבועיי� עד שלושה שבועות. התהלי% עלול 

 לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה ע� רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחו� רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  .6.2.12
 את תוקפו של כל רשיו� כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

סה רש"ת רשאית לקבוע עלות לתשלו� בגי� טיפול והפקת רישיונות כני .6.2.13
 המפעיללאד�/ לרכב לשטחי� מוגבלי�. רישיו� יופק ובעל ההרשאה/ 
 ישל� את עלותו כפי שיקבע בנוהל מול אג� התשלומי�/ תקבולי�.

 14מוסכ� בזאת ומוצהר כי היה ולא יוחזר רישיו� הכניסה בפרק זמ� של   .6.2.14
ימי� מיו� סיו� ההעסקה ישל� המפעיל , לרשות כפיצוי קבוע ומוסכ�  

בתוספת מע"מ וזאת בגי� כל יו� איחור בהשבת 1  100של   מראש בגובה
 כל רישיו� כניסה לשטחי� המוגבלי�.

שיו� כניסה לשטחי& יטחו� מאד& הנושא רידרישות חטיבת הב .6.2.15
 המוגבלי&:

, עובדיו ו/מי מטעמו חייבי� להיות עובדי� מהימני� המפעיל .6.2.15.1
שבטר� העסקת� קיבלו את אישור חטיבת הביטחו� בנתב"ג 

 מב"ט. ויחידת

חובה לענוד את הרישיו� בצורה גלויה ובולטת בכל מש% שהייתו  .6.2.15.2
  .סלהיכנשל בעל הרישיו� בשטח המוגבל אליו הוא מורשה 

 השימוש ברישיו� יעשה בתפקיד בלבד ולצור% התפקיד בלבד. .6.2.15.3

השימוש ברישיו� יעשה בהתא� לכללי ונהלי בקרת המעברי� של  .6.2.15.4
  חטיבת הביטחו�.

מצא ולנוע א% ורק בתו% התחומי�, בה� נושא הרישיו� יקפיד להי .6.2.15.5
  הוא מורשה לנוע לפי הרישו� על גבי הרישיו�.

 שיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� בנמל לאד� אחריאסור להעביר ר .6.2.15.6
שיו� הוא אישי ואינו נית� י(הדבר מהווה עבירה פלילית). הר

 להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיו� בתו% הרכב. .6.2.15.7

טיבת הבטחו� על תו� תקופת חלה חובת דיווח מיידית לח .6.2.15.8
של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיו� כניסה  ההעסקה

שלא כדי�  מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרשיו� 
לעדכ� באופ� מיידי במקרי� של  ישכמו כ�  לחטיבת הביטחו�.

 מוגבלי�. חי�כניסה לשט רישיו� שלאובד� או גנבה 

גנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת חידוש רשיו�, שאבד, נ .6.2.15.9
הרשיונות בנמל וכרו% בתשלו� עבור הנפקת הרשיו� החלופי, 

 שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.



הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחי�  )משרד הרשיונות  .6.2.16
 המוגבלי�:

על המפעיל לקבוע פגישת היכרות ותאו� ע� משרד הרישיונות  .6.2.16.1
 .טר� תחילת עבודתו

משרד הרישיונות ממוק� בחניו� "פרדס" (המזרחי) בקומת  .6.2.16.2
  .3הקרקע, טרמינל 

)08:30 )ה' בי� השעות )ומקבל קהל בימי� א' 24/7המשרד פועל  .6.2.16.3
)09:00. ביו� ו' מקבל קהל בי� השעות 19:00)15:00,  13:30

13:00 .Misradri2@iaa.gov.il 

  בקשה לרשיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� כוללת:  .6.2.16.4

כי המועמד  המפעילבצרו� אישור מחשב  המפעילמ מכתב בקשה  .א
  מקבל משכורת מהגור� המבקש.

  שאלו� אישי למועמד/עובד (התאמה בטחונית).  .ב

טופס הרשאה לבדיקת רישו� פלילי (כולל צילו� תעודת תהות או   .ג
  דרכו�).

פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל תאור סוג רשיו�   .ד
  הכניסה הנדרש.

 קבל במשרד הרשיונות.טפסי� נית� ל  .6.2.16.5

 סחורות ומשלוחי&: ה והובלה שלקבל .6.3

א� במסגרת פעילותו נדרש המפעיל לשנע סחורה אל תחו� הנמל או ממנו,  .6.3.1
 תהביטחוניויקפיד למלא אחר ההנחיות  (בדגש על השטחי� המוגבלי�)

 שלהל�: 

 מיפוי ספקי�: .6.3.1.1

הימי� שיקדמו לתחילת  60המפעיל ימסור, במהל%  .6.3.1.1.1
לפני  21השירותי�, א% לא יאוחר מהיו� ה תקופת מת� 

מועד תחילת תקופת מת� השירותי�, בכתב, רשימה של 
רשימת ספקי�, חברות הובלה, ונהגי� קבועי� (להל�: "

"), אשר צפויי� לשרת אותו במהל% תקופת מת� ספקי&
  . 4השירותי�, ובהתא� להנחיות סעי� 

י� המפעילא� המפעיל מבקש לכלול ברשימת  .6.3.1.1.2
 ) � במסגרת תקופת מת� השירותי�, ספק נוס� המאושרי

יעביר המפעיל לחטיבת הביטחו� בקשה מנומקת ויפעל 
  לעיל.  4בהתא� להנחיות סעי� 

לא לקבל שירותי� בתחו� זה מגור� מתחייב  מפעילה .6.3.1.1.3
י�, ולעדכ� מיידית את המפעילשאינו נכלל ברשימת 

חטיבת הביטחו� על כל גור� אשר נכלל ברשימת 
מפעיל הפסיק את קבלת השירותי� ממנו, י� שההמפעיל

 בי� א� מיזמתו ובי� א� ביזמת אותו גור�. 

 י�המיועד י�� תפעולימיתחו והוגדר במער% הטרמינלי� בנתב"ג, .6.3.1.2
לכניסת ספקי� לצור% פריקה והעמסה של סחורה במסו� 

 תזה תתבצע בקרה ובדיקה ביטחוני מי�הקרקעי. בכניסה לתחו
פי נוהל ספקי� של חטיבת הביטחו�, ורק לגורמי� אשר )על

תתאפשר הכניסה לתחו�  ,פי הוראות נספח זה) אושרו על
 התפעולי.



 מפעילהמתקני (המורשה) אל מחסני/ המפעילהובלת הסחורה מ .6.3.1.3
תעשה בהשגחה ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי בשטח האווירי 

בוצענה באופ� צמודה של המוביל כשתא המטע� נעול! (ביקורות ת
  אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השירות בשטחי� המוגבלי�  .6.3.1.4
או מה�, תבוצע על ידי עובדי המפעיל  במרחב נתב"ג,הנמצאי� 

אל תחומי� אלו, למעט  המפעילבלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת 
 מקרי� חריגי� שיאושרו מראש מחטיבת הביטחו�.

הנמצאי� מחו� לתחו� הנמל  המפעילש מתקני� בשימו .6.3.1.5
, למכירה או לשימוש והמאחסני� סחורה המיועדת להטסה

פי )) יופעלו עלבמקומות השירות (כולל למכירה בתחו� הנמל
 טחו� המופיעי� בנוהל הפעלת מחסני�יכללי האבטחה ונהלי הב

 .לנספח זה) 1נספח כמצ"ב ( בשינויי� המחויבי�

 בי� העלולי& לשמש לפיגוע במטוס:הגבלה על מכירת מוצרי& וטו .6.4

פי נהלי האבטחה התעופתיי� חל איסור מוחלט על העלאת כלי נשק )על  .6.4.1
וחומרי� נפיצי�, מכל סוג שהוא למטוסי� הממריאי� מנמל התעופה ב� 

 גוריו�.

חל איסור על מכירה של כלי נשק קר או ח�, או כל אמצעי אחר אשר יכול   .6.4.2
כל חפ� בעל להב  ק לרבות: אולרי�,לשמש ככלי נשק או הדומה לכלי נש

ס"מ, חצי� וקשתות, יתדות, פגיונות ו/או כל חפ� בעל  5העולה באורכו על 
קצה חד העלול לשמש כאמצעי לפיגוע, גז מדמיע או כל סוג של תרסיס 
העלול לסכ� את ביטחו� המטוס ונוסעיו, פריטי� בעלי מרכיב כימי  העלול 

ריטי� דליקי� ו/או פריטי� אשר לסכ� את ביטחו� המטוס ונוסעיו,פ
מיזוג� ביחד עלול לגרו� לבעירה, רובי צלילה וכו', בכל מתח� הנמל. כמו 
כ�, חל איסור מכירת פריטי� המדמי� כלי נשק ח�/קר לסוגיו (כגו� 
אקדחי צעצוע וכ"ו), בהקשר זה, חלה חובת דיווח לחטיבת הביטחו� 

מפורש של נציג החטיבה ומכירת פריטי� אלו תעשה רק לאחר מת� אישור 
 המוסמ% לכ%.

ימי� לפני מועד תחילת מת� השירותי�, רשימה  30על המפעיל להעביר,עד   .6.4.3
מפורטת של המוצרי� שיימכרו בנקודות השירות, לאישור חטיבת 

 מחלקת עוק� טב"�. –הביטחו�. 

פי שיקול דעתה ומשיקולי� ביטחוניי�, )חטיבת הביטחו� רשאית על  .6.4.4
מי מהמוצרי� למכירה המופיע ברשימה. יתרה מזאת, לאסור על מכירת 

חטיבת הביטחו� רשאית להגביל מכירת מוצרי� בשיטת "פטור ושמור" 
 )אפ") בלבד ובכ% לאפשר מכירה בתנאי� מגבילי� (אי)(להל�: "פיק

 העמסת� למטוס).

מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי למכור ו/או להחזיק, במי   .6.4.5
 ר שנפסל כאמור.ממקומות השירות, במוצ

בהמש% לאמור לעיל יעביר המפעיל לאישור חטיבת הביטחו�/מחלקת   .6.4.6
עוק� טב"�, כל מוצר חדש בו הוא מעוניי� להחזיק ו/או לסחור במקומות 

 השירות וכל התקשרות ע� ספק חדש.

המפעיל לא יחזיק במקומות השירות מוצר/י� אשר לא אושרו על ידי   .6.4.7
שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את  חטיבת הביטחו�. חטיבת הביטחו�

ידי המפעיל טר� כניסה לשטח האווירי ו/או ) המוצרי� הנמכרי� על
לכניסת� למחס� המפעיל ו/או לנקודות המכירה בנמל. עלויות שינוע 
המוצרי� אל מתח� הבידוק וממנו בחזרה וכול עלויות הבידוק עצמו יחולו 

 על המפעיל.



להסיר מ� המדפי�  מפעילהורות ללעל פי שיקול דעתה, הרשות זכאית  .6.4.8
המשתני�  �ביטחונייפי שיקולי� )זאת על שאושר/ו, י� /ימיי� מסו/מוצר

 מעת לעת.

חטיבת הביטחו� שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוהלי הכנסת  .6.4.9
הפריטי� מעת לעת, בהתא� להנחיות הגו� המנחה, שינויי נוהל ו/או 

 כתוצאה מאירועי� ביטחוניי�.

ו� מטע� הזכיי�, חייבי� להמציא באופ� שוט�, דו"ח מלאי נאמני הביטח .6.4.10
 של הפריטי� הנמכרי� בחנות, למחלקת עוק� טב"�, טר� הכנסת� לחנות.

נאמני הביטחו� מטע� הזכיי�, חייבי� לתדר% את עובדיה� באופ� שוט�  .6.4.11
אודות ההנחיות הביטחוניות הקיימות, לש� אכיפת הסדרי הביטחו� 

 בצורה נאותה.

חל איסור שימוש בכל סוג של סכיני חיתו%, מספריי� ודומיה� במהל%  .6.4.12
העבודה השוטפת של המוכרי� בנקודות המכירה. קרבת� של פריטי� אלו 
לנוסעי� עלולה לסכ� את ביטחו� המטוס ונוסעיו. בנקודות ההסעדה יעשה 
שימוש בכלי אוכל שאושרו על ידי ביטחו� נתב"ג ושאינ� מסכני� את 

ופה האזרחית (קרי, כלי פלסטיק בלבד). במידה ואושר שימוש ביטחו� התע
בכלי חיתו% אחר, חלה חובה לעגנו (בכבל שאינו נית� להסרה) בהתא� 

 להנחיות שיינתנו על ידי מחלקת עוק� טב"�. 

חטיבת הביטחו� תבצע ביקורות שוטפות בחנויות ועל כלל העובדי�  .6.4.13
הוראות הביטחו�, יאבד בחנויות להישמע להוראותיה. עובד אשר יחרוג מ

 את אישור הכניסה לשטחי� המוגבלי� שנית� לו לש� ביצוע תפקידו.

מכשירי אזעקה ו/או מכשירי� המשמיעי� קולות רעש וצפצו� חייבי� את  .6.4.14
  אישורה של מחלקת עוק� טב"� טר� הכנסת� או התקנת� בחנות. 

 אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.5

ע"י הרשות לספק, יישמרו  רשומות ותוו% מגנטי או אופטי, שיימסרו .6.5.1
 בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישו� מצאי עדכני שלה�.

הוצאת רשומות ותוו% מגנטי או אופטי, הנושאי� מידע של הרשות, לרבות  .6.5.2
מידע, שהוכ� ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי 

אבטחת המידע על כל אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי 
כוונה לעשות שמוש במחשבי� נישאי� לש� מת� השרותי�, נשוא ההסכ� 

. כל שמוש כאמור יעשה לפי המפעילזה, ע"י עובדי  התחייבות)וכתב
הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבי� 

  הנישאי�. 

ת חיבור תוו% מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשו .6.5.3
טעונה אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל ג� לגבי תוו% 

  לסוגיה�. DOKמגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיה� וכ� להתקני 

ביצוע שינויי� כלשה� במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.5.4
בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשי�, טעוני� 

אג� מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב \נציג הרשותאישור מראש ובכתב של 
  ודיו�, לפי הצור%. המפעילשל 

לצור% בהירות הנושא, נציג אג� מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.5.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גור� אחר ברשות ייחשב כבלתי 

 חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו.

