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  61מכרז למתן שירותי תדלוק לחברות השכרות הרכב בחניון 

 מפרט נכסים / פעילות

 

 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר
 אופי השימוש בנכס

   6262.161לשנה נכון ליום  ₪תעריף למ"ר  ב

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש סוג

040-410-220-000-R-102 48.3 126  10451 מ05 מבואה 

040-410-220-000-R-120 15801 126 93 10451 מ05 משרד 

040-410-Y_401 10815 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_402 12801 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_403 138.2 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_404 10813 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_405 13812 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_406 10803 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_407 10850 משולבים במסגרת דמי הרשאה עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_408 10815 במסגרת דמי הרשאה משולבים עמדת תדלוק כלי רכב   

040-410-Y_900 015832 במסגרת דמי הרשאה משולבים מיכלי דלק   
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 מקדם גודל שטח

 להלן טבלת מקדם גודל שטח לתעריפי דמי השימוש0 כמפורט בחוזה:

                                 

 יובהר כי לצורך חישוב סך השטחים המושכרים למפעיל בהתאם לטבלאות לעיל 0 יסוכמו שטחי הנכסים המוגדרים במערכת הנכסים של רש"ת 

 מחסן0 כל אחד בנפרד 8 –משרד" או "שטח עיקרי"  –כ"שטח עיקרי" 
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  ב'נספח 

  נספח עבודות ההתאמה

  

 

  גהרשאה להשכרת רכב בנתב" :בחוזה הרשאה הוראות לתכנו� וביצוע עבודות התאמה

 

  

  : הגדרות

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לנושא התאו� ההנדסי והביצוע בכל  �" מנהל הפרויקט"
  שלבי הייזו�, התכנו� והבצוע.  

נתיבות ו/או מי הבית  מנהל � 1או  3לעבודות בתחו� טרמינל   –" מנהל צוות זכייני�"
אחר מטע� נציג חטיבת תפעול או נציג   �, לעבודות בנתב"ג מחו! לטרמינלי� מטעמו
י ממנהל שדה התעופה ו/או   �ו/או מסופי�  ארציי�, לעבודות בשדות תעופה פני� הרשות
  מטעמו.

  ו/או מי מטעמו. מסחר רא"גרא"ג פיתוח עסקי,  –" מסחרימנהל "

מפעיל שהינו בעל הרשאה המחזיק במקומות השירות (כול� או חלק�)  � "מפעיל קיי�"
תקופת מת� השירותי� העניק מכוח הרשאה קודמת מטע� הרשות ואשר עובר לתחילת 

  את השירותי� במקומות השירות (כול� או חלק�).

חלי% בעל הרשאה � ממפעיל אשר עובר לתחילת תקופת מת� השירותי � "מפעיל חדש"
  .אחר אשר העניק את השירותי� במקומות השירות (כול� או חלק�)

  

 מטרות ועקרונות  1.1

מערכות מבנה/או שינוי בשיפוצי� ו/או תוספת לרבות כל עבודות ההתאמה  1.1.1
שיבצע המפעיל עובר לתקופת מת� השירותי�, קרי בתקופת ההתאמה ובמהלכה 
במי ממקומות השירות יבוצעו בהתא� להוראות המפורטות להל� בנספח זה  

 (אלא א� נאמר במפורש אחרת בחוזה, על נספחיו).  

 או הרשות תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לשנות מהוראות אלו 1.1.2
 להוסי% עליה� בכל זמ�. הודעה על כ' תועבר מבעוד מועד לידיעת המפעיל.

על שלבי התכנו� והביצוע יבוצעו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל  ניהול פיקוח ובקרה 1.1.3
 להל�. 1.6.3עבודה מטע� המפעיל כמצוי� בסעי%  

 ההתאמה, יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו. עבודות וביצוע תכנו� 1.1.4

יבוצע על ידי המפעיל באמצעות מתכנני� מורשי�, בעלי  ההתאמהתכנו� עבודות  1.1.5
מומחיות וידע מתאימי� (בכל תחו� ותחו�)הרשומי� אצל רש� המהנדסי� 

, ובאישור מראש 1958� והאדריכלי� לפי חוק המהנדסי� והאדריכלי�, התשי"ח
 של הרשות.

תוכניות ו הנחיות תכנוניות מנחות ו/אעל ידי המפעיל יתבסס על  ביצוע התכניות 1.1.6
אדריכליות מנחות ותוכנית תשתיות של מקומות השירות שיקבל המפעיל 

 מהרשות ועל ההנחיות המפורטות בנספח זה.

תחילת עבודה על ידי המפעיל תתבצע על ידו  רק לאחר  �אישור תחילת עבודה  1.1.7
 .בכתבאישור סופי של הרשות 

והרישיונות  המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורי� � אישורי� ורישיונות 1.1.8
לפני תחילת ביצוע� של  –הנדרשי� ע"פ הדי� לש� ביצוע עבודות ההתאמה, והכל 

 עבודות ההתאמה.
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יבוצעו על ידי המפעיל באמצעות קבלני� מורשי� בעלי  עבודות ההתאמה 1.1.9
מומחיות וידע מתאימי� הרשומי� כדי� בהתא� לחוק רישו� קבלני� לעבודות 

� מטע� המפעיל יגיש את רשימת הקבלני� .הקבל1969� הנדסה בנאיות, התשכ"ט
 שבכוונתו להעסיק והרשומי� כחוק כאמור לעיל לאישור הרשות ומנהל הביצוע.

ניהול העבודה של המפעיל יבוצע ע"י מנהל עבודה מוסמ' רשו�  � ניהול העבודה 1.1.10
�1982בהתא� לתקנות רישו� קבלני� לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), 

� לכל די� רלבנטי אחר), בעל תעודות מנהל עבודה מוסמ' התשמ"ב (או בהתא
 בתוק%.

המפעיל יקיי� במש' כל תקופת ההתאמה את הביטוחי� הנדרשי�  �  ביטוחי� 1.1.11
 .בהתא� להוראות החוזה ונספחיו

�ו 00.03.01בניגוד לאמור בסעיפי�  �  אספקת מי� וחשמל על ידי הרשות 1.1.12
במפרט הכללי לעבודות בני�, המי� והחשמל הדרושי�  00של פרק  00.03.01

לביצוע העבודה יסופקו ע"י הרשות. ההתחברות אל מקורות המי� והחשמל, 
הבאת� למקו� העבודה והאישורי� הנדרשי� ייעשו ע"י המפעיל ועל חשבונו, 

באחריות המפעיל להציג תעודת בודק  ת. י רש"יגתו' כדי תיאו� מוקד� ע� נצ
מוסמ' לחיבור החשמל הזמני.הרשות לא תהיה אחראית על הפסקות המי� 
והחשמל ועל המפעיל מוטלת האחריות לבצע מראש סידורי� מתאימי�, על 
חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקות 

קרה שהרשות לא תוכל לספק מקורות למי� באספקת המי� או החשמל במ
  .וחשמל

 

 כללי �שלבי תכנו� וביצוע עבודות ההתאמה   1.2

  שלבי התכנו� והביצוע של עבודות ההתאמה יהיו כדלקמ� :

בסמו' לאחר חתימת החוזה, במועד כפי שיקבע על ידי  ישיבת התנעה   �שלב א' 
בהשתתפות גורמי בי� צוות מטע� הרשות הרשות תכנס הרשות ישיבה 

(להל� "צוות זכייני�") לבי� רש"תגורמי ו. תכנו�, ההנדסה/אחזקה, מסחר
  המפעיל. נציגי 

הכרות והסבר על מהלכי התכנו�, שלב הביצוע, נוהלי  �מטרות הפגישה 
תאו� העבודות והנחיות אחרות בהתא� לחוזה על נספחיו הכרת צוות 

.במסגרת ישיבת ההתנעה הזכייני� והגורמי� המעורבי� בשלבי� השוני�
  סיור במקומות השירות. עשוי להיער' 

יבצע המפעיל בדיקות במקומות (ככל שיער'), סיור ישיבת ההתנעה ובב
השירות על מנת ללמוד ולהכיר את כל הפרטי� הנדרשי� לצור' התכנו� 

לצור' ביצוע כל הבדיקות  �ובכלל זאת  והביצוע של עבודות ההתאמה
הנדרשות להגשת תוכניות העמדה, תכניות תפעול ותוכניות מפורטות 

  .לביצוע עבודות ההתאמה

תו' תקופה הנקובה בנספח זה להל�,  –ותפעול  הגשת תוכניות העמדה  � שלב ב' 
המפעיל יגיש לאישור גורמי הרשות הרלבנטיי�, תוכניות העמדה ותפעול 

יער' בהתא� להוראות שנמסרו למפעיל על ידי הרשות והוראות אשר 
נספח עבודות ההתאמה זה, ואשר יכללו פריסה של כלל הציוד הנייד 

הריהוט, הציוד והמכשור  והציוד הקבוע במקומות השירות, לרבות
שיוכנסו למקומות השירות ולשטחי� העורפיי�, וכ� את התוכנית 

רט ותובהר שיטת התפעול המוצעת התפעולית של המפעיל במסגרתה תפו
  ").תוכניות ההעמדה והתפעולותנועת הלקוחות במקומות השירות ("

הרשות תהיה רשאית לאשר את תוכניות ההעמדה והתפעול (כול� או   
חלק�) ו/או לדרוש מהמפעיל לערו' התאמות ו/או תיקוני� ו/או שינויי� 

וזאת במהל' שלב ב' נוספי� בתוכניות ההעמדה והתפעול (כול� או חלק�), 
ועד לא יאוחר מסיו� שלב ד' (כהגדרתו להל�) ובכפו%לשאר התנאי� 

  זה להל�. בנספח  י�הנקוב
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תו' תקופה הנקובה –(תוכניות ביצוע) הגשת תוכניות עבודה מפורטות  � שלב ג' 
(לרבות תכנו� המפעיל יגיש לאישור הרשות  תכנו� מפורט בנספח זה להל�, 

אשר יער' בהתא� להוראות שנמסרו למפעיל על ), אדריכלי ותכנו� הנדסי
הכולל את כל מרכיבי ידי הרשות והוראות נספח עבודות ההתאמה זה, 

הביצוע, תכניות, חתכי�, חזיתות, תקרות, רצפה, נגרות, ריהוט, תאורה, 
וכל מערכת גז כבוי אש, , מי�, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר

שילוט, סוגי חומרי� וציוד במקומות השירות. בשלב נוספת, בטיחות אש, 
זה תפורט ותוצג שיטת התפעול המוצעת על ידי המפעיל ותנועת הלקוחות 

  .")התוכניות המפורטות(" במקומות השירות

התוכניות שיוגשו על ידי  �על ידי הרשות  מפורטות תוכניותאישור    � שלב ד' 
ה,יבדקו על ידי צוות המפעיל באופ� הנדרש בהתא� להוראות נספח ז

צוות הזכייני� יהיה רשאי לאשר את התוכניות זכייני� מטע� הרשות. 
המפורטות (כול� או חלק�) ו/או לדרוש מהמפעיל לערו' התאמות ו/או 
תיקוני� ו/או שינויי� נוספי� בתוכניות המפורטות (כול� או חלק�). 