 



 מות מתקני& בטחוניי& :שמירה על של .6.6

באחריות נות� השירות לשמור על סביבת העבודה הסמוכה למקו� מת�  .6.6.1
השירות ולהמנע מהשלכת פסולת או כל מעשה אחר העלול לגרו� לנזק 

גדרות, מצלמות ומערכות  –למתקני� הבטחוניי� הסמוכי� ובכלל זה 
 אבטחה אחרות.

חל איסור מוחלט על חיבור אמצעי� מכל סוג (כבלי חשמל ותקשורת,  .6.6.2
שילוט, מצלמות, כבלי עגינה וכיו"ב) על מתקני� בטחוניי� הסמוכי� 

  למקו� מת� השירות.  

 בקרה וביקורת: .7

חטיבת הבטחו�, בשיתו� ע� משטרת ישראל ושרות הבטחו� הכללי, וכ� נציגי אג�  .7.1
דעת� ומבלי שיהיו חייבי� לעשות כ�, )ולמידע ומחשוב, יהיו רשאי�, לפי שיק

להפעיל מער% בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחו�, הרשומי� בנספח זה, 
 מתקיימי� במלוא� וכלשונ�.

מער% הבקרה והביקורת יכלול תרגילי� שוני� לעובדי� ולמערכת כולה, וכ�  .7.2
 מפעילהביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרי� של 

 המשנה מטעמו.)וקבלני

מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטע� חטיבת הבטחו� או אג� מידע  המפעיל .7.3
ומחשוב, בכל עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשת� 

 פעולה ע� המבקרי� ולתק� מידית את כל החריגות שימצאו.

יתק� אות� באופ� מידי, ויעביר תו%  המפעילא� ימצאו חריגות מכללי הבטחו�,  .7.4
 שבוע ימי� נימוק בכתב לסיבת קיומ� של אות� חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מת� השרותי� או את ביצוע העבודות ע"י  .7.5
במקרה של חריגה מכללי הבטחו�, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה  המפעיל

 תה חריגה.על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקו� או

 המפעילבקרה וביקורת כאמור, א� יעשו וא� לא יעשו, לא ישחררו את  .7.6
 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות: .8

וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במת� השרותי�, מחויבי� לשמור  המפעיל .8.1
בסוד, לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אד�, כל ידיעה או מידע בכל 

וגע לסדרי הבטחו� או מערכות מידע ומחשוב, לה� יחשפו במהל% פעילות� הנ
 בתחומי הנמל.

נאמ� הבטחו� ונאמ� אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מת� השרותי�  .8.2
יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החות� לאמור לעיל.  המפעילמטע� 

בנושא זה בעתיד,  דרישות האבטחה במסמ% האמור ובכל מסמ% אחר, אשר יועבר
, והוא אחראי כי אלה יפעלו המפעילמשנה, שיועסקו ע"י )מחייבות ג� קבלני

 לפיה�.

, המפעילשרות (עובד של )השרות: כל נות�)הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .8.3
משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתו�, בטר� כניסתו לעבודה לפי הלי% זה, על )ספק

(מעבר  המפעילת. ההצהרה תלווה בחתימתו של הצהרה לשמירה על הסודיו
השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח )לחתימתו של נות�

 .2ההצהרה מצור� לנספח זה, להל� טופס 



 :כללי התנהגות בטחוניי& .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחי� המוגבלי� בכניסה בנמל  .9.1
 ולאולמות הטרמינל הציבוריי�.

וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחו� מטע�  המפעילעל  .9.2
 הרשות, בשגרה ובשעת חירו�.

תנועת� של אנשי הבטחו� מטע� חטיבת הבטחו� לצור% בטחוני בשעת חירו�,  .9.3
 המפעילבשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד 

 או מי מטעמו.

ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחי�  המפעילחל איסור מוחלט על  .9.4
 שלא לצורכי עבודת�.המוגבלי� 

א� נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ער%  .9.5
וכל מי מטעמו מחויבי� לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחו�  המפעילבטחוני, 

רות, ולבקש� להעביר המידע לחטיבת או לנציג היחידה המקבלת את הש
 הביטחו�.

העמסת כבודה/חפ,/טובי� על מטוס או העברת חפ,/טובי� לנוסע המתעתד  .9.6
 לטוס, שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחו� אסורה בהחלט!

מפעיל/בעל כלי טיס הממריא מנמל התעופה ב� גוריו� מחויב לעמוד בנהלי חטיבת  .9.7
אופ� מוחלט ובכל הקשור להעברת כבודה/חפצי� למטוס, הביטחו�/אג� בודקי� ב

לבדיקת אנשי צוות כלי הטיס ו/או נוסעי� טרו� יציאת� לטיסה, להכנסת ציוד 
מוטס בי� א� תפעולי או טכני, לבדיקת דואר חברה המועבר בכלי הטיס 

  ולקייטרינג המוזמ� לטיסה בי� א� לצוות המטוס ו/או לנוסעי הטיסה.

ו לנאמ� הביטחו� על ידי נציג חטיבת הביטחו� בהתא� לנאמר נהלי� אלו יועבר .9.8
)03, יש לפנות ולתא� מול אג� בודקי� בחטיבת הביטחו� בטלפו� : 3.3בסעי� 

9752249. 

 שינויי& ועדכוני&: .10

נהלי חטיבת הבטחו� ונהלי אבטחת המידע מתעדכני� מזמ� לזמ�, לאור הערכות  .10.1
הנחיות הגופי� הממלכתיי� מטה חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב ולפי 

המנחי�. מובהר בזאת, כי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב רשאיות לשנות 
 דעת�, בכל עת.)ולעדכ� מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול

ו/או שינוי במבנה מי  המפעילמובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של  .10.2
, עשוי להיות בעל המפעילות ממקומות השרות ו/או המתקני�, העומדי� לרש

 השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכו� הוראות נספח זה.

יקבל מראש מידי חטיבת הבטחו� בצורה ישירה או בעקיפי� דר% היחידה  המפעיל .10.3
המקבלת את השירות, הודעה על עדכו� או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה 

 מחויב בו.

 שונות: .11

זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב אי� בהוראות נספח  .11.1
 ומכללי ההתנהגות הבטחוניי�, החלי� על כל השוהי� בתחו� הנמל.

 אי� בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו. .11.2

, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צור% מפעיללא יחולו על  6.2 הוראות סעי�  .11.3
 בגישה לשטחי� המוגבלי�.



כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחו� הכלליות שידרשו  .11.4
�, השלכה על בטחו� דעתה של חטיבת הבטחו), אשר יש לה, לפי שיקולהמפעילמ

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתהנוסעי�, ציבור המבקרי� והמטוסי� בנמל, 

שרותי� מטעמו, יוחזר לרשות ע� )או נות� המפעילכל מסמ%, שיימצא ברשות  .11.5
יתחייב, כי, ע� סיו�  המפעילבכלל).  המפעילהשרות (או ) סיו� העבודה של נות�

המסמכי� והקבצי� שברשותו, הנוגעי�  העבודה לפי הלי% זה, הוא ישמיד את כל
 לרשות ולעבודה לפי הלי% זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר  .11.6
  , ללא יוצא מ� הכלל.המפעילשל 

) נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק .11.7
דעתו המוחלט. ) משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיי� ע� הרשות, לפי שיקול

 יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. המפעיל

 :המפעילנוהל האבטחה בחצרי  .12

ל מבצע עבור רש"ת תחת הסכ� זה מימוש ש המפעילסעי� זה חל רק במידה ו .12.1
להל� הדרישות למקרה של טיפול במידע ערכת ממוחשבת או חלקי� ממנה.  מ

  המשנה מטעמו.)וה� לקבלני מפעיל. כל האמור להל� מתייחס ה� להמפעילבחצרי 

 מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להל�: המפעיל .12.2

, יהיה מנותק המפעילמער% התקשוב, עליו יבוצעו השירותי� בחצרי  .12.2.1
רצונו )יוכיח, לשביעות המפעילמרשת המחשבי� בחברה. לחילופי�, א� 

של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימי� אצלו או אות� הוא יפעיל, 
מבטיחי� בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבי� של 

נות� לו שירות, הוא יהיה  המפעילאו מכל מידע של חברה אחרת ש המפעיל
 רשאי לפעול בהתא�.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשי� בלבד, שאושרו ע"י הרשות. .12.2.2

  :המפעילהגישה למידע של הרשות על מחשבי  .12.2.3

מורשי� )יפעיל מנגנוני� לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי המפעיל .12.2.4
למידע של הרשות. א� מנגנו� הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, 

תחייב ליישו� את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה על המציע לה
הגבוהה בתק� סיסמאות של מכו� התקני� הישראלי. על המציע להציג את 

  המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.

 המפעיליפעיל מער% אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשי� של  המפעיל .12.2.5
את  במערכת ויקבל אישור של נציג הרשות למער% זה. על המציע להציג

 המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.

עוד מידע )פעולות אבחו� ותיקו� (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל .12.2.6
, המפעילשל הרשות מאוחס� על דיסקי� במערכות המחשוב של המציע או 

ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות  המפעיליבוצעו בחצרי 
ו רק ע"י גורמי�, השתלטות מרחוק לש� כ%. פעולות תחזוקה יבוצע

 שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיער% לכ% מראש.

מצעי� נושאי מידע, עליה� ייער% גבוי של מידע של הרשות, ישמרו  .12.2.7
בכספת נעולה. המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשי�, בעלי אישור 
בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחל� מורשה כזה ללא ידיעת 

הרשות ואישורו לכ%. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב  נציג
  להפרה יסודית של החוזה.

שרות )ע� סיו� הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיו� עבודתו של נות� .12.2.8
או סיו� ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או 



ל תוכנה וכל שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כ
אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גור� 
אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, 
תיעוד, תוכנה ואמצעי� אחרי� (כולל מכל תוו% מגנטי או אופטי), 

והיו קשורי� למהל% אספקת השירותי� לרשות,  המפעילשנמצאי� בידי 
� שימנע את שחזורו ע"י גור� כלשהו. זאת, לפי הנהלי� והתקני�, באופ

 לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

, המאשר את ביצוע כל המפעילידי )יש להמציא לנציג הרשות מסמ% חתו� על .12.3
  הנ"ל באופ� מלא.

  משנה כלשהו.)הוראות אילו מחייבות ג� לגבי מידע, הנמצא בידי ספק .12.4

המשנה )או ספק המפעילהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי  .12.5
 על מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומי�.

בכל מקרה של אובד� מסמ% או חומר, או על תקלות באבטחת המידע  .12.5.1
משנה יש להודיע מיד לנציג )או של ספק המפעילבמערכות המחשוב של 

  הרשות על כ%.

"ל ע"י גור� בלתי מורשה (בי� במערכות הרשות ובי� בכל חשד לגישה למידע כנ .12.6
המשנה) או א� עולה חשד לתקלה )או של קבלני המפעילבמערכות המידע של 

מחויב להודיע מיד לנציג  המפעילכלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, 
  הרשות על כ%.

יג להודיע מיד לנצ המפעילבכל חשד לאירוע של ניסיו� לפגיעה במידע כנ"ל על  .12.7
  הרשות ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.
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לי� מחס� או מתק� כלשהו מחו� לשטח יאשר מפעתב"ג והפועלי� בנ בעלי הרשאה .1
בחנויות או במי האווירי ממנו מגיעי� מוצרי�/חפצי� העולי� על הטיסה ו/או נמכרי� 

בבידוק ביטחוני מלא למוצרי�  חייבי� מנקודות המכירה האחרות שבאול� היוצאי�, 
 פרי.) בטר� הכנסת� למתח� חנויות הדיוטי

  
  

 כמו כ�, בעלי ההרשאה חייבי� לפעול על פי הנחיות הביטחו� שלהל�:  .2
  

מאושר על ידי חטיבת הביטחו� בנתב"ג. כפועל יוצא מכ%, המחס�/מתק� חייב להיות   .א
, חברת שמירה במערכת אזעקה המחוברת למוקד ומצוידנעול  ,מוג�הוא חייב להיות 

האמור לעיל אינו בא להחלי� את  למבנה. סמויהלמניעת פריצה ואפשרות לחדירה 
  "ג.הצור% בבידוק טכנולוגי המבוצע במרכז הבידוק של חטיבת הביטחו� בנתב

  

בצע מיפוי בדיקת מהימנות לכל הספקי� של מוצרי� מפעיל יה )מיפוי ספקי�   .ב
. נתוני� אלה יועברו �הביטחו יבתחטקריטריוני� שתקבע פי ), עלשימכור בחנויות

  חטיבת הביטחו�. לאישור
  

. לעובד �הביטחועובדי� המועסקי� במחס� חייבי� לקבל אישור בטחוני מחטיבת   .ג
  י לא תתאפשר גישה למחס� ולמוצרי� שעולי� על המטוס.שלא קיבל אישור בטחונ

  

המטע� מהספק למחס� ומהמחס� לשטח האווירי ולמטוס יובל  )הובלת המטעני�   .ד
לקבל אישור בטחוני טר� תחילת  יחויבכשהוא נעול ותחת השגחה. נהג המשאית 

  העסקתו.
  

המכירה חנויות ו/או בנקודות חפצי�/מוצרי� שעולי� על המטוס ו/או נמכרי� ב  .ה
לא יאושרו  ,ואינ� מגיעי� מספק מורשה ומאושר האחרות שבאול� היוצאי�,

שיהיו תקפי�  �הביטחופי נהלי ) בדיקה מלאה על לבצע עבור�ת� ילהטסה אלא א� נ
  באותה עת.

  

חטיבת  ל ידישיתודר% עמפעיל, לכל מחס� ימונה נאמ� בטחו� מטעמו של ה  .ו
  התקפי�.טחו� יפי נהלי הב)להביטחו� ויפעל ע

  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

  

   



  שמירת סודיות, סדרי בטחון. - המפעילבות של י' :כתב התחיח: לנספח 1טופס 

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק 
בתאגיד _________________________, הרשו� כחוק, בתפקיד ____________________ 

  ולהתחייב בש� התאגיד, מתחייב בזה בש� הנ"ל ובאופ� אישי, כמפורט להל�:והמורשה לחתו� 

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי ע� רשות שדות התעופה בישראל (להל� "הרשות") והואיל 
וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינ� בגדר 

ר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע מידע רגיש / חסוי וחסוי ביות
חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכ� מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי אבטחת 
המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכ% אני הח"מ מסכי� מצהיר ומתחייב 

 בש� התאגיד ובאופ� אישי לפעול כדלקמ�:

  דיני הקדמה. .2

  וא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.המב

  תחולת ההתחייבות. .3

זו היא נספח לכל הסכ� (לרבות הזמנה), שנחת� או ייחת� בי� התאגיד ובי�  תהתחייבו .3.1
 הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחו� והוא מחייב את התאגיד  התחייבותנספח זה הנו  .3.2
  בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחי�. .4

זה  התחייבות)זה, הוראות כתב התחייבות)במקרה סתירה בי� הסכ� כלשהו לבי� כתב .4.1
 עדיפות.

ות בפרק זה לבי� הוראות ברורות ומפורש התחייבות)במקרה סתירה בי� הוראות כתב .4.2
"נספחי�  )הביטחו� ובנספחי� ספציפיי�, שצורפו להסכ� ביני לבי� הרשות (להל� 

  ספציפיי�"), יקבע האמור בפרק הביטחו� ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדו� הוא רגיש / חסוי / חסוי  .5.1
ר עליו בסוד לפי הנהלי�, הנזכרי� ברישא של ביותר ושמור / סודי, ואני מתחייב לשמו

 זה. התחייבות)כתב

 )(להל�  1977 )אני מתחייב להביא סעי� זה כולו, לרבות חוק העונשי�, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות )"החוק"), לידיעת עובדי וקבלני

ל דר%, שיורה לי נציג הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאי� ו/או בכ
 להל�). 6הרשות (כמוגדר בסעי� 

  , המובאי� להל�:119)ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפי�  .5.3

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעי� 

היה אד� בעל חוזה ע� המדינה או ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,   א.
לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  התחייבות(נוסח משולב), ובחוזה יש  1958 )  התשי"ח

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדי� ידיעה כאמור לאד� שלא היה מוסמ% 
  מאסר שנה אחת. ) לקבלה, דינו 

בסעי� זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לש� ביצוע החוזה, ואול�   ב.
נה טובה לנאש� לפי סעי� זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות תהא זו הג

  כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתו� לב.

  : גילוי בהפרת אימו�:119סעי� 

מי שנמסר לו מסמ% רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאד� שאינו 
ה מעשה שיש בו כדי מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעש )מוסמ% לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשי�. ) לסכ� בטיחותו של המסמ%, דינו 



לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפ� או  )"ידיעה" 
  חלק מה� המכילי� ידיעה או העשויי� לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימו� ואיתות ומסירה עקיפה. )"מסירה" 

ב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרו� לגילוי למא� דהו, בישראל ומחוצה לה, אני מתחיי .5.4
זה וכ� לאחר תו� תוקפו ובכל עת,  התחייבות)כל ידיעה כנ"ל תו% מש% תוקפו של כתב

  אלא א� כ� נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

בטחת המידע ואבטחת מערכות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי א )"גילוי" 
המידע של הרשות לרבות נתוני�, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריי� 
ו/או טכניי�, ו/או מקצועיי�, תכניות עסקיות, פרסו� ברבי� לקידו� מכירות, הצגת 
מסמכי� וחוזי� לצור% קבלת אשראי מבנקי�, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסו� 

  יתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.מאמרי� בע

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד,  .5.5
זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא  התחייבות)הכול בכפו� לכתב

  הרשות.לגלות את הידיעה, אלא א� קיבלתי לכ% אישור מפורש ובכתב מנציג 

  נציג הרשות. .6

זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע  התחייבות)נציג הרשות לצור% כתב
משנה, )של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לספק

עמ� אני בא בקשר עסקי לצור% אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות 
מידע ואבטחת מערכות זה ולביצועו לצור% אבטחת ה התחייבות)הביטחו�, הקשורות לכתב

  לזמ�, לפי הצור%.)המידע של הרשות, והוראות מזמ�

  זה. התחייבות)אי� לבטל כתב .7

זה ו/או כל מסמ% או נספח בטחו� אחר אינ� ניתני� לשינוי  התחייבות)ידוע לי, כי כתב
  ו/או לביטול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  זה. התחייבות)הפרה של כתב .8

זה ו/או כל נספח או מסמ% בטחוני ספציפי אחר  התחייבות)מהוראות כתבהפרת הוראה 
ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיי� ע� הרשות. כ� ידוע לי, )על

כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקי� בגי� הנזק, שייגר� כתוצאה מביטול ההסכ�. 
זה או לפי כל  התחייבות)ומדות לרשות לפי כתבסעי� זה בא בנוס� לזכויות האחרות, הע

  הסכ� אחר בי� הרשות לביני.

  אחריות התאגיד. .9

למע� הסר ספק מוצהר בזאת, כי אי� כאמור בא� אחד מ� הסעיפי� הנ"ל כדי לשחרר אותי 
  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחו�.

  פרוש יחיד ורבי� וזכר ונקבה. .10

זה בלשו� יחיד משמש א� בלשו� רבי� וכ� להיפ%. כל האמור  יבותהתחי)כל האמור בכתב
  זה בלשו� זכר משמש א� בלשו� נקבה וכ� להיפ%. התחייבות)בכתב

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הלי% הזמנת הצעות. .11

נושאי הסודיות וסדרי הביטחו�, הנכללי� במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינ� חלק 
  בלתי נפרד מתנאי ההסכ�.

  

  טחו�.ילראיה באתי על החתו� ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבו

  
  __________________      ___________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  ש� החות�  
  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תארי%  



  הצהרה על שמירת סודיות. �השרות �של נות� התחייבות' : כתב ח: לנספח 2טופס 
  

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

  
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי ע� רשות שדות התעופה בישראל (להל� "הרשות") והואיל  .1
יעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינ� וידיעות ומידע, שהגיעו או שיג

בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות 
מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכ� מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי 

כ% אני הח"מ מסכי� מצהיר אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפי
  התאגיד ובאופ� אישי לפעול כדלקמ�: ומתחייב בש� הת

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תו% כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

לסעיפי�  )"החוק") ובמיוחד  )) (להל� 1977 )תשומת לבי הופנתה לחוק העונשי� (התשל"ז  .3
 , המובאי� להל�:119) ו 118

 

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעי� 

היה אד� בעל חוזה ע� המדינה או ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה   א.
לשמור בסוד ידיעות שיגיעו  התחייבות(נוסח משולב) ובחוזה יש  1958 ) התשי"ח 

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדי� ידיעה כאמור לאד� שלא היה 
  מאסר שנה אחת. ) דינו מוסמ% לקבלה, 

בסעי� זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לש� ביצוע החוזה,   ב.
ואול� תהא זו הגנה טובה לנאש� לפי סעי� זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור 

  ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתו� לב.

  

  : גילוי בהפרת אימו�:119סעי� 

רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאד� שאינו מי שנמסר לו מסמ% 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי  )מוסמ% לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשי�. ) לסכ� בטיחותו של המסמ%, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפ� או  )"ידיעה" 
  מה� המכילי� ידיעה או העשויי� לשמש מקור לידיעה. חלק

  לרבות מסירה ע"י סימו� ואיתות ומסירה עקיפה. )"מסירה" 

  

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרו� לגילוי למא� דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  .4
ר תו% מש% תוקפה של הצהרה זו וכ� לאחר תו� תוקפה ובכל עת, אלא א� כ� נתקבל אישו

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

  

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע  )"גילוי" 
של הרשות לרבות נתוני�, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריי� ו/או 

מכירות, הצגת מסמכי� טכניי�, ו/או מקצועיי�, תכניות עסקיות, פרסו� ברבי� לקידו� 
וחוזי� לצור% קבלת אשראי מבנקי�, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסו� מאמרי� 

  בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

  

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

 הידיעה, אלא א� קיבלתי לכ% אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.



  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט  .6
לחוזה, ואני מתחייב  3בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחו�, המסומ� כנספח ח'

 לפיו וכ� לפי הוראות בטחו�, שיובאו לידיעתי מזמ� לזמ�.לפעול 

 

אני מתחייב לדווח למנהל מטע� הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אג� מידע ומחשוב  .7
_____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של )וכ� ל

 הרשות.

צהרה זו והתחייבתי לנהוג ולראיה באתי על החתו�, לאחר שקראתי בעיו� את הכתוב בה
  לפיה.

  

  
  
  

  תארי%: __________    ש� החות�: _______________     חתימה: __________________
  

  
  

  נחת� בנוכחות:
  
  

  תפקיד: ______________    ש� המאשר: __________________   
  
  

  חתימה:___________________
  
  
  

 



  

  'טנספח 

  נתב"ג – נספח התקשורת

  )מאוד ומתח נמו� תקשורת מחשבי� ,טלפוניהכולל ( נתב"גב תקשורתמערכות נספח 

  מבוא

. למעט א הדבר אינו מתיישב ע ההגיו�, למונחי הנזכרי בנספח זה תהא הגדרות .1
  . )"החוזה"להל�: , המשמעות הנתונה לה בחוזה העיקרי (שמסמ� זה מהווה נספח לו

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכרעיל" "המפ .1.1
  בחוזה אשר יהיה. 

טלפוניה (כולל מתגי/מרכזיות),  תקשורתרשתות כבילה;  – "מערכות תקשורת" .1.2
;"מערכות מתח נמו� מאוד" כמשמעות� בתקנות הבטיחות בעבודה  תקשורת מחשבי

"ס טמ), CATV"כ (טלריזה; בקרת מעברי, לרבות: מערכות כ %1990(חשמל), תש"�
)CCTV .(וכיו"ב  ), מערכות גילוי אש, אינטרקו

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או  –"פעילות תקשורת"  .1.3
  התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להל�.  12 כהגדרתו בסעי+  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותי הבאי:  –" התקשורת שירותי" .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פני ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות  .1.5.1
 פנימיות בתו� מתח נתב"ג. 

1.5.2. . שירותי תקשורת מחשבי

 שירותי מתח נמו� מאוד.   .1.5.3

לאיזה שירותי נלווי  ,ערוציתרב  טלוויזיה), ISPאינטרנט (שירותי גישה ל .1.5.4
 מהשירותי הנ"ל. 

1.5.5.  , ויחולו לגביה הוראות שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד –שירותי חדשי
  . שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת

 כלליות הוראות

רשת ו תשתיותבנתב"ג ומפעילה המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה  .2
פרטית ייחודית ומתקדמת (להל�: ) מאוד ומתח נמו� נתוני ,למערכות תקשורת (טלפוניה

  ), אשר בהקמתה השקיעה משאבי ניכרי ביותר."הרשותית רתוהתקש"רשת 

3.  :המפעיל מוסי+ ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיו� העבר, ומטעמי שוני, בכלל
כמו ג טעמי של טעמי אבטחת מידע  ביטחוניי, בטיחותיי, טעמי%טעמי תעופתיי

כרשת  התקשורת הרשותיתנתב"ג, בחרה הרשות להפעיל את רשת  תפעול תקי� ויעיל של
(בכפו+ לחריג בסעי+  יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד תשמש את כל המפעילי השוני בנמל

הרשות ו/או מתה, הפעלתה ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות , והקלהל�) 5 
ובאמצעות קבלני ו/או  ")מפעיל הנס"ר הרשותימפעיל שירותי נס"ר (להל�: "באמצעות 

) ו/או באמצעות כל גור אחר מטע "התשתיות"קבלני (להל�:  כבילה אות בחרה הרשות
   .הרשות

בחוזה מתחייב המפעיל לקיי את כל פעילות בהתקשרותו  פעילות מחו  למקומות השירות. .4
א� ורק  אשר מחו- למקומות השירות שלו ("הבועה")שלו ) לעיל(כהגדרתה התקשורת 



  

לאחר קבלת החזקה א+ , כי . כמו כ� מתחייב המפעילהתקשורת הרשותיתבאמצעות רשת 
ציוד , לא יפעיל תקשורתתשתיות מערכות תקשורת ו/או לא יתקי� הוא , שירותמקומות הב

 , בעצמו או שמחו- למקומות השירות בתשתיות התקשורתקצה, לא ייעשה שינויי כלשה
התקשורת  באמצעות אחרי, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרי מאשר אלו של רשת

אלא בכפו+ להוראות נספח , ללא קבלת הסכמתה של הרשות לכ�, מראש ובכתב, הרשותית
  .זה

(לרבות התקנת תשתיות  )הבועהמקומות השירות ( בתו�יל של המפע פעילות התקשורת .5
 תקשורת פאסיבית ו/או שינוי�) תיעשה באחריות המפעיל, בהתא לכללי שיפורטו בהמש�

  .להל�) 9 (ראה סעי+ 

  הוראות כלליות לעניי! תשתיות

במקרי חריגי, וביחס לעיל מובהר, כי  4 סעי+ למרות האמור ב .השירות למקו� קישוריות .6
יהא המפעיל רשאי למיקומי מסוימי בנתב"ג בה לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, 

לבקש את הקישור הנדרש למקו השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידו� על 
אישרה הרשות את הקישור המבוקש, יקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ידי הרשות, על פי ש

ואת יתר אשר תושת על המפעיל, תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור 
תיחת ותהווה חלק התנאי הרלוונטיי לביצועו, והצדדי יסכמו מראש ובכתב, בתוספת ש

  אמור לעיל. בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות הרלוונטיות ל

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדי (מבחינה  .משתמש מתחמי בי! קישוריות .7
זה לזה, אלא  שלוחיבור ישיר בי� מקומות השירות השוני רשאי לבצע לא יהיה גיאוגרפית), 

  אחת מ� החלופות הבאות: אמצעות ב

מפעיל  באמצעותפנימי  שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג[לטלפוניה]  .7.1
 . [התקשרות ע מפעיל הנס"ר הרשותי] להל� 10 הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעי+ 

7.2.  [), כמפורט בסעי+ VLANשימוש באמצעות רשת המחשבי של הרשות ([רשת מחשבי
  להל� באמצעות הרשות.  14.1 

  להל�.  15 ] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעי+ מאוד [מתח נמו� .7.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחו-  .7.4
) או 10 9 ור בסעי+ למתחמי הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמ

  );12 באמצעות ספק תקשורת מורשה (כאמור בסעי+ 

ל בתשתיות איזו ממערכות על א+ הוראת כל די�, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעי .בעלות .8
התקשורת בתו� מקומות השירות או מחו- לה (א יותר לו), בי� באמצעותו של מפעיל 
הנס"ר הרשותי ובי� באמצעות מתקי� אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד 

ידי המפעיל % התקנת, קניינה הבלעדי של הרשות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על
ר נית� לניתוק מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעביר בשלמות, וכפי מצב ערב ואש

  סיו החוזה, לרשות. 