להשיב לה�  ית�  הערות שעל המפעיללהצוות , יהיה רשאי במסגרת האמור
או לתק� את התוכניות בהתא�. הרשות לא תבדוק את התוכניות במידה 

לוחות הזמני� יישארו  �בכל מקרה ולא הוגשו כל התוכניות שנדרשו, ו
  בעינ�.

המפעיל יתק� את תוכניות העבודה  – מפורטותהתוכניות התיקו�    �שלב ה' 
הכול באופ�, ותו' התקופה הנקובה המפורטות על פי הערות הרשות, 

הצור' יתקיימו ישיבות להבנת במידת בנספח עבודות ההתאמה  להל� 
  לדחות את לוחות הזמני�. באמור כדי דרישות הרשות מבלי שיהיה

תוכניות ההעמדה והתפעול לאחר אישור� בכתב של  �  פגישת קד� ביצוע  �שלב ו' 
ההעמדה והתפעול  תוכניותבהתאמה: "התוכניות המפורטות (וכ� 

"), תקיי� הרשות ע� התוכניות המפורטות המאושרות" �" ו המאושרות
המפעיל ישיבת קד� ביצוע, וזאת במועד מסירת מקומות השירות לביצוע 

 1.3עבודות ההתאמה למפעיל או במועד מאוחר יותר (כמפורט בסעי% 
בפגישה זו "). קד� הביצוע פגישתלהל�), על פי שיקול דעתה של הרשות ("

יציג ויפרט המפעיל את לוח הזמני� הבסיסי לביצוע העבודות, יציג את 
  תוכנית העבודה הכוללת את שיטות העבודה ותיאו� שלבי הביצוע.

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול   
דעתה הבלעדי לערו' את פגישת קד� הביצוע (לרבות מסירת מקומות 

פעיל), בסמו' לאחר אישור התוכניות המפורטות או לקיי� את השירות למ
ישיבת קד� הביצוע במועד מאוחר יותר, אותו תקבע הרשות לש� כ', 

במועד פינוי מקומות השירות ו/או בתעדו% אכלוס� בי� היתר, בהתחשב 
  השירות על ידי בעלי הרשאה אחרי�. של מקומות

המפעיל יבצע באמצעות קבל�  � שירותביצוע עבודות ההתאמה במקומות ה  �שלב  ז' 
שהוצגו  לוחות הזמני�בתנאי� ובהתא� למטעמו את עבודות ההתאמה 

על ידו ושאושרו על ידי הרשות בתוכניות המפורטות המאושרות, וזאת 
באופ� שבו יהיו מקומות השירות ערוכי� ומוכני� למת� השירותי�, 
במלוא�, לכל המאוחר בתו� פרק הזמ� שנקצב בנספח השירות והתפעול 
לסיו� ביצוע עבודות ההתאמה במקומות השירות החל ממועד ישיבת 

שלבי ביצוע העבודות יפוקחו ע"י נציג מטע� צוות זכייני�  .קד� הביצוע
של הרשות. במהל' ביצוע העבודות יתקיימו ישיבות תקופתיות בשיתו% 
צוות זכייני� וגורמי� אחרי� מהרשות הרלבנטיי� ע� נציגי המפעיל 

  לצור' מעקב ותיאו� המש' הביצוע, ע"פ הנדרש.

ע� סיומ�  �  , הצגת והכשרת נאמני� בדיקות קבלה, מסירה, רישיו� עסק  �שלב ח' 
של עבודות ההתאמה, במועד הנקוב לש� כ' בנספח עבודות ההתאמה 
להל�, תערו' הרשות בדיקות מסירה וקבלה למקומות השירות. במסגרת 

יתקיי� סיור מפורט של צוות זכייני� ונציגי� מטע�  הרשות, האמור, 
ומתכנני המערכות נציגי המפעיל,האדריכל שתכנ� את עבודות ההתאמה 

מטע� המפעיל לבדיקה פרטנית של התאמת ביצוע עבודות ההתאמה 

 AS �בפועל מול התכנו� שאושר. המפעיל יגיש לרשות את תוכניות ה
MADE  %להל�. יוצגו אישורי� נדרשי�,  1.5.4הנדרשות כמפורט בסעי
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רישיו� עסק ויוכשרו נאמני� שוני� כמו נאמני נהיגה, בטיחות, בטיחות 
וכ� כל מסמ' אחר שהגשתו מתבקשת במועד האמור על פי נספח  אש

  .עבודות התאמה זה ועל פי דרישת� הפרטנית של צוות הזכייני�

ע� סיומ� של בדיקות המסירה והקבלה תהיה הרשות רשאית לאשר   
למפעיל את השלמת� המוצלחת של עבודות ההתאמה או להורות למפעיל 

ות בתוכניות ובמסמכי� שהוגשו על לבצע תיקוני� בעבודות כאמור (לרב
ידי המפעיל במועד עריכת בדיקת המסירה והקבלה), תו' תקופה אותה 
תקצוב לש� כ'. למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי מועד השלמת� בפועל 
של עבודות ההתאמה ייחשב לכל דבר ועניי� בקשר ע� החוזה (לרבות 

אישרה הרשות לצור' מועד תשלו� הפיצויי� המוסכמי�), כמועד בו 
  בכתב את השלמת� המוצלחת של בדיקות המסירה והקבלה.

  

 ביצוע עבודות במהל! תקופת מת� השירותי� 1.3

מבלי לגרוע משאר זכויות הרשות על פי החוזה, מובהר בזאת, כי הרשות תהיה  1.3.1
רשאית למסור למפעיל את מקומות השירות לצור' מת� השירותי�, קוד� לביצוע 
או להשלמת עבודות ההתאמה, באופ� שבו יבוצעו עבודות ההתאמה במהל' 

    תקופת מת� השירותי� בפועל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  עשתה הרשות שימוש בזכותה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להל�: 

קד�  פגישתהרשות תהיה רשאית לערו' את ישיבת ההתנעה ו/או את  1.3.1.1
הביצוע במהל' תקופת מת� השירותי�, באופ� שבו ימנו המועדי� הנקובי� 

בקשר ע� עבודות ההתאמה (תכנו� וביצוע),  עבודות ההתאמה להל�בנספח 
יבת ההתנעה ו/או ממועד ישיבת קד� הביצוע, לפי העניי�, ולא ממועד יש

  .בפועל ממועד מסירת מקומות השירות

המפעיל יעניק את השירותי� במקומות השירות בהתא� להוראות החוזה  1.3.1.2
ובכפו% למגבלות הנובעות במישרי� מביצוע� הסביר של עבודות ההתאמה 

  אשר יבוצעו בד בבד ע� הענקת השירותי� כאמור

ל' התקופה שנקצבה להל� לביצוע עבודות ההתאמה ואשר שבמסגרתה במה 1.3.1.3
יבצע המפעיל את עבודות בפועל במקומות השירות, בחפיפה ע� תקופת מת� 

לא במהל' התקופה שבה יבצע את תוכניות  –השירותי� (ולמע� הסר ספק 
דמי  בתשלו� התפעול וההעמדה או התוכניות המפורטות), יהיה חב המפעיל

שולבי� הבסיסיי�, בשיעור מופחת הנקוב לש� כ' בחוזה ההרשאה המ
  ההרשאה (ככל שנקוב). 

מובהר, כי לגבי עבודות ההתאמה אשר יבוצעו במהל' תקופת השירותי�  1.3.1.4
 ., בשינויי� המתחייבי�בנספח זהיחולו שאר ההוראות המפורטות 

  

 הוראות כלליות  �  ההתאמה עבודותביצוע תכנו� ו 1.4

ההתאמה, תעמיד הרשות למפעיל, במהל' תקופת ההתאמה לצור' ביצוע עבודות  1.4.1

") במועד חתימת As-Isאת מקומות השירות, במיקומ� ובמצב� כפי שה� ("
החוזה, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת להעניק למפעיל זכות כלשהי, מכל מי� 

  וסוג באיזה ממקומות השירות.

יה רשאית לבצע המפעיל מצהיר כי הודע לו שהרשות בתאו� ע� המפעיל תה 1.4.2
עבודות התאמה מטעמה, במהל' ביצוע עבודות ההתאמה על ידו, באופ� העלול 
לגרו� להפרעה ו/או להשבתה זמנית של עבודות ההתאמה של המפעיל, ובאופ� 
שיחייב את המפעיל לשת% פעולה ע� הרשות בכל הקשור לאופ� ביצוע עבודות 

מפעיל ומתחייב, כי הודע לו ההתאמה ו/או השהיית� ו/או עיכוב�. עוד מצהיר ה
שייתכ� שעבודות ההתאמה יתבצעו במקביל לביצוע עבודות דומות בנכסי� 
סמוכי� למקומות השירות, והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות הרשות שעניינ� 

  תיאו� ביצוע עבודות ההתאמה ע� ביצוע העבודות כאמור.
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הליכי המכרז ולאחר המפעיל מצהיר בזאת, כי בדק את מקומות השירות במהל'  1.4.3
זכייתו בו בעיני בעל מקצוע, לרבות מצב� הפיזי, התשתיות הקיימות בה� 
ובסביבת� וכ� היק% ההשקעה הדרושה על מנת להתאימ� למת� השירותי�, 
ומצא� מתאימי� לצור' ביצוע עבודות ההתאמה ומת� השירותי�, כ� מצהיר 

וגע למקו� השירות והינו המפעיל כי ניתנה לו הרשות לשאול ולברר כל מידע הנ
  שבע רצו� מבדיקותיו כפי שנעשו על ידו. 

מובהר בזאת, כי תכנו� והתאמת מקומות השירות במסגרת עבודות ההתאמה,  1.4.4
ובכלל האמור, פינוי מקומות השירות מהדלפקי� ומהציוד הנמצא בה� לאחר 
פינויי� ע"י המפעיל הקוד� (ככל שהמפעיל יבחר שלא להשתמש בה�), הצבת 

ציוד הקבוע (לרבות דלפק חדש) והציוד הנייד, וחיבור� לתשתיות הנכס וכ� ה
ביצוע כל העבודות וההתאמות הנדרשות לצור' מת� השירותי�, יהיו באחריותו 
הבלעדית ועל חשבונו של המפעיל. הרשות לא תישא בכל עלות, מכל מי� וסוג 

וע ו/או חיבור ו/או שהיא, הדרושה לצור' רכישה ו/או ייצור ו/או ציוד ו/או שינ
תחזוקה ו/או פירוק ו/או כל פעולה הכרוכה בעבודות ההתאמה, לרבות השגת כל 
האישורי�, ההיתרי� והרישיונות הדרושי� לש� כ', וזאת עובר לתקופת 

  ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה.

לעיל, מובהר למע� הסר ספק מובהר  1.3מבלי לגרוע מזכות הרשות על פי סעי%  1.4.5
ת, כי המפעיל לא יוכל להתחיל במת� השירותי� קוד� להשלמת ביצוע� של בזא

אלא א� נאמר במפורש אחרת , עבודות ההתאמה לשביעות רצונה של הרשות
(לאחר השלמת� המוצלחת של בדיקות המסירה והקבלה בחוזה, על נספחיו

כמפורט בנספח זה לעיל), וזאת מבלי לגרוע מחבותו לתשלו� דמי ההרשאה 
  בי�, החל ממועד תחילת תקופת מת� השירותי�, הנקובה בחוזה. המשול

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי עבודות ההתאמה יבוצעו באופ� הדרוש על מנת  1.4.6
לאפשר את אספקת השירותי� במגוו�, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האד�, 
במועדי� ובהתא� לתוכניות ההתאמה והתפעול המאושרות ובכל אופ�, למע� 

  ספק, בהתא� לנספח השירות והתפעול, ובשאר הוראות החוזה על נספחיו. הסר

עבודות ההתאמה יבוצעו בהתא� להוראות כל די�, ההוראות המפורטות בנספח  1.4.7
עבודות ההתאמה, והוראות הרשות כפי שינתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות 

ה בהתא� האמור, יבצע המפעיל, על אחריותו ועל חשבונו, את עבודות ההתאמ
ובכפו% לקבלת כל   אישור ו/או היתר ו/או רישיו� ו/או רישוי ו/או תק� הנדרש לפי 

  הוראות הדי� לביצוע עבודות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בסעי% משנה זה לעיל ובשאר הוראות החוזה, יחולו על 
עבודות ההתאמה, ההוראות הרלבנטיות המפורטות בהוראות נספח בטיחות 

בטיחות, נספח הוראות הביטחו�, נספח הגז, נספח בטיחות וגהות באש, נספח ה
לחוזה בניה שיפו! אחזקה ותפעול, נספח איכות הסביבה ונספח התקשורת, ככל 

  שיהיו רלבנטיי�.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי% זה לעיל, יבצע המפעיל על אחריותו הבלעדית  1.4.8
� יספק כל ציוד, הכול ככל ועל חשבונו כל עבודה ו/או פעולה ו/או התאמה וכ

הדרוש לצור' קבלת רישיו� עסק למת� השירותי� בשטחי ההסעדה ו/או ככל 
הדרוש בהתא� להוראות משרד הבריאות ובהתא� להוראות כל רשות מוסמכת 

  אחרת.

למע� הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בכל אישור ו/או הנחיה שתינת� על ידי  1.4.9
בקשר ע� היערכות המפעיל ועבודות ההתאמה על הרשות ו/או על ידי מי מטעמה 

פי סעי% זה לעיל, על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע 
מאחריותו הבלעדית של המפעיל לטיב� של עבודות ההתאמה ו/או יתר הפעולות 
נשוא היערכות המפעיל ו/או לכל נזק ו/או הפסד מכל מי� וסוג שהוא שיגרמו 

שר אליה�, והמפעיל יהיה מושתק ומנוע מלטעו� כל טענה בקשר בגינ� ו/או בק
  לכ'.

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שעבודות ההתאמה יבוצעו בשטח בו מתקיימת  1.4.10
באופ� רצי% במהל' שעות היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויי� באופ� תדיר 

במהל' כל נוסעי�, מלווי�, מקבלי פני�, עובדי� וגורמי� רבי� נוספי� וכי 
תקופת ההתאמה, יבצע את עבודות ההתאמה בצורה זהירה, באופ� המשתלב ע� 
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הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או ע� השירותי� המוענקי� בנמל, על ידי 
הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרי� ו/או נוספי� 

ו באמצעות מי מטעמו, כל מטע� הרשות, וכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/א
פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש 
בה על מנת לגרו� נזק או אי נוחות, וזאת ה� לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או 
לציבור המשתמשי� בנמל התעופה ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי 

לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של הנמל,  הרשאה נוספי� מטע� הרשות ו/או
ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת התחייבויות יוהמפעיל 

זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו וכ� יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד ע� 
דרישתה הראשונה לכ', בגי� כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד 

  האמור. הרשות בגי� 

המפעיל מתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכ� ויאל! לבצע את עבודות ההתאמה  1.4.11
בשעות עבודה חריגות ו/או בתנאי� מיוחדי� והינו מתחייב לעשות כ�, וכ� 
מתחייב להישמע לכל הוראות הרשות בעניי� זה, והכול מבלי שתהא לו על טענה 

  ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות בגי� כ'.

המפעיל מתחייב בזאת, כי כל ההוראות המחייבות בעניי� עבודות ההתאמה  1.4.12
המפורטות בחוזה, יחולו בשינויי� המחויבי�, ג� על יחסי� בינו ובי� קבל�/ני 
המשנה מטעמו שיבצעו את עבודות ההתאמה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של 

  .המפעיל לביצוע עבודות ההתאמה בהתא� להוראות המפורטות בחוזה

במהלכ� וע� סיומ� של עבודות ההתאמה וכתנאי לביצוע בדיקות מסירה וקבלה,  1.4.13
יבצע המפעיל את כל הדרוש, בי� היתר בהתא� להנחיות הרשות ו/או מי מטעמה, 
על מנת לסלק ו/או לפנות ממקומות השירות ומסביבת�, מדי יו� ביומו, כל 

כל לכלו' ו/או ליקוי  אשפה ו/או חפ! או אד� וכ� לנקות ו/או לבצע תיקוני� של
במקומות השירות ובסביבת�, שנגרמו בשל עבודות ההתאמה ו/או בקשר עמ�. 

ישא המפעיל ילמע� הסר ספק מובהר בזאת, כי במהל' כל תקופת ההתאמה, 
באחריות הבלעדית, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו לשינוע חומרי בניה, הציוד 

ות השירות וסביבת� וכ� לשמירה על כל והמתקני�, לפינוי אשפה ולניקיו� מקומ
 הציוד, המתקני�, החומרי� וכיו"ב שבמקומות השירות ובסביבת�.

לא עמד המפעיל באיזה מהתחייבויותיו על נספח זה לעיל במלוא� ובמועד�, תהיה  1.4.14
הרשות רשאית (א' לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל לאלתר את 

יל כל טענה ו/או תביעה בקשר לכ' ומבלי לגרוע החוזה, וזאת מבלי שתהיה למפע
 מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי די�.

  

  הגשת תוכניות 1.5

על ידי המפעיל  לאישור הרשות בהתא� לשלב  ב'  �הגשת תוכניות העמדה  1.5.1
 המפורט לעיל.

  המפעיל יגיש תוכניות העמדה העומדות במלוא� בהוראות המפורטות להל�:   1.5.2

תוכניות העמדה יעמדו בהוראות המפורטות  בנספח זה ובהנחיות שיינתנו באשר 
  לכל עבודת הפני� שיש לבצע במקומות השירות שהועמדו לרשות המפעיל. 

תוכניות העמדה יוגשו לאישור הרשות בהתא� ללוח אבני הדר' המפורט בנספח 
הציוד,  זה להל�. תוכניות העמדה יכללו את מיקומ� של כל סוגי הריהוט,

האחסו�, אמצעי התצוגה, התשתיות הנדרשות תו' התאמה לשיטת תפעול 
מקומות השירות, תנועת הלקוחות והשירות ללקוח. כמו כ� יכללו התוכניות 

  חת' אחד לפחות המציג גבהי�.

    DWG( שבעה ) עותקי� ועל גבי קוב! במדיה מגנטית בפורמט 7התוכניות יוגשו ב   
   

 

.  
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צוע על ידי המפעיל לאישור הרשות בהתא� לשלב ג' המפורט הגשת תוכניות בי 1.5.3
  לעיל.

המפעיל יגיש לרשות תוכניות ביצוע המתוכננות ומאושרות ע"י מתכנני�  1.5.4
  הכוללות : 1.1.5מורשי� בהתא� לסעי% 

  .1: 50תוכנית תנוחה בקנ"מ  •

  .1: 25חזיתות בקנ"מ  •

  .1: 25חתכי� בקנ"מ  •

  ,   1: 10פרטי ביצוע בקנ"מ   •

  . ,  1: 10רות וריהוט בקנ"מ  פרטי נג •

 .1: 50תוכנית חשמל, תקשורת, תאורה ושילוט בקנ"מ  •

 1:50תוכנית מיזוג אויר בקנ"מ  •

מי� קר� וחמי�, כבוי אש, כבוי אוטומטי  –אינסטלציה  מערכות תוכנית •
 1:50בקנ"מ (ספרינקלרי�), איסו%, טיפול ושאיבת שפכי�, גז בישול 

 1:50תוכנית תקרה בקנ"מ  •

או מקירות חתומה על ידי ו/פרטי תליה של תקרות וכל אלמנט תלוי מתקרה  •
 1:50 בקנ"מ קונסטרוקטור

  במסעדות, מטבחי� ובאזורי� רטובי� תוכניות איטו� ו/או מפרטי איטו�. •

  .1: 50תוכנית שילוט בקנ"מ  •

תוכנית בטיחות אש מאושרת ע"י מתכנ� בטיחות ומותאמת לתקני�  •
 "פ ההנחיות בנספח זה ונספח בטיחות אש לחוזה.הנדרשי� במבנה וכנדרש ע

הנחיות לתכנו� של יוע! נגישות, ותכנו� נגישות המוטמע בתוכניות  •
בהתא� למסמכי� הקבועי�  ההנחיות יהיוהאדריכליות השונות. 

בתקנות כשה� חתומי� ע"י מורשה נגישות מתו"ס (מבני�, תשתיות 
 וסביבה) ומורשה נגישות השירות.

המוטמע בתוכניות האדריכליות אקוסטיקה � של יוע! הנחיות לתכנו •
  השונות.

תוכניות יוגשו בגיליונות בגודל המתאי� לדרישות לעיל ופרטי� בחוברת   •

A4/A3. 

 ע"ג התוכניות תצוי� מספר הגרסא,  ש� המפעיל וש� המתכנ�. •

 תוכניות שלא יוגשו במלוא� יוחזרו לצור' הגשה מלאה. •

 ומסמכי� בשפה העברית.המפעיל יגיש את כל התוכניות  •

קבלני קבל�, המפעיל אחראי להפצת תוכניות העבודה המפורטות שאושרו ל •
 החומרי� מטעמו.הציוד והמשנה ולספקי 

 המפעיל יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תוכניות העבודה ובהפצת�. •

 הרשות תבדוק את התוכניות ותחזיר עותק מאושר למפעיל להמש' טיפול. •

( שבעה ) עותקי� ועל גבי קוב! במדיה מגנטית בפורמט  7שו  ב התוכניות יוג •

DWG 

תוכניות הביצוע יוגשו לאישור הרשות, בהתא� ללוח אבני הדר! כמפורט 
  .בנספח זה להל�

  

  : לתוכניות הביצוע יצר% המפעיל את המסמכי� הבאי�
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לוח זמני� בסיסי ותוכנית עבודה לביצוע  בהתא� למפורט בהוראות נספח  •
 זה.