  או שינוי!   השירותהתקנת תשתיות תקשורת בתו� מקומות  .9

תשתית תקשורת ו/או לערו� שינויי  שירותבמידה ויחפו- המפעיל להתקי� בתו� מקומות ה
, (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה)ות במקו השירהקיימת בתשתית התקשורת 

להל�), ייעשה זאת רק לאחר קבלת  11 שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעי+ 
 :  אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאי והנהלי הבאי

, יעשו רק באמצעות בעל רישיו� מקומות השירות התקנת התשתית ו/או שינויה, בתו� .9.1
  ").המתקי!על פי כל די� למת� השירות הרלוונטי (להל�: "

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות,  .9.2
, לרבות מיפוי שירותתכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות ה



  

במקרה של "). תוכניות ההתקנההתקשורת המתוכנני (להל�: "מדויק של כל קווי 
 התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. 

(ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופ�  יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה"
, נועד כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב)

לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופ� שתת 
מערכת תקשורת אחת, הפועלת בנתב"ג לא תפריע לרעותה, ולא תגרו עיכובי ו/או 

  השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויי הנדרשי לפי  .9.3
ישור כאמור, ככל שיינת� ובשינויי ככל שידרשו, יינת� לא שיקול דעתה המקצועי. א

יו מיו שיומצאו לרשות מלוא הפרטי הדרושי לבדיקת תכנית  %30 יאוחר מ
  ההתקנה.

  תכנית התקנה תער� בהתא לתקני ולכללי שלהל�.  .9.4

 :השירות מקועיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתו� 

 ).CAT-5E ,CAT-7 CAT-6E(סלילת תשתית אחודה בלבד   .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

  או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתו� תעלות   .3

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קוד לתחילת עבודתו של המתקי�, 
תקנת לצור� קבלת הנחיותיו לעניי� תקני מפורטי נוספי, במידת הצור�, לה

   .ולהסדרת פיקוח מטע הרשות על עבודת המתקי� התשתיות

  פי שיקול דעתה הבלעדי.%הרשות רשאית לעדכ� תקני וכללי אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .9.5
כי המתקי�  המערכות שהתקי� כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהל� התקנת�, ומתחייב

  יפעל בהתא להתחייבותו זו. 

המתקי� שיפעל מטע המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתו� לפיקוחה של הרשות  .9.6
  פי הוראותיה. %ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

רשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי לבתו התקנת התשתיות ימציא המפעיל  .9.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל As-Madeהמתקי�, ואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה מתוכנית תכניות לאחר ביצוע(להל�: " השירותבמקומות 
  ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. 

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד  מפעילה
חריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירי ישא באי וכיו"ב, וכי הואלצרכי תיקוני, תוספות 

ו/או עקיפי, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות 
רשות, בי� למפעיל הנס"ר כאמור, בי� ל מפעילשהוכנו על ידי הלאחר ביצוע, בתוכניות 
  ובי� לאחרי שיסתמכו על התוכניות הללו.הרשותי 

9.8.  וח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר בה יבוצע הפיקבמקרי מסוימי
הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על  בגי� תהא הרשות רשאית להורות כיהרשותי, 

דמי פיקוח בשיעור שייקבע על , הרשותיביצועה ישל המפעיל במישרי� למפעיל הנס"ר 
/או ו העבודות מער� 7% %ל השווה ס�(ואשר לא יעלה בכל מקרה על  ידי הרשות
   .)השינויי

התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתוני אלחוטית  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .9.9
Wireless) בתו� מקומות (של המפעיל תבוצע רק לאחר  השירות, מכל הסוגי והתקני

אישור הרשות. תנאי מוקד למת� אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיוש בתו� 
לא כל "זליגה" למקומות הציבוריי וללא כל הפרעה של המפעיל ל השירותמקומות 



  

פי % של המפעיל, ותבוצע על השירותלכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחו- למקומות 
הסטנדרטי הרשותיי. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי 

 השידור, בה ישתמש המפעיל.

הרשות רשאית לבצע  לאחר מת� אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה
 בדיקה כי אכ� לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרי
של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופ� מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע 
הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות 

אלחוטית של המפעיל וא+ לפעול בעצמה לניתוקה, רשאית להורות על ניתוק הרשת ה
 אגב הטלת כל ההוצאות בה� עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אי� בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתוני הפנימית של 
שיו� לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות יתנאי מוקד נוס+ להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרי והר די�, וכי
 הנדרשי לכ� לפי כל די�.  

  שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבי� .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבי, אל מקו השירות שלו (הבועה), 
(ובכפו+  רשותיההנס"ר  מפעילרשאי המפעיל לקבל, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

(ויחולו התנאי  מורשה תקשורת ספקאו באמצעות ו/להל�)  11 לתנאי המפורטי בסעי+ 
לפי בחירת  % להל�), לפי העניי� (ובמקו בו קיימת יותר מחלופה אחת  12 המפורטי בסעי+ 

  . )המפעיל

   התקשרות ע� מפעיל הנס"ר הרשותי .11

 מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכו� למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשי
), שירותי תקשורת מחשבי 1.5.1 את השירותי הבאי: שירותי טלפוניה (כהגדרת בסעי+ 

פריסת תשתית (חיבור קווי נתוני אל מחו- לגדרי נתב"ג בלבד); שירותי גישה לאינטנרט; 
התקנת והעתקת קווי, מכירת ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; תקשורת בתו� הבועה, 

ותי נוספי, א יסוכמו בעתיד ושיר; במידת הצור� רכישת שירותי מספקי תקשורת שוני
בכתב בינו לבי� הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק 

 . עילל 7.2 בי� מתחמי בתו� נתב"ג, אלא כאמור בסעי+ אשר למשתמשי קישור בי� מחשבי
נהל החוזה על מנת לברר הא שירות המבוקש על ידו הינו המפעיל רשאי לפנות בכתב למ

.  מסוג השירותי שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק למשתמשי

יחולו איזה מהשירותי אות מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, בחר המפעיל לקבל 
 :  הכללי הבאי

 ותישיראיזה מהמפעיל יתקשר ע מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכ לצור� קבלת  .11.1
ע מפעיל הסכ ה). "הרשותי הנס"רע� מפעיל הסכ� ה"(להל�:  המפורטי לעיל
השירותי פירוט יעג� את העקרונות הקבועי בנספח זה, כמו ג את הנס"ר הרשותי 

ואת התמורה שתשול את המועדי לנתינת שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, 
. מובהר רשות לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי, ותוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הבעד

  הרשותי, הנס"רשבי� המפעיל למפעיל ומוסכ בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכ
ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל 

שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של  התקשורת הרשותיתשתתעורר, ברשת 
. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה הרשותי הנס"רע מפעיל סכ הה

  כנגד הרשות בענייני אלה. 

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת  .11.2
, ויעניק למפעילי השוני בנתב"ג, ]VLAN[למעט  על כל מכלוליה תקשורת הרשותיתה

 הנס"רע מפעיל תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכ  בכלל המפעיל, שירותי
עודי לרשות שדות ימרכז תמיכה י מפעיל. בתו� כ� מפעיל הנס"ר הרשותי הרשותי

)   ). Help Deskהתעופה ולמפעילי השוני

המחירי עבור שירותי הטלפוניה פני ארצית, שירותי חיוג בתו� מתח נתב"ג,  .11.3
 אלו, יהיו על פי המחירו� הקבוע בהסכ שבי� הרשות ושירותי האחזקה בגי� שירותי



  

לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). 
הוראה זו תחול א+ ביחס לשירותי נוספי שיסוכמו בי� הרשות לבי� מפעיל הנס"ר 

בהר בהקשר זה מוהרשותי מעת לעת כשירותי שמחיר למשתמשי הנו קבוע מראש. 
כי ההתקשרות של הרשות ע מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדר� של מכרז שבו 
התקיימה תחרות, בי� היתר, על מחירי השירותי השוני שמפעיל הנס"ר הורשה 

המחירי עבור יתר השירותי אות רשאי מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו לספק. 
  המפעיל. בהסכמה בי� מפעיל הנס"ר הרשותי לבי� 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכ שבי� הרשות לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .11.4
המפעיל שהתקשר בהסכ ע מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת 

  ימי.  7ההתקשרות ע מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .12

מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  מפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאי:ה .12.1
ספק כל מ לשירותי אלויזיה רב ערוצית ושירותי נלווי ואינטרנט, תמסורות, טלול

 תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשי את השירותי
מנהל החוזה רשאי לפנות ל המפעיל יהא). "מורשה תקשורת"ספק האמורי (להל�: 

בכל עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשי בכתב רשות מטע ה
וכ� לוודא כי השירות המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות  התקפה לאותו מועד

  . שאספקת מותרת על ידי ספק תקשורת מורשהנלווה) הינו מסוג השירותי

התקשורת המורשה תהא בהתא להסכ ביניה ההתקשרות בי� המפעיל לבי� ספק  .12.2
שתוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הרשות לבי�  )ספק"# המפעיל"הסכ� (להל�: 

. מובהר ומוסכ בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכ ספק התקשורת המורשה
, וספק התקשורת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה ספק%המפעיל

שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית  שתתעורר, ככל
ספק. בכל מקרה, %שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של הסכ המפעיל

 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בענייני אלה.

בחתימתו על החוזה מסכי ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר  .13
 אודות היק+ השיחות שיוצרו על ידו  מצרפיי�הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשי נתוני

(להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיי המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות 
של שירותי שרכש ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת המורשי, כמו ג  קבוצות

"ר הרשותי או הספקי המורשי בגי� תנועה זו ובי� שירותי מידע לגבי חיובי מפעיל הנס
 אלו.  

  



  

  הוראות ביחס לרשת המחשבי� .14

  ואל מחו- לנמלחיבור רשת מחשבי בי� מקומות השירות  .14.1

אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבי של  שירותמקומות הבחר המפעיל לחבר את 
 שלהל�: הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכ�, יבוצע החיבור באופ�

14.1.1. ) ) תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקו שירות מסויי
התקשורת המצוי בחדר התקשורת הסמו� למקו השירות של המפעיל 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eבאמצעות קו תקשורת מסוג 

לש המחשה שני  % VLANהתקשורת בי� מספר מתחמי של המפעיל ( .14.1.2
תושג בדר� של חיבור מקו השירות האחד ) LAN2 %ו LAN1מתחמי שיכונו 

)LAN 1 של ) למתג התקשורת הקרוב אליו, מש באמצעות רשת המחשבי
הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקו השירות האחר של המפעיל 

)LAN 2 הפנימית של ), וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת המחשבי
 המפעיל, וכ� חוזר חלילה. 

, Ethernetרשת המחשבי של הרשות יעשה על גבי תוו� גבי %הקישור על .14.1.3
 Mbps 10המאפשר שימוש בפרוטוקולי מקובלי שוני, והוא נית� בקצב של 

 .Mbps 100או

מת�  במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספי ותנאי השירות עלות .14.1.4
 .  אישורה ומת� השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחת על ידי הצדדי

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבי מעת לעת, לרבות לצור�  .14.1.5
תחזוקתה ולצור� איתור תקלות, וזאת, ככל הנית�, לאחר שתימסר למפעיל 

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כ�.

שלו אל מחשב/י המצויי מחו-  יבמידה ויחפו- המפעיל לחבר את רשת המחשב .14.2
שלו שלא באמצעות רשת המחשבי של או לחבר בי� שני מתחמי לתחומי הנמל, 

הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווי ישירי, ובהתא להוראת סעי+  הרשות,
 .[קישור אל רשת הבזק הציבורית] לעיל 7.4 

בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בי� מתחמיו השוני באמצעות רשת תקשורת  .14.3
 לחוטית.א

 הוראות נוספות   .14.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .14.4.1
המפעילי השוני בנתב"ג, עשויה הרשות לאפשר למפעילי לפעול על פי מידע 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בי� היתר, ביחס למועדי  (on-line)מקוו� 
באמצעות התחברות לרשת  –וזאת  טיסות, תנועות נוסעי ומאפייניה,

תקשורת המחשבי האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת המחשבי של 
הרשות והשירותי שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפי שייקבעו על ידי 

 . ויעודכנו מעת לעת הרשות

המותקנות במקומות השירות תהיינה  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר ניתנות לחיבור 

המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כ� שהרשות תוכל לקבל 
לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמי דמי הרשאה  (on-line)מידע מקוו� 

 או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת מידע לא מקוו� בתיאו ע
  המפעיל. 

  



  

 מאוד וראות לגבי מערכות מתח נמו�ה .15

  שירותמקומות הבתו� מאוד מערכות מתח נמו�  התקנת .15.1

 שירותמקומות ההמפעיל יהיה רשאי להתקי� את מערכות המתח הנמו�, אשר בתו� 
שלו, באמצעות הרשות או הגור שנבחר על ידה לש כ� או באמצעות גור מוסמ� 

  שות. אחר מטעמו של המפעיל לאחר קבלת אישור מהר

ידי %הרשות תהיה רשאית לקבוע תקני וכללי לעניי� סוג המערכות שיותקנו על
פי תקני וכללי אלה, %, והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ההמפעיל בתו� 
  במידה ויקבעו. 

 בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקני והכללי
, כפי שנקבעו על ידי הרשות שירותמקומות השיותקנו על ידו בלעניי� סוג המערכות 

, המתממשקות למערכות אחרות בנתב"ג, כגו� מערכות: מאוד לגבי מערכות מתח נמו�
  גילוי אש, טמ"ס וכיו"ב. 

  לשימוש המפעיל  מאוד הקצאת מערכות מתח נמו� .15.2

ריי מסחמאוד נמו�  חקיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מת
שוני (כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברי, טמ"ס, אינטרקו וכיו"ב). ככל שהדבר 

, מאוד הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמו�יאושר על ידי הרשות, תקצה 
ותעניק לו הרשאה להשתמש בה�, והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, הכל 

ות לנספח זה, ואשר ע חתימת� בהתא לפרטי ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספ
  על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אות� כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמו� שתקצה לשימוש 
ככל הנית�, לאחר  %המפעיל, לרבות לצור� תחזוקת� ולצור� איתור תקלות, וזאת 

  ות לעשות כ�.שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרש

  מאוד הבעלות במערכות המתח הנמו� .15.3

שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות מאוד מערכות המתח נמו� 
והינ� בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בה� כל 

חמיו פעולה (זולת השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסי+ רשתות משלו אלא בתו� מת
  ובהתא להוראות נספח זה.