 תוכניות בקרת איכות.  •

בדיקות קבלה, מסירה, רישיו� עסק, הצגת בגמר עבודות ההתאמה ובמסגרת 

 ASרט בשלב ח' לעיל,המפעיל יגיש לרשות תוכניותפוכמוהכשרת נאמני� 
MADE  של מקומות השירות, לתחו� הבינוי והמערכות שבוצעו ע"ג מדיה

הרשות, כולל חוברת הפעלה שינתנו ע"י  התיב"� מגנטית, ע"פ סטנדרטי� לקבצי
 אביזרי� במקומות השירות ובשטחי� העורפיי�.הותחזוקה של המתקני� ו

  

  :הערות

בדיקת התכניות ע"י הרשות, לא תתפרש כאילו נבדקו החיבורי� לתשתיות,   .א
הכמויות וההיבטי� ההנדסיי� והקונסטרוקטיביי� של התוכניות. אלא 

של התוכניות שהוגשו על ידי הבדיקה  מתייחסת א' ורק להתאמת� הכללית 
  המפעיל להוראות נספח זה, החוזה ונספחיו.

דרישות ס% בהתא� החומרי�/הציודי� והגמרי� יתוכננו ויבוצעו בהתא� ל  .ב
 להל�. מפורטל

  

במסגרת הגשת תוכניות הביצוע, יציג המפעיל בפני הרשות, את פרטי התכנו�, 
האלמנטי� השוני�.  כולל לוח חומרי�, חיפויי� וגווני� שנבחרו לביצוע

המפעיל יגיש לאישור לפני ההתקנה אלטרנטיבות למוצרי פרזול, מחברי� 
ופרטי קצה כולל קטלוגי� של היצר�. פרטי� אלו יאושרו כדוגמאות אצל 

 הרשות. שימוש בחומרי� האמורי� מותנה באישור מראש.

  

  מפרטי� 1.5.5

  וההנחיות הבאות:התכנו� והביצוע על ידי המפעיל  יעשו על פי המפרטי� 

 המפרט הבי� משרדי שבהוצאת משרד הביטחו� במהדורתו האחרונה.  .א

 מפרטי� מיוחדי� המפורטי� בנספח זה להל� .  .ב

 

  תקני� 1.5.6

כל חומרי הבניה והביצוע יעמדו בדרישות התק� הישראלי ובהעדר� בדרישות 
  התק� האמריקאי, והאיחוד האירופאי בהתאמה. 

התא� לתקני� בלבצע את התכנו�  יש  � 3בטרמינל  בנושא בטיחות אש

למעט נושא דלתות האש שבו יותר ביצוע על פי התק�  NFPA �הרלוונטיי� ב
  הישראלי.

  

  כללי �ביצוע עבודות ההתאמה  1.6

  התחברות לתשתיות קבועות 1.6.1

לצור' התחברות לתשתיות קבועות כגו� מי�, חשמל, תקשורת, ביוב, דלוחי�, 
"ראש קצה" עד לכניסה למבנה כבוי אש, גלוי אש. יסופקו תשתיות  

למתח�/אתר, ביצוע כל הנדרש להתחברות לתשתיות "ראש קצה" כולל לוחות 
  מישנה יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו

, לרבות פתחי� ועד למחו! למבנה מהמתח� ויניקהביצוע תעלות נידו% 
יבוצעו על ידי המפעיל ועל איטו� ו/או איטומי אש בקירות ובתקרות עבור�, 

  בונו.חש
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  הנחיות כלליות 1.6.2

ביצוע עבודות ההתאמה בזמ� תפעול שוט% של הטרמינל מחייב את המפעיל 
לשמירה קפדנית על הנחיות וכללי התנהגות בכל שלבי הביצוע בכל הכרו' 

, בשינוע פסולת בני�, בשימוש והמערכות בשינוע סחורות, בביצוע הבינוי
ובניקיו� באתר ובסביבתו ובשו� בתשתיות זמניות, בבטיחות, בבטיחות אש 

מקרה לא תופרע תנועת ונוחות הנוסעי� בטרמינל בעקבות הביצוע על ידי 
  המפעיל.

  ניהול, תאו� וביצוע העבודה מטע� המפעיל  1.6.3

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לנושא התאו� ההנדסי והביצוע בכל שלבי 
דסאי בניי� או הייזו�, התכנו� והבצוע  ( להל�: "מנהל הפרויקט" ) יהיה הנ

או מהנדס רשו�, בעל ניסיו� של שני� לפחות   7בעל ניסיו� של אדריכלות רשו� 
  שני� לפחות   5

מנהל עבודה מטע� המפעיל אשר ימצא בכל שלבי הביצוע במתחמי מקומות 
השירות, ינהל ויפקח על ביצוע העבודה ע"פ כל החוקי�, ההנחיות וההוראות 

  רד העבודה  ( להל�" מנהל העבודה" ).בנספח זה יהיה מוסמ' מטע� מש

, עובדי קבלני משנה וספקי� מטע� הקבל� עובדימנהל העבודה יוודא כי כל 
  המפעיל מקיימי� אחר הוראות נספח זה .

מנהל העבודה יידע את גורמי הרשות על אופ� ודר' שמירת הקשר השוט% עמו. 
 . הבטיחותעל מנהל העבודה לנהל יומני עבודה כמתחייב בתקנות 

  שינוע חומרי� על ידי המפעיל 1.6.4

  יבוצע ע"פ הנחיות הרשות שינתנו במהל' ישיבת קד� הביצוע.

  פינוי פסולת על ידי המפעיל  1.6.5

יבוצע ע"י המפעיל למכולה מוגדרת, ע"פ הצור' ולפחות בסו% כל יו� עבודה, תו' 
  הקפדה על שימוש בכלי שינוע שאושרו ושאינ� גורמי� נזק לרצפה/ריצו%. 

  ימוש במעליות על ידי המפעיל ש 1.6.6

  השימוש במעליות לשינוע חומרי� יתבצע רק במעלית שאושרה לכ' מראש. 
המפעיל מתחייב להקפיד על עמידה בעומסי� המותרי� ועל שימוש אחראי 

המפעיל יהיה אחראי המפעיל יהיה אחראי לביצוע הגנות על המעלית , וזהיר. 
  ה ע"י מי מטעמו.לכל נזק שיגר� למעלית במהל' השימוש ב

  הסתרת מקו� העבודה 1.6.7

על המפעיל לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י הקמת קונסטרוקציית ע!/פח 
מ' לפחות,  2.00וכיסוי במלמי� לב� או בפנל אחר ש"ע מכל סוג שהוא בגובה 

לרבות דלת כניסה ע� מנעול.על המסתור ו/או הגדר ייתלו שלטי אזהרה באנגלית 
 ס"מ. 100/60�ני�, הכניסה אסורה" בגודל שלא יקט� מובעברית "סכנה כא� בו

  המבנה. ברצפתביצוע ההסתרה יהא ללא פגיעה 

  

 תהלי! תיאו� עבודות על ידי המפעיל  מול הרשות � ביצוע עבודות ההתאמה 1.7

  ישיבת קד� ביצוע 1.7.1

מנהל הפרויקט מטע� המפעיל, מנהל העבודה מטע� המפעיל , הקבל� הראשי 
ביצוע, שתנוהל ע"י מנהל צוות �וקבלני המשנה מטעמו ישתתפו בישיבת קד�

הזכייני�  ברשות לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח, לש� קבלת הבהרות לגבי 
  נהלי העבודה ותיאו� הביצוע בשטחי השירות, כמפורט בנספח זה. 

תתקיי� במקו� השירות, או במקו� אחר  שיקבע ע"י מנהל  הביצוע קד�יבת יש
  צוות זכייני�, ותלווה בסיור באתר במידת הצור'.
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בישיבה זו יציג המפעיל את לוח הזמני� הבסיסי, תוכנית העבודה הכוללת את 
  .ולאישורה של הרשות לבדיקתה העבודהשיטות ותאו� שלבי ביצוע 

ט של לוח גנט ערו' בתוכנת מחשב, אליו יצור% מסמ' לוח הזמני� יהיה בפורמ
  תוכנית עבודה.  

תוכנית העבודה תתאר את העבודה והפעולות הבסיסיות המצוינות בלוח הזמני� 
  .באופ� ברור

  ישיבות שוטפות 1.7.2

המפעיל והקבל� הראשי מטעמו ישתתפו בישיבות השוטפות שהרשות תזמ� 
  ותנהל בפרקי זמ� לפי הצור'.

לוח זמני� לישיבות ותפי! אותו לידיעת המפעיל, המפעיל הרשות תכי�  •
מתחייב לזמ� את הקבלני� קבלני המשנה, מנהל העבודה, מנהל הפרויקט 

 והספקי� הפעילי� מטעמו בעבודות ההתאמה.

הישיבות השוטפות ע� המפעיל, הקבל� הראשי מטעמו, קבלני� אחרי�  •
 יתר :קבלני המשנה וספקי החומרי� מטעמו, תכלולנה בי� ה

 לוח זמני� עמידה בפירוט התקדמות העבודה, תיאו� עבודות, בחינת  −

 לביצוע.

 בקרת איכות. −

 מחלקות נציגי עפ"י הצור' יוזמנו (לישיבה נהלי בטיחות עמידה ב −

 .)הרשות מטע� ומפקחי�ו/או  בטיחותה       

ימי�  7כל אחד מ� הצדדי� רשאי לזמ� ישיבה מיוחדת. הצד המזמי� יודיע  •
לכל המוזמני� ולרשות על מועד הישיבה ועל הסיבה לזימונה וכ� יגיש מראש 

 רשימת נושאי� לדיו�.

הרשות תכי� סיכו� דיו� ותפי! העתק לכל המשתתפי�, לכל אחד מ� הגופי�   •
 שההחלטות שנתקבלו בישיבה נוגעת לה�.

  זוהי זכות� וחובת� של המשתתפי� בישיבה להגיש הערות לסיכו� הדיו�.  •
 ו� מהווה התיעוד הרשמי של תוצאות הישיבה.סיכו� הדי

על המפעיל לבצע את העבודות בהתא� ללוח הזמני� שהוגש על ידו ושאושר על 
ידי הרשות ולספק לרשות את הנתוני� הדרושי� לצור' בקרה על התקדמות 

 הביצוע בפועל בהשוואה ללוח הזמני� המאושר.

כפי שיתבקשו וברמת הפירוט  המפעיל יגיש לרשות דוחות, תוכניות, גרפי� וכד',
  הנדרשת.

  

 תכנו� ותיאו� העבודות על ידי המפעיל  1.7.3

המפעיל מתחייב לבדוק, לתכנ� ולתא� את עבודתו, להשתת% ולסייע בתיאו� 
  הכללי של עבודתו. פעולות אלה יכללו בי� היתר :

אי� (בלתי ניתנת להפרדה) �תיאו� סדר העבודה, תזמו�, עבודה שהיא בילט •
הציוד, מיקו�, דרישות שרות והכנות לתשתיות, התאמת החומרי�, מער' 

חיבורי� זמניי� וקבועי�, מידות השטחי� הדורשי�, כ' שכל חילוקי 
 הדעות יבואו על פתרונ� לפני התחלת ביצוע העבודה.

המפעיל מתחייב לדווח לרשות על כל הפרעה, ליקוי או אי התאמה  •
תיקוני� מומלצי� על ידו ועל כל  שמתגלי� במהל' ביצוע העבודות, יחד ע�

כשל בתיאו� ביצוע העבודה מטעמו ע� מפעילי� אחרי�.הרשות תחליט 
לגבי הצד או הצדדי� האחראי� לתיקו�, ותית� הוראה באשר לאופ� בו יבוא 

 המצב על תיקונו.
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הרשות רשאית להורות על שינויי� במער' ובמיקו�, כפי שיידרש כדי  •
שינוי� מסוג זה לא יגרמו לכל שינוי שהוא  שהעבודות ישתלבו נכונה.

בלוחות הזמני� שנקבעו לביצוע העבודות ו/או לכל שינוי שהוא בחיוביו 
 הכספיי� של המפעיל כלפי הרשות בהתא� לחוזה.

  

 לתכנו� וביצוע של עבודות ההתאמהואבני דר! לוחות זמני�  1.8

 

 וחלוקה לסוגי מתחמי� הגדרות 1.8.1

 .מ"ר 200עד  –שרות רגילמתח�  •

 .מ"ר 500מ"ר ועד  201 �מתח� מ – שירות גדול מתח� •

מ"ר לגבי מתחמי� אלו יקבע לו"ז  500מתח� מעל  – שירות חריג מתח� •
  פרטני בהתא� למהות המתח�.

  דוכני�, דלפקי מכירה •

מתחמי� המשמשי� להסעדה, הכנת  – מטבחי�, מסעדות, אזורי� רטובי� •
הנדרש לביצוע עבודות , מקלחות וכל חלק "רטוב" במתח� שירותי�מזו�, 
 .איטו�

) למעט שבתות 14:00ימי עבודה, ימי� ראשו� עד שישי (כולל עד השעה  –"עי •
 .חגי� ומועדי ישראל

 עבודותעבודות התאמה במתחמי� חדשי� ו/או –עבודות התאמה נרחבות  •
שיפוצי�/שינויי� נרחבי� במתחמי� קיימי� הדומות במהות� ו/או היקפ� 

 � חדשי�.לעבודות התאמה במתחמי

  .תחמי� קיימי�עבודות התאמה במ–עבודות התאמה חלקיות  •
  

מובהר בזאת במפורש, כי עבודות ההתאמה יתבצעו בהתא� ללוחות הזמני� 
  . עבודות ההתאמההנקובי� בנספח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לוחות זמני� ואבני דר! לעבודות התאמה נרחבות 1.8.2
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 לוחות זמני� ואבני דר! לעבודות התאמה חלקיות 1.8.3

  

אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

מעל אזור שירות 
  מ"ר 200

דוכני�, דלפקי 
  מכירה

מטבחי�, 
מסעדות 
ושטחי� 
  "רטובי�"

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

על פי החלטת 
צוות  מנהל

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
 העמדה ותפעול  על

  ידי המפעיל

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 45

  מסיו� שלב ב'

שלב ד' אישור 
עבודה תוכניות 

מפורטות  על ידי 
  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיו� שלב ג'

שלב ה' תיקו� 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 10

  מסיו� שלב ד'

קד� פגישת  � שלב ו' 
  ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות מנהל

 זכייני�

במועד מסירת  
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
מנהלצוות 

  כייני�ז

ביצוע  �שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתח� במקומות 

  השירות

  י"ע 60

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 90

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 30

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

  י"ע 90

ממועד ישיבת 
  קד� ביצוע

בדיקות  �שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיו� 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמני� 
שוני� והגשת 

  .AS Madeתוכניות

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ז'
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 הפעילות במקומות השירות 1.9

  גישה וחנייה 1.9.1

אזור שירות עד   השלב 
  מ"ר 200

אזור שירות מעל 
  מ"ר 200

דוכני�, דלפקי 
  מכירה

מטבחי�, 
מסעדות 
ושטחי� 
  "רטובי�"

מועד  –שלב א' 
  ישיבת התנעה

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

על פי החלטת 
מנהל צוות 

  זכייני�

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
העמדה ותפעול  על 

  ידי המפעיל

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

  י"ע 14

ישיבת ממועד 
  ההתנעה

  י"ע 14

ממועד ישיבת 
  ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

  מפורטות

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 30

  מסיו� שלב ב'

  י"ע 45

  מסיו� שלב ב'

שלב ד' אישור 
תוכניות עבודה 
מפורטות  על ידי 

  הרשות

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 7

  

  מסיו� שלב ג'

  י"ע 10

  

  מסיו� שלב ג'

שלב ה' תיקו� 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

  המפעיל.

  י"ע  7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ד'

  י"ע 10

  מסיו� שלב ד'

פגישת קד�  � שלב ו' 
  ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת    
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

 זכייני�

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 

שיקבע על ידי 
צוות  מנהל

  זכייני�

ביצוע  �שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתח� במקומות 

  השירות

על פי החלטת 
מנהל צוות 

בהתא� זכייני� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
 קד� ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 

זכייני� בהתא� 
להיק% ומהות 

  העבודות

ממועד ישיבת 
  קד� ביצוע

בדיקות  �שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיו� 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמני� 
שוני� והגשת 

  .AS Madeתוכניות

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז' 

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

 מסיו� שלב ז'

  י"ע 7

  מסיו� שלב ז'
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או בכל מקו� אחר  נמל/הטרמינלהמפעיל לא יאחס� בכבישי ה •
חומרי�, טובי�, ציוד ולא יחנה רכבי� ללא קבלת אישור הרשות 

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את מראש.
 , או לשנות אותו.טרמינל השטחי הנמל/השימוש המותר ב

יוקצה אזור שישמש  המפעיל וכל מי מטעמו של רכבי�לחניית  •
כמגרש חנייה. כניסה לשטח זה תותר א' ורק לעובדי�, לאורחי 

ההסדר המפורט  .המפעיל ולכל גור� אחר שאושר לו שטח חניה
בסעי% זה הוא הסדר החניה היחיד שיותר. כלי רכב שיחנו מחו! 

הגרירה תחול על בעל  עלות.   להיגרר עלולי� לחניה המאושר לאזור
 המפעיל.הרכב ו/או על 

ית עובדי� מטע� המפעיל, המפעיל יארג� על יא� אי� הסדר לחנ •
 .טרמינלנמל/חשבונו הסדרי חנייה משלו מחו! ל

  טרמינלנמל/הגבלות ב 1.9.2

המפעיל יגביל את פעילותו לאזור שהתירה לו הרשות, ולא יעמיס  •
את מקו� השירות ו/או האזור המורשה בעוד% בלתי סביר של 

או /ו תפעוליתלולי� לגרו� להפרעה חומרי� או של ציוד אשר ע
ו/או או הפרעה לאחזקת תשתיות ראשיות ו/הפרעה לדרכי מילוט 

  חורגי� מהמשקל המותר למ"ר.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש  •
 טרמינל, או לשנות אותו.שטחי הנמל/הבהמותר 

השירות הרשות לא  תספק שירותי שמירה ספציפיי� של מקומות  •
מקומות השירות ו/או כל ציוד של המפעיל ו/או מי מטעמו שיובא ל

 במסגרת ביצוע עבודות ההתאמה. �או לסביבת

המפעיל וכל קבל� ו/או עובד מטעמו נדרשי� למלא אחר נוהלי  •
וממנו,   מקומות השירותלהביטחו� של רשות, בכל הנוגע לגישה אל 

ר כל החוקי� והתקנות לתגי זיהוי ולאישורי כניסה למכוניות, ואח
 המתייחסי� לנוהלי הביטחו� של הרשות.

 הגנה על חומרי� ותוצרי ביצוע של המפעיל 1.9.3

המפעיל מתחייב לקיי�, במש' כל תקופת ביצוע העבודה הגנה מתאימה ורצופה 
על כל תוצרי העבודה שלו, לבל יינזקו. בנוס% לכ' יג� המפעיל (וכל מי מטעמו) על 

באזור ביצוע עבודות ההתאמה מפני פגיעה. המפעיל יישא כל רכוש ובינוי אחר 
באחריות לכל סיכו� של אובד�, פגיעה או נזק שנגרמו לעבודתו או לחלק ממנה, 

  לציוד ולחומרי� כתוצאה מכל סיבה שהיא.

המפעיל יבנה מחדש, יתק� וישחזר כל אובד�, פגיעה או נזקי� לעבודה. בניה 
  היו על חשבונו של המפעיל.מחדש, תיקו� או שחזור מעי� אלו י

הרשות לא תהיה אחראית לכל אובד�, גנבה או נזק לציוד או חומרי�, או לנזק 
לעבודה במקומות השירות (ככל שנגרמו כתוצאה מביצוע עבודות ההתאמה ע"י 

  המפעיל ו/או מי מטעמו).

  המבנה (הקיימי�) ותשתיות הגנה על גימורי 1.9.4

  : המפעיל מתחייב

הגמורי�, כולל עמודי� ופתחי דלתות המשמשי�  להג� על כל המשטחי� •
 כמעברי� דרכ� משנעי� חומרי� וציוד.

 ציוד וחומרי� על משטחי� אלה.רצפות באזורי תנועה, לפני העברת להג� על  •

 לשמור על כל המשטחי� נקיי�, ללא נזקי� וע� הגנה מתאימה. •

 להניח חומרי עבודה וציוד באופ� שימנע הפרעה לתנועת הנוסעי�. •
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מלא אחר כל המגבלות והדרישות לגבי עומס מותר במקומות השירות ל •
 .המבנהבתחומי 

 המפעיל ישמור חומרי� וציוד בהתא� להוראות היצר�. •

 למנוע התפשטות אבק. •

המפעיל  יוודא נקיטת צעדי� להגנה על תשתיות אינסטלציה קיימות בתחו�  •
צנרת ביוב הגנה על צנרת ביוב חשופה, איטו� פתחי  :עבודתו. בכלל זה

עבודות , חיפוי מערכות כיבוי הלמניעת חדירת פסולת בניי� בתהלי' ביצוע 
  �מתקני אספקת מי� ואש אוטומטיות (ראשי מערכת וספרינקלרי�) 

 .בה� פיסיתגיעה פלמניעת נזקי צבע ,טיח ו/או 

 בטיחות בעבודה 1.9.5

המפעיל (וכל מי מטעמו) יפעל בביצוע העבודות בהתא� להוראות נספח  •
 הבטיחות. 