יחולו א+ על מערכות מתח [בעלות] לעיל  8 למע� הסר ספק מובהר, כי הוראות סעי+ 
  . מאוד מו�נ

 
  רב ערוצית טלוויזיה  .16

ויזיה של טלוו/או אספקתה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה 
במקומות השירות יבוצע א� ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטע רב ערוצית 

לעיל  12 בהתא להוראות סעי+ הרשות (כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), 
  ההרשאה האמור. ובהתא לכללי שיחולו מכוח ההתקשרות שבי� הרשות לבעל 

ורי נוספי המגיעי מחו- למבנה בהמפעיל אינו מורשה להתקי� אנטנות או להתחבר בחי
  הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 
טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא א יש לבעל ההרשאה רישיו� 

ומבית בתוק+ המתאי להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על להשמעה פ
  ידי בעל ההרשאה. 

���  



 שרותי הגזנספח  �  י'נספח 

 כללי: .1

יוודא כי ספק הגז הינו "ספק גז" מורשה, המחזיק ברישיו� בר תוק�  מפעילה .1.1
בתחומי הפעילות הנדרשי� בגז, עפ"י דרישות משרד האנרגיה והמי�, ומתחייב 
לפעול על פי הנחיות המשרד, חוקי ותקנות הגז והבטיחות, ודרישת הרשויות 

 .הנוגעות להתקנת והפעלת מתקני גז

ספק יבצע בדיקות וביקורות יזומות, לפחות לוודאות כי ה מפעילבאחריות ה .1.2
 מפעילאחת לחצי שנה בכל מתקני הגז במתח� (מחו# ובתו" מפעל המזו�). ה

ישמור את העתקי הביקורות למקרה הצור". העתקי ביקורות אלה חתומי� ע"י 
 המבצע ו/או נציג הספק, יועברו למנהל החוזה לאחר ביצוע� לפי דרישת הרשות

ת להנהלת הרשות על כל מחדל או ליקוי גז בעל פוטנציאל ידווח מידי מפעילה .1.3
סיכו� בטיחותי ובמקרי הצור" ינתק את הגז במקרי� המחייבי� מניעת סיכו� 

 בתיאו� ע� הרשויות

באמצעות הספק יוודא כי תפוקות הגז הנדרשות ע"י מכשירי הצריכה  מפעילה .1.4
 .�בכל מקרה של וכ� לחצי הגז ישמרו ולא יפגעו בכל תנאי העבודה הצפויי

ירידה בלחצי� או תפוקות מתחת לנדרש עפ"י התקני� ועפ"י ציוד הצריכה יפעל 
 ללא דיחוי להחזיר את המתקני� לפעילות תקינה

תיאו� ביצוע עבודות התשתית המרכזית ומערכת הספקת הגז עד לכניסה אל  .2
 :המערכת שבתחו� צרכני הגז

באמצעות הספק יבצע את הנחת צוברי הגז, צנרת הגז המרכזית  מפעילה .2.1
והתשתיות על בסיס תכנית מאושרת ע"י הרשויות. מערכת הגז הינה חלק 
מתשתיות אחרות, והספק מחויב לתיאו� תשתיות ע� מערכות קימות או 

 עתידיות

לבצע סיור בתיאו� ע� נציגי המנהלת והספק, ויוודא כי  מפעילבאחריות ה .2.2
כיר את המערכת על בוריה וקיבל על עצמו את התקנת צנרת הגז בדק וה

על חלקיו)  158הנדרשת על בסיס כללי המקצוע והתקני� המחייבי� (ת"י 
והסיכו� הסופי עימו. היה ובמהל" העבודות תיפגענה תשתיות אחרות, 

באמצעות הספק ידאג לתק� הנדרש על חשבונו, ולהשלי� את התשתית  מפעילה
 ידרשיככל ש

יב להכי� תכניות עבודה מפורטות בהתא� יבאמצעות הספק מתח מפעילה .2.3
לצור" וכ� תכניות מיקו� תשתיות הגז על גבי תכניות תיאו� של מתכנני 
הרשות. ביצוע התיאומי� בי� תשתית הגז, לבי� תשתיות אחרות יהיה 

 באחריות הספק, בשיתו� נציגי הרשות

קומיי� שינתנו למהל" צנרת באמצעות הספק יהיה שות� לפתרונות מ מפעילה .2.4
 .�ומיקו� ציוד הגז בתשתית המרכזית ובתשתיות שיוקמו בתחו� המבני
פתרונות אלה יועלו על גבי תכנית שרטוט שתאושר במשות� ע"י אדריכל 

 הפרויקט בכל קטע, מתא� התשתיות ומפקח הפרויקט באתר

שלב,  כל פעולות ההקמה והכרו" בכ", יבוצעו לאחר קבלת היתר עבודה בכל .2.5
לרשות  מפעילמנציגות הרשות, על בסיס תכניות מאושרות שיוגשו ע"י ה

 מפעיללאישור לפני הביצוע. ע� זאת יתכנו אי התאמות בנתוני התשתיות ה
 �מחויב לזהירות תו" כדי ביצוע והוא מחויב להתריע על כל אי התאמה טר

 ביצוע אותו שלב בעבודה



העבודה נקיי� מפסולת ומפגעי� בכל שלבי העבודה ולאחריה, ישמרו אתרי  .2.6
 מפעילבאחריות ה

ישמור על כללי הבטיחות בהקשר לפעילותו באתר. וכ� ידאג לחסו�  מפעילה .2.7
את אזורי הפעילות בשילוט ו/או מחסומי� מתאימי� כדי למנוע פגיעה בציבור 
ובגורמי� הפעילי� באתר ולידו. לא יושארו בורות ותעלות פתוחי� ללא 

ות יתר תינקט בעבודות בקרבת תשתיות חשמל קימות או השגחה צמודה. זהיר
 עתידיות

באמצעות הספק  מפעילבגמר ביצוע התשתיות לרבות הצוברי� והצנרת, ידאג ה .2.8
לקבלת אישור מעבדה מאושרת (מכו� התקני� הישראלי) לכל המערכת כתנאי 

 למילוי גז ולחיבור המערכת למכשירי הצריכה

וי הצוברי�, ע"י הרשויות כנדרש עפ"י באמצעות הספק להסדיר ריש מפעילה .2.9
 חוק. ההיתר יהיה על ש� הרשות והמבקש

ידאג להסדרת תשלומי� מול הרשויות, א� ידרשו, וכ� כל דרישה  מפעילה .2.10
מנהלתית או בטיחותית א� יעלו בעתיד, בגי� הקמת והפעלת תשתית הגז כולל 

 הצוברי�, באפ� ישיר ועל חשבונו, ללא מעורבות הרשות

, יתוא� ע� מנהל החוזה, ני� לביצוע העבודה על שלביה השוני�לוח הזמ .2.11
מתחייב לעמוד בלו"ז כדי להימנע מפגיעה בעבודות התשתית  מפעילמראש וה

� .האחרות ובלו"ז הפעלת צרכני הגז השוני

אי עמידה בלו"ז המוסכ�,  יגיש לוח זמני� לאישור נציג הרשות. מפעילה .2.12
תהווה הפרה יסודית של החוזה, והפסקת החוזה תהיה נתונה לשיקולה 
� .הבלעדי של הרשות ללא מת� כל פיצוי בגי� עבודות ואמצעי� שהושקעו במקו

 מפרטי ביצוע: .3

באמצעות הספק יתאי� עצמו למפרטי� הטכניי� שסופקו לו ע"י נציג  מפעילה .3.1
 על חלקיו השוני� 158תק� ישראלי הרשות, א� סופקו, ובכפו� ל

כל ההתקנות חיבות להיות בהתא� לדרישות מכבי האש, על בסיס דרישות  .3.2
הנציבות הארצית, ובנוס� יתא� עבודתו ע� רשות הכבאות המחוזית, כדי 

 .להימנע מעיכובי� מיותרי� בעת ההפעלה

 :הקמה והספקת מערכת הגז .4

 :המערכת החיצונית .4.1

גלו� כ"א. תק�  2000מערכת הגז תבוסס על צוברי גז, אחידי� בקיבול של  .4.1.1

. הצוברי� יכללו, שסתו� מפני מילוי יתר, ASME 8 . הצוברי� יתאי� ל
 �וכ� שסתו� לסגירה אוטומטית בעת רעידות אדמה בקו לח# הביניי

 �שערי  2הראשי, עפ"י דרישות התק�. הצוברי� יוגנו בחצר מגודרת, ע
 לי�. מפרט הגדרות עפ"י הנחיות הרשותבטחו� נעו

4.1.2.  �במידה שידרשו מאיידי גז, המערכת היה על בסיס מאיידי מי� חמי� ע
יחידות חשמליות או יחידות הסקה בתיאו� מוקד� ע� מינהלת הרשות, 
כדי לבדוק אפשרות הזנה חשמלית. בהתקנה ע� מאיידי�, נדרש כי כל 

תפר, . בלי 80פלדה סקדיול  צנרת הגז בלח# ישיר (אד ונוזל) תהיה מסוג
וחיבורי� באמצעות אוגני� בלבד. כל ברזי הגז יהיו כדוריי� חסני אש 

� ואנטי סטטיי



, ע� חיבור 40תפר סקדיול . במערכת לא מאידי�, הצנרת תהיה פלדה בלי .4.1.3
יכולי� להיות  2באגני� וברזי� חסיני אש. ברזי� בקטרי� מתחת ל"

 1607ראלי ברזי "שגיב" מפליז, מאושרי� לתק� יש

לח# לפני ואחרי כל ווסת לח#, כדי לאפשר . בכל המערכת יותקנו מדי .4.1.4
 מעקב על תקינות המערכת בכל עת

יותק� ברז בטחו� ראשי  . בכניסה למתח� הבישול, מחו# למפעל המזו� .4.1.5
ע� מפעיל פניאומטי מפוקד חשמלית, או חשמלי מלא. הברז יהיה חסי� 

בגפ"מ. (אי� להשתמש  אש מסוג "נורמלי סגור", ומתאי� לשימוש
בברזי� שמאפשרי� מצב של "נורמלי פתוח" כשאי� מתח על סליל 

� :הפיקוד) הברז יסגר באחד מהמקרי� הבאי

 הפסקת חשמל כללית .4.1.5.1

 הפסקה חירו� במקרה של שריפה .4.1.5.2

 גילוי דליפה במבנה ע"י אחד מגלאי הגז .4.1.5.3

4.2. � :המערכת הפנימית בתו� מפעל המזו

לעמידה בתקני� הרלונטיי�. ציוד כל ציוד צריכת הגז במפעל, יאושר  .4.2.1
 שאינו מאושר לא יחובר למערכת הגז, ואסור בשימוש

חלות על ההתקנה בפנימית. כגו�: נגישות של  3חלק  158כל דרישות ת"י  .4.2.2
ברזי ניתוק, מרחק ציוד חשמלי מברזי הגז, מרחק בורות ניקוז, הגנה על 

 צינורות גז מפגיעה מכנית וכו'

4.2.3.  �יותקנו גלאי גז מוגני מי�, בכל אזורי השימוש בציוד צור" גז, בהתא
להוראות יצר� הגלאי�. הגלאי� יתאימו לתק� ארופי או אמריקני 
לשימוש תעשייתי (לא ביתי). הגלאי� יחוברו לברז הבטחו� החיצוני, 
 �ולנצנ# אזהרה וצפירה, בכניסה למפעל מבחו#. אשר יסופקו ויותקנו ע

 ספק הגזהמערכת ע"י 

כל המערכת הפנימית תיבדק ותאושר ג� היא ע"י מעבדה מאושרת,  .4.2.4
 להתאמה מלאה לדרישות התק�

 :מסירת תיק מתק� בסיו� ההקמה .5

ע� סיו� העבודות ובעת מסירת מערכת הגז לשימוש שוט�, יקבלו מפעילי  .5.1
הציוד הדרכה מנציגי ספק הגז, כולל הוראות הפעלה וחירו� בכתב. חומר זה 

 .פעילי� שאושרו יצור� לתיק המתק�ורשימת המ

5.2. � :תיק המתק� יכלול בי� השאר את המסמכי� הבאי

תכנית כללית של מערכת הגז (תזרימית+פרישה על תכנית  .5.2.1
 האתר/המפעל

 תכנית מאושרת ע"י מפקח עבודה אזורי .5.2.2

 אישור מכבי אש .5.2.3

5.2.4.  �אישור ועדת בינוי מקומית להתקנת הצוברי� וכל מבנה נוס�, א
 הותק�



 . האחראי על ביצוע העבודה ופיקח עליה בכל השלבי� 2מתקי� גז רמה אישור  .5.3
 4 חלק 158, לרבות טופס חתו� עפ"י נספח א, לפי ת"י 158לעמידה בת"י 

אישור המעבדה שבדקה ואישרה את עמידת המתק� בכל דרישות התק�, על  .5.4
 4חלק  158בסיס נספח ב, בת"י 

 אישור חשמלאי, לעבודות ומערכות חשמל .5.5

5.6.  �טכניי� של הציוד העיקרי (צוברי�, מאיידי�, ווסתי�, שסתומי� מפרטי
 .וכו'

 אחריות .6

 מפעילהאחריות להקמה,הפעלה ואחזקה בשיגרה ובחירו� על ה .6.1

6.2. �הוראות ע"פ די�  \הוראות חברת הגז \תקני�\במידה ויש סתירה ב� החוקי
  לבי� נספח זה הרישא היא הקובעת



  נספח אחריות וביטוח 	נספח י"א

  
  אחריות 

 
כלפי הרשות ו/או כלפי צדדי� שלישיי� כלשה� לכל נזק,  עפ"י די יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1

 רכוש או גו�, ו/או לכל אובד שייגר� לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי
, ו/או לרכוש� של איזה ידתאגכלשהו לרבות קהל הקוני�, הנוסעי� והמבקרי�, אד� או 

רותי� ו/או מפעילותו ו/או ממכירת יאו מת הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות
ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווק� ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליה� על ידי ה המוצרי�

או על  ,יה�מי מטעמו ו/או כל מי שנתו למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובד
ידי כל מי שנתו למרות� או הפועל מטעמ� ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 

  ., למעט בגי נזק שנגר� כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל
 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
בודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� במקומות שבוצעו על ידו (לרבות ע

השירות) ובקשר אית, ובכל מקרה של אובד, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או 
לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתק את הנזק על חשבונו 

ומתאי� בכל פרטיו  בהקד� האפשרי באופ שלאחר תיקו הנזק יהא הרכוש במצב תקי
 �  להל). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעי

  
 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור  1.3  

המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 
י�, פטנטי�, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות יוצר

  זה.  חוזהפי $רותי� עליאו רוחניות בכל הקשור במת הש
  

לכל אבד, הפסד או נזק שייגר�  י הבלעדיאאחרהא והמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל 
יתר כתוצאה מגניבה, פריצה, שוד, לצדדי� שלישיי� כלשה� בקשר ע� מת שירותיו ובי ה

וכדומה. הרשות לא תישא באחריות בכל הקשור לאבד,  , אחסנה, הובלהשריפה, רשלנות
הפסד או נזק לצדדי� שלישיי� ולמפעיל. האחריות הבלעדית לרכוש מכל סוג שהוא המובל 

שלישיי� ו/או המאוחס ו/או המטופל על ידי המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו השיי% לצדדי� 
 ,ו/או למפעיל הינה של המפעיל בלבד והרשות לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לאובד

  הפסד או נזק מכל סיבה שהיא לרכוש כאמור.
  