על המפעיל לוודא שכל הקבלני� העובדי� בשטחיו מטעמו ימלאו  •
� לנוהלי בקפדנות אחר כל ההנחיות, החוקי� והתקנות המתייחסי

דגש מיוחד יינת� לעבודות בגובה,  . הבטיחות בכל מש' עבודת�
 ת, עבודה באש גלויה, ריתו' ועבודות חשמל.פיגומי�, תליה זמני

 התחייבויותיו האמורות של המפעיל כוללות, בי� היתר : •

ניהול ישיבות בנושאי בטיחות, ביצוע פיקוח על עובדיו וקבלני משנה 
 וביקורות שוטפות.

על המפעיל להודיע לרשות מיד על כל אירוע בטיחות המתרחש במקומות 
צמו או באמצעות קבל� מטעמו) פנקס השירות וכ� להחזיק ולמלא(בע

  תאונות כנדרש. 

  

  תיעוד ומסמכי� בעבודה 1.10

על הקבל� מטע� המפעיל להחזיק במקומות השירותי� עותק נקי ושל� של  1.10.1
  המסמכי� המפורטי� מטה, כמסמכי תיעוד העבודה :

 תוכניות מפורטות לביצוע  המאושרות על ידי הרשות (העתקי שמש). •

 נספחי�, דוחות, שינויי�.מפרטי� מיוחדי� כולל :  •

תוכניות העבודה המפורטות המאושרות, קטלוגי�, דפי מידע, פנלי� לדוגמה  •
 ודוגמאות חומרי� שאושרו על ידי הרשות .

עותק מקורי של חוזה ההרשאה החתו�, על נספחיו, כולל שינויי� (א� וככל  •
 שיהיו).

אחר שהוכנס תיקוני�, פקודות, שינויי�, הנחיות עבודה וכל שינוי כתוב  •
 בחוזה.

 דוחות בדיקה. •

 יומ� עבודה. •

 תוכנית העבודה  •

יש להחזיק עותק אחד של� של כל המפרטי� המיוחדי�, כולל הערות ושינויי�,  1.10.2
 ועותק אחד של מסמכי ביצוע אחרי�. 

יש לציי� את שמו המסחרי של היצר�, הספק של כל מוצר ושל כל פריט ציוד  1.10.3
 המותקני� בפועל באתר

 יטי� נוספי� שלא פורטו במקור.יש לציי� פר 1.10.4
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 3בטרמינל  דוכני� ודלפקי מכירה �וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו�  .2

 הנחיות כלליות 2.1

מטרת ההנחיות הינה לקבוע את אפיו� השימוש, העיצוב וההנחיות לתכנו�  2.1.1
וביצוע של הדוכני� למסחר קמעונאי,וכ� לקבוע גדלי�, חומרי� ופרטי� 

 עבור שטחי האחסנה שבדוכני�, התאורה והשילוט עבור�.סטנדרטיי� 

המיקו� וקווי המתאר של הדוכני� נקבעו על מנת להדגיש את הנראות של כל 
דוכ� מחד, ולאפשר מרווחי� מספיקי� סביב� לקהל הלקוחות, מבלי לחסו� את 

  תנועת הולכי הרגל או להפריע לגישה מאיד'.

ני מסחר בעלי מראה המשכי, בצורות תצורת הדוכני� נקבעה בכדי ליצור דוכ
  קמורות דינאמיות המאפשרות קבלת אור' מרבי של דלפקי שרות.

ההנחיות מיועדות לתאר את טווח וגבולות התכנו� ולקבוע את אחריות� 
מובהר בזאת כי לא יורשה למפעיל להשתמש  התכנונית של המפעילי� בדוכני�.

א לתכנ� ולבצע דלפק חדש. כמו , אל"יד שנייה" המועתק למקו� השרות בדלפק 
גווני� למפעיל אשר הינו חלק מרשת עיצוב/כ� מובהר בזאת כי יותר שינוי ב

בסיסיות בעיצוב הדלפק כ' הדרישות העליו לשלב את  'ארצית או עולמית א
  .3לעקרונות העיצוב של טרמינל ככל שנית� יותא� ש

תמיכות האנכיות, גופי כל מרכיבי הדוכ�, הכולל דלפקי�, ארונות, הגימורי�, ה 2.1.2
התאורה והשילוט נחשבי� כחלקי� בלתי נפרדי� מחבילת ההוראות המחייבות 

 לתכנו� וביצוע של הדוכני�.

 גבהי� אבסולוטיי� נקבעו לארונות, הדלפקי�, גופי התאורה והשליטי�. 2.1.3

יש לתכנ� בדלפק אזור שירות המתוא� למוגבלי� בהתא� לחוק הנגישות  2.1.4
 הנגישות של הרשות.ובהתא� להנחיות יוע) 

 

 חומרי� וגמרי�  2.2

 קמעוני. למסחר לדוכני�הנחיות אלה מתייחסות  2.2.1

 90 �הדוכני� למסחר קמעונאי מתוכנני� כאלמנטי� בגובה דלפק שגובה� כ  2.2.2
 ס"מ מגובה פני ריצו%, ע� דלפקי� היקפיי� שבמרכז� דלפק שירות פנימי.

 בקווימתאר כמופיעמשטחי הדלפקי� סביב בכל ההיק% יהיה מאב� גמר  •
על גבי  ע� מילואות מאב� או זכוכית. הדלפקי� נתמכי�בשרטוטי� 

 הארונות הנמשכי� ברצ% מגמר הריצו% עד לתחתית הדלפק.

 לרדיוסי� בהתא�יבנו מיחידות מודולריות קמורות /קעורות הארונות  •
חלד �אל כל יחידה נשענת על דפנות אנכיות מפלדת. בתכניות המפורטי�

 חלד�על בסיס בגמר חיפוי פלדת אלמשני צידיה ונתמכת 

הפנימי של הדוכ� חולק לתאי� עליוני� ותחתוני� כמופיע  בתכניות חלקו  •

 לצור' תיאור� (Storage)וכתאי "אחסו�"  (Display)" "תצוגה כתאי
ל שילוב נית� להשתמש בכל תא לצור' תצוגה או אחסו� בכהכללי. ע� זאת, 

 מה לצרכי המפעילשהוא בהתא

בהתאמה  הקדמית של הדוכני� תהיה מזכוכית שקופה או אטומההחזית  •
המפעיל לתצוגה או אחסו�, ותיבנה מפנלי זכוכית קמורי� ללא לצרכי 
 מסגרת.

 הדלפק תיבנה מדלתות קעורות, מזכוכית או רונותהחזית הפנימית של א •
 מתכת בחלק העליו� ומע! בחלק התחתו� כמופיע בשרטוטי�.

חומרי הגמר המותרי� עבור הדוכני� מוגדרי� בתשריטי� המצורפי� והינ�  2.2.3

 : החומרי� הבאי�
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 :דלפק המכירות •

 .(Row Silk/Rare Ivory)גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב" �:שפות אב

 גרניט הודי, "משי טבעי"/"שנהב".  מילואות אב�:

  מחוסמת, שקופה/אטומה בהתא� לצור'.זכוכית  מילואות זכוכית:

 :ארונות •

 זכוכית מחוסמת קמורה, שקופה ו/או אטומה כנדרש.�חזית חיצונית

  החלק העליו�: זכוכית קעורה, שקופה ו/או אטומה, מתכת  �חזית פנימית 

 חלד קעורה.�קעורה צבועה, פלדה אל

 החלק התחתו�: ע! בוק קעור ע� גימור טבעי.

הקדמית  חלד קמורה/קעורה בשני הצדדי� (החזית�חיפוי פלדה אל�מסד 
 והחיצונית).

  בי� יחידות הארונות ודפנות בחזיתות הצד:דפנות מפלדת  �דפנות חציצה 

 .4Fמס' מ"מ בגמר משי מוברש5חלדבעובי� אל

 :שער כניסה למתח� הדוכ� •
 זכוכית מחוסמת קמורה/קעורה, שקופה ו/או אטומה.

 : פרזול •
 חלד לכל פרזול גלוי, כל הצירי� יהיו סמויי�. � פלדה אל

 (לתמיכת פסי התאורה): זקפי� •
 חלד.�עמוד חלול עשוי פלדת אל

כל הזכוכיות תהינה מחוסמות מאחד מהסוגי� הבאי�: זכוכית שקופה או  2.2.4
זכוכית רבדי� ע� שכבת ביניי�, זכוכית מותזת חול  �אטומה בשילובי� שוני� 

 כיוונית.� על הצד האחורי בלבד, מראת זכוכית או זכוכית חד

ת, נית� לשלב קווי� אופקיי� רצופי� בי� משטחי בתכנו� מילואות הזכוכי 2.2.5
הזכוכית כמופיע בשרטוטי�, בהתא� לסוג הזכוכית ובגובה מישק שלא יעלה על 

 מ"מ. 2

פלדת , 4Fחלד יהיה גימור מוברש אורכי מט משי מס' � לכל מרכיבי פלדת אל 2.2.6
 .316האל חלד תהיה מסוג 

 מוקשה בתנור.מרכיבי מתכת במקומות המותרי� יהיו בגמר צבע אמייל  2.2.7

 

 תאורה 2.3

עיצוב זקפי התמיכה וטיפוס גופי התאורה לדוכני� מוגבלי� לסוגי� ולסידורי�  2.3.1
המופיעי� בתכניות לדוכני� ויהיו באחריות המפעיל. השימוש בכל סוג תאורה 

 אחר אסור.

הזקפי� יתמכו בפסי תאורה אופקי� בגובה כמופיע בשרטוטי� המצורפי�. פסי  2.3.2
חלד קמורי� בעלי רדיוס קט� שיהוו �רטי פלדה אלעשויי� מפ יהיו התאורה

בסיס לחיבורי גופי התאורה. יעשה שימוש בגופי התאורה כיווניי� לצורכי 
 תצוגה, במתח נמו' ובמרווחי� כמופיעי� בתכניות.

 תאורת ארונות הראווה תמוק� בהתא� לתכניות.  2.3.3

 מפעיל.להל�, ותיעשה ע"י ה 2.6תאורת השילוט תהיה בהתא� למפורט בסעי%  2.3.4

 

 בנספח זה) 8מערכות חשמל ותקשורת (ראו פרוט בפרק  2.4
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 השימוש בתעלות גלויות או חיווט גלוי בדוכני� אסור בהחלט.  2.4.1

 יתוא� ע� מחלקת כיבוי והצלה. מומיקוש יש לבצע מפסק כבאי� 2.4.2

  

 הגנה בפני אש 2.5

לפעול על פי האמור בנספח עבודות ההתאמה זה ונספח בטיחות נדרש המפעיל  2.5.1
 .של הרשות ישור תקינות בטיחות אש ממחלקת כיבוי והצלהאאש לחוזה ולקבל 

כל ריהוט העשוי מע! יעובד ויוג� על ידי מערכת מעכבת בערה בהתא� להנחיות 
 מחלקת כיבוי והצלה.