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגי כל נזק ו/או אובד ו/או הפסד שייגר� ל המפעיל  1.4  
כאמור ככל  ו� פלילי, בגי מעשה או מחדלכנגד תביעה כאמור ו/או בגי איש ונוהצור% להתג

ו/או  המפעילשתביעה או אישו� כאמור נובעי� מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 
בסעי� כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגי  החוזה,פי $ו/או על פי די$מאחריותו על

קשר לתביעה כזו, , ובכל מקרה שהרשות תאל' לשל� פיצויי� או כל תשלו� אחר בזה לעיל 1
אשונה, וכל זאת בתוספת רלשל� כל סכו� כזה לרשות עצמה, ע� דרישה המפעיל מתחייב 
בה בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגורי�ריבית 

  פלילית ובשל הצור% להתגונ מפני תביעה כזאת.
  



  1.5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

1.6  

ל מידע מהגורמי� המוסמכי� ברשות לפני התחלת עבודות המפעיל יהיה אחראי לקב
ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� שיערו% במהל% תקופת מת השירותי�) בקשר 
לקיו� מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מי�, ביוב, תקשורת וכל מתק אחר שאינ� נראי� 

מקומות השירות, בי א� לעי. המפעיל אחראי לכ% שכל נזק שייגר� לרכוש קיי� בשטח 
הנזק הוא תוצאה תאונתית ובי א� הנזק נובע מפעולה הכרחית לש� קיו� התחייבויות 
המפעיל, יתוק באופ מיידי על חשבונו של המפעיל באופ יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 
ו/או כל אד� או רשות מוסמכי�. לא תיק המפעיל את הנזק בתו% זמ סביר, תהיה הרשות 
רשאית לתק את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישל� לרשות כל הוצאה שתוציא 
הרשות למטרה זאת. כמו כ תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכו� 

  אשר עליה לשל� למפעיל בקשר ע� חוזה זה.

  

ה להעסיק יהיה אחראי לביטוח המועסקי� על ידו ועל ידי קבלני משנה וא� יורש המפעיל
, על תיקוניו מזמ לזמ ו/או 1968 $כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח 

לתשלו� דמי הביטוח הלאומי במועד� ויישא בכל  המפעיללפי כל חוק אחר, ידאג 
  ההתחייבויות החלות על מעביד בהתא� לחוק הנ"ל.

  
  

  1.7   �  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי
  

  
  ביטוח

  
  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2

  
לפני הבאת ציוד פי כל די, $ זה ו/או על חוזהפי $ מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  

ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכ לפני מועד תחילת ביצוע עבודות 
מטעמו ו/או עבורו, המוקד� מבי כלשה בחצרי הרשות על ידי המפעיל ו/או 

מתחייב המפעיל לערו% ולקיי� ביטוח עבודות קבלניות בש� המפעיל,  המועדי�,
 �קבלני� וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצור

  ").המפעיל(להל: "אישור עריכת ביטוח עבודות  1'ביכנספח זה ומסומ  חוזהל

 

מיו� תחילת ביצוע עבודות יב להמציא לידי הרשות לא יאוחר המפעיל מתחי  2.1.2  
או מיו� הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקד� המפעיל 

, כשהוא חתו� על ידי המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות מבי שני המועדי�, 
ת אישור עריכת ביטוח עבודו כי ידוע לו שהמצאת מבטחיו. המפעיל מצהיר

, והרשות תהיה המפעילומקדמי לביצוע עבודות  כאמור הנה תנאי מתלה המפעיל
 המפעיל ביצוע עבודות להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או להתחיל בזכאית למנוע מ

  במועד כאמור. האישור כאמור לא הומצא א� 
  

מוסכ� כי המפעיל יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כ% שלא 
התחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות בטר� המציא את יתאפשר לו ל

  האישור במועד כאמור. 
  

ע� סיו� תקופת פי כל די, $זה ו/או על חוזהפי $מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  
עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מת השירותי� ו/או הכנסת נכסי� 

לערו% ולקיי� למש%  המפעיל מתחייב, למקומות השירות, המוקד� מבי המועדי�
את הביטוחי� המפורטי� באישור עריכת הביטוח המצור�  תקופת מת השירותי�

") אצל חברת מפעילהל: "אישור עריכת ביטוחי ה(ל 2ב'יכנספח זה ומסומ חוזה ל
  "). מפעילביטוח מורשית כדי ובעלת מוניטי (להל: "ביטוחי 

  



שה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא ללא צור% בכל דרי  2.1.4  
מיו� תחילת מת השירותי� ו/או הכנסת נכסי� למקומות השירות, יאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקד� מבי שני המועדי�, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתו� על ידי המבטח

להכנסת נכסי� כלשה� למקומות השירות נה תנאי מתלה ומקדמי המפעיל ה
, והרשות תהייה זכאית למנוע מ (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מת השירותי�

הכנסת הנכסי� האמורי� למקומות השירות ו/או את תחילת מת המפעיל את 
  צוי לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותי�

  

) 4כי המפעיל רשאי שלא לערו% ביטוח אבד הכנסות, כמפורט בסעי� (בזה מוסכ�   2.1.5  
להל  2.1.7בפסקה ואול� האמור  ),2ב'ינספח עריכת ביטוחי המפעיל ( לאישור

  יחול לגבי כל אבד הכנסות כאמור לעיל כאילו נער% הביטוח בגינו.
  

 הוא החבויות אות�א� לדעת המפעיל יש צור% בהגדלת גבול האחריות בביטוחי   2.1.6  
, מתחייב המפעיל לערו% ו/או בעריכת ביטוח נוס� ו/או משלי� כאמור מחויב

בכל ביטוח  לערו% ביטוחי� נוספי� אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בה�.
ייכלל סעי� בדבר ויתור על זכות תחלו�  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוס� או משלי�

/או יורחב ש� המבוטח לכלול את הרשות, כלפי הרשות, לעניי ביטוחי רכוש ו
  לעניי ביטוחי חבויות, וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת.

  
פי סעיפי� $המפעיל מתחייב לעדכ את סכומי הביטוח בגי הביטוחי� הנערכי� על    

מעת לעת, כדי שישקפו תמיד  )2ב'ינספח ) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (4($) ו1(
  פיה.$הרכוש המבוטח עלאת מלוא שוויו של 

  
 המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  2.1.7  

ו/או קבלני� אחרי�  בעלי הרשאה ו/או משתמשי�, וכ כלפי עובדיה ו/או מנהליה
בכל בחוזי השימוש בנכס שלה� או שלה� או בחוזי ההרשאה , אשר בחצרי הרשות

נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותזכויות  הסכ� אחר מקנה לה�
 בגי נזק שהוא זכאי בגי נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכ

לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 
פי הביטוחי� הנערכי� בהתא� לאישור עריכת ביטוח עבודות $ בפוליסה) על

 �בי א� נערכו ביטוחי� על ידו ובי אובאישור עריכת ביטוחי המפעיל,  ילהמפע
כאמור. האמור רטי� לעיל מכל אחריות לנזק בזאת את המפו והמפעיל פוטרלאו, 

.  לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אד� שגר� נזק מתו% כוונת זדו
  

ימו�, ישמשו תגמולי מובהר ומוסכ�, כי בכל מקרה של נזק לרכוש, אשר נית לק
  הביטוח לקימו� הנזק, אלא א� יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת. 

  
מוסכ� ומובהר כי בשלוש שני� שלפני מועד מסירת הרכוש לרשות, המפעיל 
 �מתחייב על פי דרישת הרשות לכלול בפוליסת הרכוש ובאישור הביטוח המצור

כוש, לרשות תהא האופציה הוראה לפיה במקרה של נזק לר 2'בילחוזה זה כנספח 
  .לקבלת תגמולי הביטוח ולנהל את הקימו�

  
בפסקאות למע הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.8  

זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי $עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל $2.1.4ו 2.1.2
יל. המפעיל מתחייב לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלו� שחלה על המפע

 ג� א� יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי $ לקיי� את כל התחייבויותיו על
למקומות  ו/או הכנסת נכסי� במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל
  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מת השירותי�ו/או  השירות

  
 המפעיל, מתחייב המפעילקופת ביטוחי לפני מועד תו� ת יומיי�לא יאוחר מ  2.1.9  

 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  המפעילבגי הארכת תוקפ� לשנה נוספת. 

  זה בתוק�.חוזה עריכת הביטוח במועדי� הנקובי�, מדי שנת ביטוח וכל עוד 
  



המפעיל להמציא כמפורט  מחויבת לבדוק את אישורי הביטוח אות� הרשות רשאי  2.1.10  
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו שיידרש על 2.1.1$2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימ� להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של 
ל כמפורט הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקו ביטוחי המפעי

לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 
הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיב�, היקפ� ותקפ� של ביטוחי המפעיל, או 

 חוזהפי $לגבי העדר�, ואי בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על
  זה.
  

פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשל� את  מתחייב למלא אחר תנאי המפעיל  2.1.11  
יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלוא� ובמועד�, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

מת השירותי� ותקופת ההארכה, ויהיו בתוק� במש% כל תקופת  ,לעת לפי הצור%
  א� וככל שתהיה.

  
פי� מעבר למקובל, בתשלו� דמי ביטוח נוס תחויבהרשות א� המפעיל מתחייב כי   2.1.12  

פי הביטוחי� $לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 
ישל� המפעיל הנערכי� על ידי הרשות הנובעי� ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד ע� דרישתרשותל
  
  

יותיו של המפעיל לקיי� פוליסה מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבו  2.2.1 2.2 
צר� את המפעיל, על ללביטוח חבות כלפי צדדי� שלישיי� בפרט, תפעל הרשות 

חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלני� וזכייני� הפועלי� 
חבות המפעיל  בקשר ע� פעילות המפעיל  על פי הסכ� זה, ואת  בשטחה,  לכיסוי 

ת  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקי (נוסח חדש) , החוקית של הרשו האחריות
כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיי� כביטוח עוד� החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגי נזק תאונתי העלול להיגר� לגופו ו/או לרכושו של כל אד� או לעיל
 אותו תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מ הצדדי� כלפי כל אד� שבינו לבי

 עובד או מעביד.צד קיימי� יחסי 
  
  

$ (מאה מיליו דולר $100,000,000 גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ  2.2.2  
ארה"ב) לאירוע. א� הרשות הצליחה לצר� את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 
כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה 

  ישא לחוזה זה.בר
  

מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשול� על ידו לא   2.2.3  
שא בהשתתפות העצמית י$ (חמשת אלפי� דולר ארה"ב). המפעיל י$5,000תפחת מ

פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחוזה $על
.  זה ו/או לפי הוראות כל די

מסכי� כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכו� האמור מכל תשלו�  מפעילה
  .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

  
  

תמורת ביטוח זה ישל� המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות   2.2.4  
פרומיל מס% התשלומי� שהמפעיל חב בתשלומ� לרשות לפי חוזה  6.25בשיעור 

� שנשלחה דרישת התשלו� על ידי הרשות. ימי� מיו 14התשלו� יהיה בתו%  זה.
המפעיל מסכי� בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכו� האמור מכל 

  תשלו� שיגיע מהרשות למפעיל.
  

מוסכ� בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערו% הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי   2.2.5  
או התחייב  עוד� החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ער%

לערו%, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משות� לכל ביטוח שנער% על ידי המפעיל 
  כאמור.

  



המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאי�   2.2.6  
מטעמה בכל הקשור להיק� הביטוח שיער% על ידי הרשות כאמור, תחולתו 

על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלי�, כפי  ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערו%,
.  שימצא לנכו

  
המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בה� כדי   2.2.7  

פי פוליסה זו, ולשת� פעולה ע� הרשות ככל שיידרש על $להוות יסוד לתביעה על
  פי הפוליסה.$ידה לצור% מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על

  
 �לעיל  2.2מובהר ומוסכ� כי צירופו של המפעיל לפוליסת הרשות כמפורט בסעי

על כל תתי סעיפיו יהא רק לתקופת ההפעלה בלבד ולא יחול במש% תקופת 
  העבודות.

  
העבודות המפעיל ואישור על  בנוס� לביטוחי� המפורטי� באישור על קיו� ביטוחי   2.3 

, בי בעצמו ובי מתחייב המפעיל לערו%, קיו� ביטוחי המפעיל המצ"ב לנספח זה
באמצעות קבלני המשנה המועסקי� על ידו, כל מש% תוקפו של הסכ� זה וכל עוד 

 :   הוא פועל בשטחי הרשות את הביטוחי� המפורטי� להל
  

ביטוח חובה כנדרש על פי די בגי פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי  2.2.1
וח נזקי גו� שאינ� רכב על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו וכל ביט

  מכוסי� במסגרת פוליסת החובה. 
  