 

 שילוט 2.6

על מנת לשמור על עקביות ואיכות התכנו� במבנה הטרמינל, כל השלטי� יתוכננו  2.6.1
נו� אלה, וכ� בהתא� הדרישות הספציפיות שלכל ויותקנו בהתא� להנחיות תכ

 שלט הנזכר להל�.

ס"מ הממוקמת מעל הדוכ� כמופיע  50השילוט יימצא בתו' רצועה בגובה  2.6.2
 ס"מ מפני הריצו%)  280 �+ (כ 4250בשרטוטי�, בגובה ס% עליו� של 

 רצועות השילוט ימוקמו במרכז הדוכ�. 2.6.3

ס"מ (גובה/אור') א'  170/50או ס"מ (גובה/אור')  160/50גודל השילוט יהיה  2.6.4
 ורק במקומות המסומני� בתכניות.

מ"מ בעומק מקסימאלי  50/100חלד �השלטי� יהיו עשויי� ממסגרת פלדה אל 2.6.5
 מ"מ ע� חזית אקרילית בצבע מט מוארת מאחור. 100של 

הגימור וגודל השלטי� מתוכנני� להשתלב ע� אופי מערכת השילוט בכל  2.6.6
  .3 השטחי� הציבוריי� בטרמינל

חלד, מרותכת או מחוברת באופ� סמוי �כל עבודת המתכת תהיה עשויה פלדה אל 2.6.7
 ליצירת מראה אחיד. כל הצירי� והברגי� והסוגרי� יהיו סמויי�.

 הארת השילוט תבוצע על ידי המפעיל. נית� לבצע את ההארה ע"י: 2.6.8

רצועת  אחורית סמויה או אינטגראלית בתו' קופסת השלט לאור' הארה •
 השלט.

 ט ניאו�שילו •

 אור אחיד ומלא על כל השטח.בפיזור  •

 שילוט מרצד/אלקטרוני.לא יאושר  •

 בעל תחזוקה נוחה.השלט יהיה  •

 להתקי� מפסק כבאי� לתאורת השילוט.יש  •

כל הנדרש לאספקת כוח ומתח נמו' יובא למקו� קופסת השלט על ידי הרשות  2.6.9
 כחלק מתשתיות הנכס. כל מיתוג יתוא� ע� הרשות.

 

 )Shop Drawings( תכניות ייצור 2.7

 בנספח עבודות ההתאמה. 1.5.4פורמט התכניות וקנ"מ עפ"י סעי%  2.7.1

תכניות הייצור שיוגשו ע"י המפעיל יפרטו את אופ� ההרכבה, מקומות עיגו�  2.7.2
וחומרי� של כל גופי התאורה לשילוט והתאורה לפני הייצור ו/או ביצוע של 

 העבודה לש� קבלת אישורי הרשות כמפורט לעיל.
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ייצור של מתווה הדוכני�, פרטי עיגו�, פרטי ביצוע הארונות, פרטי  תכניות 2.7.3
הדפנות,הזכוכית, משטחי האב� וזקפי תמיכה של פסי התאורה יוגשו ע"י 

 המפעיל לפני הייצור ו/או ביצוע של העבודה לש� קבלת אישורי הרשות.

תכניות יצור פרטי זכוכית המראי� השיטה המוצעת לקיי� קווי� אופקי�  2.7.4
 � בתו' הזכוכית כמופיע בתכניות יוגשו לבדיקה לפני ייצור�.רצופי

 דוגמאות לחומרי�, צבעי� ופרטי גימור יוגשו לבדיקה לפני ביצוע העבודה. 2.7.5

 תוכניות הייצור המוגשות יהיו חתומות ע"י מהנדס מטע� המפעיל וע"י היצר�. 2.7.6

  

 רטובי� חנויות,מסעדות ואזורי� �וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו�  .3

  חזית החנות והמסעדה 3.1

לא תותר סגירה אטומה של חזית החנות. יהיה נית�  � 3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.1
לבצע חזית שקופה בלבד על ידי זכוכית קבועה יש להקפיד על תכנו� המשלב את 
מסגרות התריסי� הקיימי�. יש להקפיד על השארת אזור הבקרה, אזור שבו 

מ' למתח� השרות  3וריצו% השיש של הטרמינל נכנסי� כ תקרת הגבס הציבורית 
 על מנת לשמור על חזית אחידה וחיבור נאות ע� האזור הציבורי של הטרמינל.

, במבני� בנתב"ג מחו! לטרמינלי�,  בשדות תעופה 1חנויות ומסעדות בטרמינל  3.1.2
חזיתות בהתאמה עיצובית ל �החזית תתוכנ –פני� ארציי� ו/או מסופי� 

 .יתואמו ויאושרו ע"י הרשותש במבנה הקיימות

 

  שילוט 3.2

השילוט ימוק� בתו' ארגז מוכ� מראש בחזית  � 3חנויות ומסעדות בטרמינל  3.2.1
ס"מ ואורכו כאור' השער הקיי�. בשחקי�  50 �המתח�. בכיכר, בזרועות גובהו כ

אורכו כחזית החנות ובאול� מקבלי הפני� ימוק� השילוט בתחו� שיוגדר על ידי 
  הרשות.

, במבני� בנתב"ג מחו! לטרמינלי�,  בשדות תעופה 1ויות ומסעדות בטרמינל חנ 3.2.2
עיצובית לשילוטי� השילוט יתוכנ� בהתאמה  –פני� ארציי� ו/או מסופי� 

 יתואמו ויאושרו ע"י הרשות.קיימי� במבנה ש

שילוט ע� תאורה מרצדת. התאורה תהיה תאורת לד או  יותר לא ככלל 3.2.3
 .פלורוסנטי�

 כבאי� לתאורת השילוט. יש להתקי� מפסק 3.2.4

 

  נגישות 3.3

יוע!  להנחיותהתכנו� יכלול התאמות מקו� השרות על פי חוק הנגישות ובהתא�  3.3.1
  .הרשות לנושא הנגישות

 

 איטו� 3.4

 :כללי 3.4.1

במטבחי�, מסעדות ואזורי� רטובי� יש לתכנ� מערכת איטו� על פי הנחיות 
איט� מפעיל רשאי להציע מערכת המפורט להל�, המפרט בהתא� לו הרשות

  אחרת בכפו% לאישור הרשות.
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 :תאור העבודה 3.4.2

העבודה כוללת איטו� הרצפה הקונסטרוקטיבית לאחר החלקתה בכל שטחה עד 
לקירות המקיפי� אותה. האיטו� מתרומ� ברולקות על הקירות הפנימיי� 

  והחיצוניי�.

איטו� הרצפה כולל את כל השטח עד לקירות המקיפי� וכ� מתרומ� על תחתית 
לריצו%. ההתרוממות ע"י רולקה (להל� הגבהות).  עלס"מ מ 10עד מפלס הקירות 

  ההגבהות תהיינה ג� על קירות פנימיי� אשר כבר בוצעו. 

של צנרת אינסטלציה  חידוש איטו� סביב נקודות דיקור קיימות תיקו� ו/או יבוצע
אג% הנדסה  שיאושר ע"יהתיקו� יבוצע בהתא� למפרט  לסוגיה בתחומי הזכיי�.

  .אזרחית

 :עבודות הכנה 3.4.3

  הבאי�:ובדגשי�  1חלק  1752עבודות ההכנה יהיו בהתא� לת"י   

  



 � 21  �  

 תשתית לאיטו�  .א

 להיות יציבה ויבשה בכל עובייה.פני התשתית יהיוהתשתית לאיטו� חייבת 
חלקי� ללא בבליטות, שקעי� או סדקי�, ההחלקה תעשה ע"י שיו% של 
הבליטות הגדולות בדיסק ומילוי השקעי� בביטומ� ח� שישמש ג�  כשכבת 

  האיטו� הראשונה.

) או גדולי� ימולאו בבטו� פולימרי מסוג סטרקצ'ורייט (נגב אלוני שקעי�
  ש"ע מאושר.

  

 ניקוי שטחי הבטו� לאיטו�  .ב

וחומרי� זרי� ,  � (שמ�, צבע וכד'), סילוק חלקי� רופפי�הסרת כתמייכללו 
  .קוי יסודי מאבק.  הניקוי בעזרת שואבי אבק תעשייתיי�ינ

  

 תיקוני� בתשתית האופקית  .ג

תיקו� סדקי� בבטו�, הנראי� לעי�, יעשה ע� יריעה ביטומנית מקומית 
 4בנוס% ליריעת האיטו� והיא תהיה מאותו סוג כמו איטו� הרצפה, בעובי 

  ס"מ מאור' הסדק לכל כיוו�. �20ס"מ ואורכה יהיה גדול ב 33מ"מ, רוחב 

  סדר הפעולות

 ס"מ משני צידי הסדק.  20מריחת "פריימר" ברוחב  .1
 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .2
הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק כאשר פס  .3

 הסיד ימנע הידבקותה מעל לסדק.
 
  

 בתשתית האנכית (בהגבהות)תיקוני�   .ד

התיקוני� יבוצעו בשטחי� שאינ� חלקי� ומישוריות� פגומה, מחוררת או 
ע� בליטות, עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד. התיקוני� כוללי�: סיתות 
הבליטות, ליטוש�, ניקוי יסודי של השטח והרטבתו. במידה והטיפול אינו 

  קת השטח.מספיק, מבצעי� מילוי החורי�, השקעי� והחל

  

 תעשה בשכבות כדוגמת טיח לוייהמעבודת   .ה

צמנט קישור אשר צמיגותה כשל "שמנת" תעשה ע� מלט  �שכבה ראשונה 
) גילאיע� מוס% הדבקה מסוג סיקלטקס (חב'  1:1מחול דק: צמנט שיורכב 

  או ש"ע מאושר המבטיח הדבקה. השימוש בלומר לפי הוראות יצר�.

שיורכב  אחיד וחלק תעשנה ע� מלט צמנטשכבות נוספות עד קבלת מישור 
  ע� מוס% הדבקה כנ"ל. 1:3מחול:צמנט 

ביו� אשפרת התיקוני� תחל ביו� התיקו� ע"י ריסוס במי� מספר פעמי� 
  .ימי� 4ותימש' לפחות 

  

 "רולקות"  .ו
 אופקי ואנכי.�יבוצעו לאור' המפגש בי� מישורי� שוני� .1
 בתוכנית. ס"מ או לפי המצוי� 10*10מידות משולש ה"רולקה"  .2
משופר במוס% הדבקה מסוג  1:3ע� מלט צמנט ביחס של  יעשה המשולש .3

על מנת לחסו' בזמ�, נית� להשתמש  או שו"ע מאושר. 2בי.ג'י.בונד 
העשויות מתערובת ביטומנית (משווק ע"י הלפרי� וע"י  ברולקות מוכנות

 נוטל).
 השכבה יש לשפש% ולהחליק. את .4
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 ).ה' כאמור לעיל (סעי% האשפרה .5
קיטו� פינות ישרות ייעשה  המיועדת לאיטו� תהיה קטומה. ינהפ .6

 ס"מ לפחות. 2*2במידות
 

 יציקת חגורה חוסמת מי�  .ז

שתפקידה למנוע מעבר בכל היק% המטבח, בפתחי� יש לצקת חגורת בטו�, 
  במי� לאזורי� הצמודי� לו.שמתחת לריצו% בי� אזור המלא  מי� במילוי

  החגורה תבוצע על גבי יריעות האיטו� (אי� להחדיר קוצי� דר' האיטו�). 