אחריות בגי נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב  ביטוח 2.2.2
ו/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה, עד לס% שלא יפחת  מפעילעל ידי ה

 בגי נזק אחד. 2  1,000,000 –מ 
  

י רכוש לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא על יד ביטוח 2.2.3
המפעיל ו/או עבורו לאתר, לרבות טרקטורי�, מנופי� וכדומה כנגד 

המפעיל רשאי שלא לערו� ביטוח זה במלואו ו/או  כל אובד או נזק.
  לעיל. 2.1.7בחלקו ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעי� 

  
לעיל  2.2.3 – 2.2.1בהגדרת "כלי רכב" בהתא� לסעיפי� מוסכ� במפורש כי 

פי�, מלגזות, טרקטורי�, משאיות, גוררי� ונגררי� וכ נכללי� במפורש ג� מנו
  כלי� נעי� ממונעי� מכל סוג.

  
מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות, שיפוי וביטוח בהסכ� זה, מוצהר בזאת 
כי במקרה של הפרת הוראות סעי� זה , בי על ידי המפעיל ובי על ידי מי מטעמו, 
יהיה המפעיל אחראי כלפי הרשות לכל נזק ו/או הפסד שייגר� לו עקב הפרת 

  הפסד כאמור.הוראות אלה והוא מתחייב לשפותו בגי כל נזק ו/או 
  



 2.4  
  
  
  
  
  
  
  
   

2.5  
  
  
  
  
  
  
  

2.6  
  
  
  

2.7 

פי חוזה זה $י� אשר עליו לערו% עלא� לא יבצע המפעיל את הביטוחמוסכ� כי   
תהא הרשות  ו/או לחילופי א� יבוטל או יצומצ� ביטוח כלשהו מביטוחי המפעיל,

רשאית, א% לא חייבת, לערו% את הביטוחי� תחת המפעיל ולשל� את דמי 
וח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבו הביט

המפעיל, והמפעיל מתחייב לשל� לרשות את כל התשלומי� אשר ביצעה כאמור. 
אי באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחי� עבור 

עריכת המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי 
  הביטוחי� כאמור, טיב� והיקפ�.

  
המתחייב מ האמור  למע הסר ספק, מוסכ� בזאת כי היק� הכיסוי הביטוחי

 ובכלל זאת גובה גבולות האחריותמנספח אישור עריכת ביטוחי� מזה וכ  בנספח
אשר אינה  מפעיל, הינ� בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטי� בה�

מצהיר  מפעיל. התו בהתא� להסכ� זה ו/או על פי דיפוטרת אותו ממלוא חבו
או מי  רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאומאשר כי 

, בכל הקשור להיק� הכיסוי הביטוחי ובכלל לגובה זאת גבולות האחריות המטעמ
 כאמור. 

  
קשרות מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר ע� ההת המפעיל

לוודא כתנאי לתחילת העסקת� כי ה� עורכי�  הסכ� זה, על המפעיל נשוא
 ביטוחי� נאותי� ביחס לפעילות�.

 
נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגי כל נזק ובהר ומוסכ� בזאת כי המפעיל מ

ו/או מחדלי קבלני המשנה מטע� ו/או אבד ו/או הפסד שייגר� עקב מעשי 
את הרשות בגי כל נזק ו/או אבד ו/או הפסד שייגר� עקב יפצה  המפעיל, והמפעיל

מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בי א� נזק ו/או אבד ו/או הפסד כאמור 
  לערו% ובי א� לאו. המפעילמכוסי� במי מהפוליסות שהתחייב 

  
  

 2.8  �  חוזה.זה מהווה הפרה יסודית של ה 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי

 

 



  
  " ביטוח עבודות המפעיל"אישור עריכת  	 1'בי נספח

  
                    

  ……………תארי%:                  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להל: "הרשות")
  מרח' .............

  

תכנו", הקמה, ל. ………… הסכ� מיו� שור על קיו� ביטוחי� בהתא� לתנאיאי  הנדו":
שנחת�  (להל :"העבודות") נמל התעופה ב גוריוב ימרכז לוגיסטוהפעלה של  ניהול 

    (להל : "הקבל") …...…בי הרשות לבי
  

ערכנו על ש� הקבל  ………………יו�להננו מאשרי� בזאת כי החל מיו� ....................... ועד 
פוליסות המפורטות  ) את הני משנה  וכ על ש� הרשות  (להל: "יחידי המבוטח"ועל ש� קבל

  הל בקשר ע� ביצוע העבודות:  ל
  
  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטי% שלהל". 1
  

  תחזוקה.חדשי תקופת  12מיו� ...................עד יו� .................... ועוד : תקופת ביטוח
  

  ביט"."תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת 
  

  כוללת את הפרקי� שלהל:הפוליסה 
  

  :   ביטוח כל הסיכוני� –פרק א'   א.
  לעבודות  המבוצעות, למתקני� , לציוד וחומרי�, לרבות כאלו המסופקי� על ידי הרשות,   
  במלוא ערכ� ובערכי כינו מפני אובד או נזק פיזיי� ובלתי צפויי� אשר אירעו בתקופת   
  ו בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה ביצוע העבודות והתגלו בתקופה  זו ו/א   

  וכ כיסוי לרכוש קיי� ו/או$/& ..……………בסכו% ביטוח כולל בס�הקבועה בפוליסה      

  /& ...$……………בגבול האחריות שלא יפחת מלרכוש סמו%      
  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימו� מחדש של הרכוש הניזוק וכ כולל כיסוי   
  צאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלי�,  רכוש במעבר, נזקי גניבה לכל ההו  
  ופריצה,  שכר מומחי�, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגי�, עבודות לילה, משלוח   
  , כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות  
  תו באחסנה או ברשות קבלני משנה בהיותו מחו' לחצרי הרשות לרבות בעת היו  
  ויצרני�, כל זאת בסכומי ביטוח נאותי� המתאימי� לסיכוני� הכרוכי�.  
   �   מתכנו לקוי, עבודהוישיר כמו כ יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכו� הביטוח, לנזק עקי
  וחומרי� לקויי�.  לקויה  
    

  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי $פרק ב'  ב.
  על פי די כלפי צד שלישי בגי פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במש%  בגי חבות   

  שלאבגבול אחריות בקשר אליה , בתקופת התחזוקה ו/או תקופת ביצוע העבודות ו/או     
  .למקרה ולתקופת ביטוח & $40,000,000/ 10,000,000יפחת מס� של      

  נו עובד ישיר של הקבל ואשר בגינו בפוליסה זו יצוי שכל המועסק בביצוע העבודות שאי  
  אי הקבל חייב לשל� דמי ביטוח לאומי בהתא� לחוקי� ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי   
  . רק זהעל פי פ  
  רכוש הרשות  יחשב לרכוש צד שלישי לעניי פרק זה.  
  הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגי נזקי גו� הנובעת משימוש בציוד מכני   
  הנדסי, כיסוי בגי תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות", כיסוי לנזקי� עקיפי�    

      2. 4,000,000 $/1,000,000 כתוצאה מפגיעה במתקני� תת קרקעיי� בס% של     
  
  :  ביטוח חבות מעבידי� $פרק ג'  ג.

  י בגי חבות על פי כל די כלפי כל המועסקי�  בביצוע העבודות או בקשר אליה בג  
  



ת למקרה ולתובע ולתקופ &  20,000,000/5,000,000$בס� של בגבול האחריות פגיעה גופנית   
  הביטוח.

  
  

  :ביטוחי הקבל" יהיו כפופי% להוראות הבאות
  
1.     הביטוחתהיה אופציה להארי% את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכו� וכ לרשות לקבל

  בודה ביטוח הקבלני� בכל שלב משלבי ביצוע העב  
  
  ביטוח הקבלני� לא יהיה כפו� לסעי� ביטוח חסר.   .2
  
  הביטוחי�  הנ"ל  קודמי� לכל ביטוח  אשר נער% על ידכ�  וכי אנו מוותרי�  על כל טענה   .3

  כל סעי� בפוליסות (א� יהיה כזה) ,  בדבר שיתו� ביטוחיכ�.ממבטחיכ� ו/או דרישה   
  אחריות המבטח, כאשר קיי� ביטוח אחר, מקטי או מגביל בדר% כלשהי את  המפקיע או  
  לא יופעל כלפי הרשות.  

  
4    .   הננו מוותרי� על זכותנו לתחלו� כנגד הרשות  ו/או כל אד� או גו� הפועל מטעמה וכ

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו  בכתב לשפותו והתחייב י�לפי כל אד� או גו� שהמבוטח
 לא יחול כלפי אד� שגר� לנזק בכוונת זדו.ויתור כאמור  .לפני קרות מקרה הביטוח

  
  לביטול  על ידינו במהל% תקופת ביצוע העבודות ובמהל%  נית  הלא יהי ביטוח הקבלני�   .5

  התחזוקה. תקופת   
  
, אלא א� לרשותישירות  ישול�   לרבו לעבודות בגי נזק לרכוש הרשות, תגמולי ביטוח  .6

מובהר אשר תשלו� תגמולי הביטוח לאחר. הומצא לידנו אישור בכתב של הרשות המ
ומוסכ�, כי בכל מקרה של נזק לעבודות, אשר נית לקימו�, ישמשו תגמולי הביטוח לקימו� 

   הנזק, אלא א� יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת.
  
  
  � חלה על יהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכ� כי  .7

  הקבל בלבד.  
  
או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתו� לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  מעשה  .8

 לא יגרע מזכויות המבוטחי� האחרי�.

  
  

  אישור זה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה" עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

________________        __________________    _______________  
    תפקיד החות�           ש� החות�                     חתימת המבטח וחותמת



  2'בי נ ס פ ח
  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                        
  תארי%: ____________            
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להל: "הרשות")
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

(להל":  מרכז לוגיסטיוהפעלה של  תכנו", הקמה, ניהול לת הרשאה הסכ% לקבלהנדו": 
  ")המפעיל(להל": " ______________כ% לבי" ישנחת% בינ"הנכס") ברשות שדות התעופה 

   :הנדו

  
ערכה חברתנו את הביטוחי� ועד ליו�_________ הננו מתכבדי� לאשר בזאת כי החל מיו� _______ 

  ").המפעילביטוחי (להל: "נכס לעניי ה פעילהמהמפורטי� בהמש%, על ש� 
  

  נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסות אלה. 
  

וכ ציוד המשרת את  נכסתכולת הלרבות מבני� וכ צמודותיו,  ,הנכסהמבטח את רכוש ביטוח  .1
, במלוא רשות ו/או בשטח הנכסה והנמצא בתחו� מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילה

לרבות ביטוח , וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה נכסערכ�, וכ כל שינוי ותוספת ל
מפני אבד או נזק עקב הסיכוני�  סחורה של צדדי� שלישיי� המאוחסנת בנכס ו/או בסביבתו

דמה, סערה וסופה, המקובלי� בביטוח אש מורחב לרבות אש, עש, ברק, התפוצצות, רעידת א
ידי כלי טיס, $שיטפו, נזקי נוזלי� והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

כולל מורחב לכלול את הרשות כמבוטח נוס�, והביטוח  שביתות, פרעות, נזק בזדו, וכ פריצה.
כ כלפי והרשות, עובדיה ומנהליה תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� כלפי 

(אשר בביטוחיה� נכלל סעי� מקביל בדבר  בשטחי הרשות שוכרי� האחרי� מפעילי� ו/או הה
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלו� לא יחול המפעילויתור על תחלו� כלפי 

.  לטובת אד� שגר� לנזק מתו% כוונת זדו
  

מו%, ישמשו תגמולי הביטוח מובהר ומוסכ%, כי בכל מקרה של נזק לרכוש אשר נית" לקי
   .לקימו% הנזק, אלא א% יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת

  
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להל. הביטוח אינו כפו� לכל הגבלה  .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקני�  $בדבר חבות הנובעת מ
קבלני�, קבלני חבות בגי וכלפי כל דבר מזיק במאכל או משקה, סניטריי� פגומי�, הרעלה, 

והשבתות וכ תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח  , שביתותמשנה ועובדיה�
 המפעיללמעשי ו/או למחדלי  �בגי אחריותהרשות עובדיה ומנהליה הורחב לשפות את 
יו יחשב הביטוח כאילו נער% בנפרד וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת לפוהפועלי� מטעמו 

   עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
  

לאירוע ובמצטבר למש� תקופת   & 20,000,000 $/5,000,000  לא יפחת מס� גבול האחריות
  ביטוח.ה
  

בגבול אחריות  וומטעמ ויד$ כלפי כל המועסקי� על המפעילבגי חבות  ביטוח אחריות מעבידי% .3
ביטוח זה אינו כולל כל לתובע ולתקופת הביטוח. &   20,000,000 $/5,000,000 �שלא יפחת מס

(היה ומי מיחידי המבוטח יחשב  הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלני�, קבלני משנה ועובדיה�
וכ בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור , עבודות בגובה ובעומק ורעלי� תפיתיונו, למעביד�)

נושאות בחובות מעביד כלפי  רשותדה ונטע כי הבמי הרשות עובדיה ומנהליההורחב לשפות את 
 .ו/או מי מה� המפעילעובדי 



  
) לעיל, למש% תקופת שיפוי 1פי סעי� ($ עקב הסיכוני� המבוטחי� על רווח גולמיביטוח אבד"  .4

חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  24 $שאינה נופלת מ
נכס ו/או בשוכרי� האחרי� מפעילי� ו/או הוכ כלפי ה ה ומנהליההרשות, עובדיתחלו� כלפי 
), ובלבד המפעילבביטוחיה� נכלל סעי� מקביל בדבר ויתור על תחלו� כלפי  ר(אש בשטח השדה

. שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו% כוונת זדו
 

לאירוע ובמצטבר   & $4,000,000/  1,000,000יות של בגבול אחר ביטוח אחריות בעלי מחסני% .5
את חבות המפעיל עובדיו ו/או מנהליו כלפי בעלי שנתית. הביטוח מכסה  לתקופת ביטוח
בחזקתו של  או נזק הנגר� לסחורה בעת הימצאה בנכס ו/או בסביבתוו/אבד  הסחורות בגי

לביטוח הסחורה הנער% כאמור פי ביטוח אש מורחב $ , למעט אבד או נזק המבוטח עלהמפעיל
 � .לעיל 1בסעי

  
את הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגי אחריות� למעשי ו/או מחדלי  שפותהפוליסה מורחבת ל

  וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת. הפועלי� מטעמוהמפעיל ו/או 
  

עשי בגי מדי על פי עובדיו ו/או מנהליו  המפעיל חבותהמבטח את  מקצועיתפוליסה אחריות  .6
 $/500,000 שלבגבול אחריות י� השירותו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר ע� ביצוע 

הגבלה הבטוח על פי הפוליסה הנ"ל אינו כולל  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. & 2,000,000
 אובד ,מפעיללב, אי יושר של מי מעובדי ה� , חריגה מסמכות שנעשתה בתו מסמכי�אובדי בג

. הביטוח כולל תקופת גילוי של ונזק כספי טהור ש או העיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסההשימו
 ._____________ �. הכיסוי כולל תקופה רטרואקטיבית מיו�חודשי 12

 הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגי אחריות� למעשי ו/או מחדליאת שפות הפוליסה מורחבת ל
  /או הפועלי� מטעמו.ו מפעילה
  

להעברה. הביטוח  &  $2,000,000/500,000 גבול אחריות בס% שלבבהעברה ביטוח סחורה  .7
, לרבות בעת הובלה, טעינה, חומי הרשות ו/או מחוצה להתמכסה רכוש המובל על ידי המפעיל ב

, וליסה אינה כוללת סייג בדבר נזקי פריצהחניית ביניי� תו% כדי הובלה. הפו שינועפריקה, 
עליו מוטע הרכוש. הכיסוי על פי  כתוצאה מגניבת כלי הרכב/הנגרר וכ גניבת המטעגניבה, שוד 

הפוליסה מכסה במפורש נזק הפוליסה הוא על בסיס נזרק ראשו שאינו כפו� לביטוח חסר. 
ו/או אבד" לחפצי ער�, ולעניי" זה מוצהר כי הפוליסה אינה מכילה חריג בדבר חפצי ער� ו/או 

 תכשיטי% ו/או חפצי% שבירי%.
לש� ביצוע הסכ�  סה בהתייחס לרכוש הנמצא אצל המפעילתיכלל כמבוטח נוס� בפוליהרשות 

   זה.
  

למקרה ובסה"כ לתקופת  & $2,000,000/500,000 בס% של גבול אחריותבאחריות המוביל  .8
הפוליסה מכסה את חבותו על פי די של המפעיל עובדיו ו/או מנהליו כלפי בעלי הרכוש  הביטוח.

  ה� לצור% ביצוע ההובלות לרבות בעת העמסה, פריקה, טעינה ושינוע.בגי הרכוש הנמסר ל
 הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגי אחריות� למעשי ו/או מחדלי אתשפות הפוליסה מורחבת ל

  .והפועלי� מטעמו מפעילה
  

 הפוליסה אינה כוללת סייגי� עקב או בשל:
  

  רעידת אדמה או נזקי טבע אחרי�.  .1  
 השבתות ונזק בזדו. פרעות, שביתות,  .2  

 הפסד תוצאתי או נזק גרר.  .3  

 או הפועלי� מטעמו. מפעילמעשה זדו של עובדי ה  .4  

אי תקינותו או אי התאמתו של הרכב המוביל, הטענת הרכב המוביל מעל למותר,   .5  
 נהיגתו של הרכב ע"י מי שאינו מורשה לנהיגתו או אי כשרותו של הנהג לנהיגה.  

  
  



  

  

  : מפורטות  לעיל תהיינה כפופות  להוראות הבאותהפוליסות ה

  

וכ כלפי כל עובדיה ו/או מנהליה  ,הננו מוותרי� על זכותנו לתחלו� כנגד הרשות .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו  בכתב לשפותו והתחייב י�אד� או גו� שהמבוטח

נת ויתור כאמור לא יחול כלפי אד� שגר� לנזק בכוו .לפני קרות מקרה הביטוח
. זדו

  

הביטוחי� המפורטי� לעיל קודמי� לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכ�, ואנו  .2
  מוותרי� על טענה ו/או דרישה בדבר שיתו� ביטוחיכ�.

  

הננו מסכימי� לכ% שכל סעי� בפוליסות, א� יש סעי� כזה, המפקיע או מקטי או  .3
כלפי  מגביל בדר% כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיי� ביטוח אחר, לא יופעל

 הרשות.
  

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתו� לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי  .4
 הפוליסה לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

  

ו/או לביטול, אלא א� תישלח לכ�  שינוי לרעההביטוחי� הנ"ל אינ� ניתני� ל .5
 יו� מראש. 30הודעה על כ% בדואר רשו�, 

  

ישירות לרשות או לפי ישולמו  הרשותי� ו/או אובד לרכוש תגמולי הבטוח עבור נזק .6

 הוראותיה בכתב.

 

ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקי� חלה  .7
  .בלבדמפעיל העל 

  
  

אישור זה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה" עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 
  לעיל.

  
  

 בכבוד רב,
    

  ___________________                            ______________  
    
    

 חתימה וחותמת המבטח               ש� ותפקיד החות�                                              

 

  



  נוסח ערבות – 'ידנספח 

  .__.__7201תארי�: 

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

    גוריו�נמל התעופה הבינלאומי ב
  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדו�:

, אנו הח"מ, שחשבונו מנוהל בסניפנו (להל: "החייב") 1לבקשת __________________ .1
(ובמילי : " ערבי  בזה כלפיכ , לסילוק כל סכו  עד לס� כולל של ___________ 

________________ שקלי  חדשי ) (להל: "סכו  הקר"), בתוספת הפרשי הצמדה 
לתכנו�, למת� הרשאה  חוזהלמדד כמפורט להל, אשר תדרשו מאת החייב בקשר ע  

  (להל: "החוזה").  טי בנמל התעופה ב� גוריו�הקמה, ניהול והפעלה של מרכז לוגיס

ימי עסקי  ממועד קבלת דרישתכ  שבעה לפי דרישתכ  הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2
(להל: "הסני&"), במהל� שעות פעילות  2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

רישה") הסני&, אנו נשל  לכ  כל סכו  הנקוב בדרישתכ  האמורה (להל: "סכו  הד
וזאת מבלי שתהיו חייבי  לנמק, לפרט, לבסס או , הערבות סכו  על יעלה שלא ובלבד

להוכיח את דרישתכ  ו/או את סכו  הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכו  הדרישה 
או כל חלק ממנו מהחייב וכ מבלי שנהיה רשאי  לטעו כלפיכ  טענת הגנה כל שהיא, 

  וד לחייב כלפיכ  בקשר לדרישתכ  ו/או לסכו  הדרישה.לרבות כל טענה שיכולה לעמ

לעיל ה אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 �ו  1התחייבויותינו בסעיפי   .3
חוזרות, ולא נהיה רשאי  לחזור בנו מה או לבטל מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת 

 להל. 4תוק& הערבות, כמפורט בסעי& 
 . _________ ליו  עדבתארי� הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  ערבות זו תיכנס לתוק& .4
לסכו  הקר יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלו  בפועל על פי  .5

ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכו  הקר בתוספת הפרשי ההצמדה 
  למדד, יכונו בערבות זו: "סכו  הערבות".

שבי המדד החדש למדד הבסיס  סכו  השווה למכפלת ההפרש �"הפרשי ההצמדה למדד" 
  בסכו  הקר המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירי  לצרכ (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרס  על ידי הלשכה  �" המדד"
 . המרכזית לסטטיסטיקה

  .______המדד הידוע ביו   �" מדד הבסיס"
לפני ביצוע התשלו  בפועל על פי ערבות זו, המדד שפורס  לאחרונה  �  "המדד החדש"

  ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכי  והמחלוקות הנובעי  או הקשורי  לערבות זו יידונו באופ בלעדי בהתא   .6
יפו תהיה מסורה סמכות �אביב� להוראות הדי בישראל, ולבתי המשפט המוסמכי  בתל

 השיפוט הבלעדית לדו בענייני  אלה.
אנו מאשרי , כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .7

 בקשר ע  ערבות זו.  
  .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורי, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תארי�    כתובת    ש  הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלי  את   1

  להשלי  את כתובת סני& הבנק.יש  2
 



  נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה 	' טונספח 

  תארי�: _________
  לכבוד

__________  
__________  
__________  

  א.ג.נ.,

  עבודה לתקופת ההקמהצו תחילת הנדו�: 

  ("החוזה") לתכנו�, הקמה והפעלה של מרכז לוגיסטי בנמל התעופה ב� גוריו�הרשאה  חוזה

: המפעיל
  ")המפעיל________________("____________________________________________

בזאת לידי מוסר לחוזה, הריני  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בהתא� להוראות סעי�
 �  . לתקופת ההקמהצו התחלת עבודה , המפעיל__________, שהנו _________ מטע

לא יאוחר מיו� לחוזה,  __כמפורט בסעי�  עבודות ההקמהביצוע להתחיל ב על המפעיל
.___________  

לחוזה, לא יאוחר מיו�  ___ עיל להשלי� את עבודות ההקמה כמפורט בסעיפי�על המפ
 .___________  

, (מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מה�) וכתנאי לתחילת הביצוע העבודותקוד� לתחילת ביצוע 
  [*יושל� בהתא� לצור�] לבצע את כל אלה: המפעילעל 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________  

 �נית� לפנות ל___________, באמצעות טלפו� שמספרו ___________ לקבלת פרטי� נוספי
  ו/או באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

  בכבוד רב,

___________  
  רשות שדות התעופה 

�  :העתקי
_________________  
_________________  
_________________  

  

																																																					 																									  

  המפעילאישור 

  הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 �  חותמת     המפעילש

[בצירו� חתימות מורשי החתימה 
 �  ]המפעילמטע

    תארי�  

 



  נוסח אישור ההפעלה 	' טזנספח 

  תארי�: _________
  לכבוד

__________  
__________  
__________  

  א.ג.נ.,

  אישור ההפעלההנדו�: 

  גוריו� ("החוזה") בנמל תעופה ב�מרכז לוגיסטי הפעלה של והרשאה לתכנו�, הקמה,  חוזה

: המפעיל
  ")המפעיל________________("____________________________________________

בזאת לידי __________, שהנו מוסר לחוזה, הריני  ______ בהתא� להוראות סעי�
 �  הפעלה. אישור, המפעיל_________ מטע

לא לחוזה,  ___כמפורט בסעי�  בתפעול ובתחזוקת שטחי ומתקני השירותלהתחיל  על המפעיל
.___________ �  יאוחר מיו

תו� תקופת ההתקשרות, עד אליו ישלי� המפעיל את מלוא התחייבויותיו בקשר ע� פינוי מועד 
לחוזה, הנו  ___ ומסירת שטחי ומתקני השירות לרשות או למי מטעמה, כמפורט בסעי�

 .___________  

לבצע  המפעיל, על לה (מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מה�)וכתנאי  ההפעלהקוד� לתחילת 
  [*יושל� בהתא� לצור�] את כל אלה:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________  

 �נית� לפנות ל___________, באמצעות טלפו� שמספרו ___________ לקבלת פרטי� נוספי
  ו/או באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

  בכבוד רב,

___________  
  רשות שדות התעופה 

�  :העתקי
_________________  
_________________  
_________________  

  

																																																					 																									  

  המפעילאישור 

  הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 �  חותמת     המפעילש

[בצירו� חתימות מורשי החתימה 
 �  ]המפעילמטע

    תארי�  

 



 
 רשות שדות התעופה בישראל     

 03-9731966: פקס 03-975500:טלפון , 70100נמל התעופה בן גוריון , 137ד .ת

 
____________________________________________________________________________ 

 
 הוראה לחיוב חשבון

                                    :תאריך                                                                                                  לכבוד                             

                                                           בנק

                                                      סניף 

  ____________________כתובת הסניף

 

 

 

 

 ____________                       . פ.ח/ זהות' מס                                                                                                        מ  "ו הח/אני .1

י החשבון כמופיע בספרי הבנק /שם בעל                                    
 _            ___________________________                                                                                                           :       כתובת

מיקוד    עיר                         '                                                                           רחוב                            מס

פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל " החיובים אשר יופקו עבגין, ל בסניפכם "נו הנ/ ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נותן

כמפורט מטה רשות שדות התעופה בישראל   י "בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי עפ תקנות האגרות "או ע/ו

  .בפרטי ההרשאה

  :לנו כי/ידוע לי .2

יום עסקים  אחד לאחר , שתכנס  לתוקף  רשות שדות התעופה בישראללמאתנו בכתב לבנק ו/י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לביטול ע.א 

 . י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ,מתן ההודעה בבנק וכן

לפחות יום עסקים אחד לפני מועד , נו לבנק בכתב/ ידי–שהודעה על כך תימסר על , ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה.ב 

. החיוב

 .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים/דוע ליי .3

 .י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה"לנו ע/י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי"נו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי .4

 .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת,הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה .5

 חלטתוהלנו על כך מיד לאחר קבלת /ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/בנק רשאי להוציאני .6

 .תוך ציון הסיבה

 .מאתנו/קבלת הוראות אלו ממני, בספח המחובר לזה  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

 

 .לפי העניין, או תקנות האגרות/ החוזה בינינו וי"עפ  רשות שדות התעופה בישראל י "יקבעו מעת לעת  ע,סכום החיוב ומועדו: פרטי ההרשאה

 

 

   ____________________________         
י החשבון    /חתימת בעלי               

  
_____________________________________________________________________________________________________                    

 
  אישור הבנק        

 

לכבוד  

 רשות שדות התעופה בישראל

   70100ג "נתב, 137ד .ת

 

לכבד ,                                     - קיבלנו הוראות מ

חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי 

. והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, נם בבנק יהיה נקוב בהם/מספר חשבונו ואשר, שתציגו לנו מדי פעם בפעם

כל עוד לא : כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען:רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת

י החשבון מן ההסדר /ו בעל/או כל עוד לא הוצא, י החשבון/ ידי בעל–התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על 

. לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם, אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו

 

,                                                                                                          בכבוד רב                               : תאריך

                                                                                                                                                                                                         בנק   

                                                                                  סניף ימסר למשלם, העתק הימנו,על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק,מקור טופס זה

                                                                                                                                                                                                                                                                                         וחותמת הסניף חתימה                                                              

 
 

קוד מסלקה סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

בנק סניף 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

מזהה של הלקוח בחברה / מס/אסמכתאקוד המוסד 

1 0 2 0 5  

קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בבנק 

   בנק סניף     

                 

מזהה של הלקוח בחברה / מס/אסמכתאקוד המוסד 

1 0 2 0 5  

נספח יח'
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