מערכת האיטו� תעלה על החגורה, תכסה אותה ותתחבר לאיטו� הקיי� כ' 
  שיהיה אטו� מעל ומתחת לחגורה.

  החגורה וליצור רולקה בתחתית. ליש לקטו� את הפינות ש

  

 :עבודות האיטו� 3.4.4

 כללי  .א
של יריעות ביטומניות שיולחמו בכל שטח� האיטו� יבוצע  ע"י שתי שכבות 

  לתשתית, על גבי מריחות חמות של ביטומ� אלסטומרי.
  
  

 שכבת יסוד (פריימר) כתשתית למריחות ביט ומניות חמות  .ב

 תקינותה יש לנקות יסודית את השטחלאחר גמר הכנת התשתית ואישור 
  המיועד לאיטו�.

, או שווה ער' GS-474היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג שכבת 

גר� למ"ר, תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: הרצפה,  250 ÷ 300בכמות 
 פתחי המרזבי�, הצינורות הבולטי� וכד' עד לכיסויי� המלא"רולקות",

  שעות. 16�שעות ולא יותר מ 4�2והספגת� בחומר. זמ� ייבוש 

  

 ביצוע האיטו� ע"י מריחות חמות  .ג

 לסטומרי המיוש� בח� מסוג: "אלסטוגו�חומר האיטו� יהיה ביטומ� א
למ"ר לפחות ועד  ק"ג 3 (פזקר) או שו"ע מאושר, שימרח בכמות של" 795

  להחלקת פני המשטח.

שבהיק% אזור  ימרח על הרצפה, על הקירות בהגבהות ועל החגורההביטומ� 
  התיקו�.

  

 "795והמסת ה"אלסטוגו�  חימו�   .ד

ד על " יש להקפי795ה"אלסטוגו� לשמור על התכונות המקוריות של בכדי 
  מעלות צלסיוס. 200�190של חימו� אחיד של כל מסת הביטומ� לטמפ' 

לחימו� אחיד הינה ע"י הכנסת חבית הביטומ� לתו'  ביותר השיטה הטובה
  ע� שמ� רותח, מבוקר טמפרטורה. סיר

בזמ� חימו� תחתית : ואי� בנמצא סיר כנ"ל, מחממי� באופ� הבאבמידה 
נוצרת מחממי� פס אנכי בדופ� החבית עד להמסת הביטומ� בפס הנ"ל. החבית
  העליו�. ארובה שדרכה עולה הביטומ� הח� מתחתית החבית לחלקהמעי� 

להשתמש  בקרת טמפרטורה ע� מד חו� בזמ� החימו�. לחימו� יש יש לבצע
ע� וסת לעוצמת החימו�. המבער יהיה כזה המפזר את האש מתחת במבער 

  שטח החבית. לכל

  יתר. עש� צהוב מהביטומ� בזמ� החימו� מהווה סימ� אחד לחימו�יציאת 
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  תמה בביטומ�.יש להג� על סביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכבזמ� היישו� 

  

 הרצפה ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרי�  איטו�   .ה

שטח ביריעות ביט לאחר ביצוע הפריימר והביטומ� הח�, אוטמי� את ה
  ות עפ"י הפירוט הבא:ומני

 מ"מ כל אחת, משופרות 5שכבות של יריעות ביטומניות, בעובי שתי  �

 ומזויינות בלבד פוליאסטר לא ארוג .S.B.Sבפולימר מסוג 
ה ע� ציפוי אגרגט לשיפור יתהיינה היריעות בשכבה השני ברולקות �

 נה על האיטו� וההדבקות לשכבה שמעל (קרמיקה)ההג
 .Mמסוג , 1430היריעות יתאימו לנדרש בת"י  תכונות �

 
 

 "יריעות חיזוק"   .ו

תהיינה  יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקי� וכד'. יריעות אלה
פקיות בכל הרולקות, לפני הנחת היריעות העיקריות האו הראשונות 

  ותבוצענה לפי ההוראות הבאות:

ברוחב מינימאלי  היריעות תהיינה ברצועת יריעה זהה ליריעות האיטו�, .1
 ס"מ. 33של 

 ס"מ 16תולח� במלוא שטחה לתשתית באופ� שמינימו� יריעת החיזוק  .2
ללא  ס"מ על מישור הרצפה. היריעה תולח� ישרה 17�ההגבהה ועל דופ� 

 חללי אוויר בי� היריעה לרולקה. וקפלי�.  לא יישאר
 
 

 טומניותייישו� היריעות הב  .ז

  באות:יבוצע לפי ההוראות הריעות ישו� היי

להתחיל בביצוע האיטו� א' ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה נית�  .1
הדרושות כולל "רולקות" בטו�, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות 

 חיזוק", הכנת פרט הניקוז וכד' וניקוי יסודי של התשתית.
"לנוח" על משטח  לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת לה� .2

עד למרכז. מלחימי� י שעה ולגלגל� חזרה מצד אחד הבטו� לפחות חצ
החצי  הצד המגולגל תו' כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלי� אתאת 

 ומלחימי� באותו אופ�, ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללי�.השני 
היריעות יהיה תמיד מהצד הנמו' אל הצד הגבוה, כנהוג בגג  סדר הנחת .3

 �רעפי
ווצר מפגש י"שח מט" כדי שלא יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת  .4

 :היריעות תסתיימנה על פני הרולקהארבע יריעות בצומת אחד.  של

 ס"מ בשני הכיווני�. 10החפיפה בי� היריעות תהיה  −

בביצוע שתי שכבות איטו� אחת על גבי השנייה, יהיה כיוו� היריעות  −
 בשתי השכבות באותו כיוו�.

ס"מ  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  −
 מהו ובמקביל לה�.

 :תולחמנה במלוא שטח� לתשתיתהיריעות  .5

ועוצמת החימו� יהיו תואמי� לסוג היריעה ותנאי האקלי� בעת זמ�  −
ליי� הדרושי� להמסת הביטומ� באופ� אחיד אהיישו� ויהיו המינימ

 . � היריעותלרוחב היריעה בהתא� להנחיות יצר

החפיות המולחמות יש לעבור ע� מרית (שפכטל) מחוממת על כל  −
ו"לגה!" את קצה היריעה ואת הביטומ� שיצא ממנה. יש היטב 

 זו. להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה
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רכת אשר תעבור את ואעל כל פג� שיתגלה יש להלחי� רצועה מ −
 ס"מ לפחות מכל צדת 20�הפג� ב

תחילה לחמ� את  מצופה בשבבי אב� (אגרגט) צרי' היריעהכאשר  −
פייה ולשקע את האגרגטי� על מנת להבטיח היריעות באזור הח
 הדבקה בי� היריעות.

 :ביצוע האיטו� סביב אביזרי נירוסטה .6

. 795למרוח על השוליי� האופקיי� של האביזר, באלסטוגו� יש  −
 .השטחמ"מ על כל  1המריחה ע"י מברשת אשר תבטיח מריחה בעובי 

ובמרכזה חור עגול  100X100ביטומנית במידות  יריעה מכיני� −
 המתאי� לקוטר הצינור.

היטב את היריעה אל שולי האביזר ובודקי� בכל ההיק% מלחימי�  −
סיו� להרי� את היריעה יא� ההדבקה בוצעה במלואה ע"י נ

ממקומה. לוחצי� על היריעה מלמעלה בכל ההיק% כדי להבטיח את 
 .ההתאמה

את יריעת האיטו� הראשונה על הרצפה ומלחימי� אותה מניחי�   −
ליריעה המחוברת לנירוסטה. חותכי� צורת חור ביריעה כדי 

 .להתאי� אותה לאביזר

 .יהיעל הפעולה ע� יריעת האיטו� השנחוזרי�   −

קת.  א� בטו� על השוליי� שנאטמו כדי לשמש משקולת מהדיוצקי�  −
ומטביעי�  להכנסת ציוד המטבח יוצקי� את הבטו� סמו'אי� מקו�, 

 אותו בבטו� עד למפלס הנכו�.

 

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקי� וכד'  .ח

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישו� היי

ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטו� העיקרית א' ע� אגרגט תיעשה  .1
 מלמעלה.

ס"מ  15ותחפו% ס,מ מעל הרולקה  15במלוא שטחה החל מגובה תולח�  .2
 .את יריעת האיטו� העיקרית

ס"מ מעל לפני הריצו%. היריעה תהיה דבוקה  10תסתיי� לפחות היריעה  .3
 .באופ� מושל� לקיר הרקע

"מעשה חייטות"  �, הביצוע על עיבוד הפינות של איטו� הרולקות.יוקפד  .4
 בהתא� לכללי הביצוע הנדרשי� בעבודה ביריעות ביטומניות.

" 244"אלסטיק  מסוג בהה יעובד בעזרת מסטיק בטומניהיריעות בהגגמר  .5
 (ביטו�) או שו"ע.

  
 

 הגנה על האיטו� במהל' העבודה  .ט
 סוג השכבות מעל האיטו� יעשה לפי הפרטי� והתוכניות. .1
דרו' בזמ� העבודה על האיטו� ועד ליישו� השכבות המגינות עליו אי� ל .2

 על האיטו� אלא בנעלי גומי.
האיטו�. במקרי� שאי� ברירה כגו� בלוני הגז להניח חפצי� על אי�  .3

המשמשי� לחימו� היריעות, יונחו הנ"ל על "שטיח" מיריעה ביטומנית 
 .מ"מ לפחות 4בעובי 

ולאחר ביצוע האיטו� תהיה הפסקה ולא תבוצע ההגנה הקבועה, במידה  .4
 .תעשה הגנה זמנית נאותה

  

 ביקורת האיטו� ע"י הצפה  .י

  .1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 
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תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטו� ובטר� נעשו ההגנות על ההצפה  .1
 ו�.האיט

במי�  ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפובמידה  .2
 .שעות לפחות 72למש' 

.  הניקוז ייסתמו זמנית לצור' ההצפה באופ� שלא יזיק לאיטו� פתחי .3
שנית� יהיה לבדוק ג� את צנרת הניקוז כ' הפתחי� יסתמו בתו' 

 .האיטו� שבי� אביזר הניקוז לבי� היריעות
ס"מ במקו� הגבוה ביותר של משטח  3מוצ%, רו� המי� יהיה באזור ה .4

 פה.ס"מ במקו� הנמו', בכל תקופת ההצ �20הרצפה ולא יותר מ
לוודא כי פני המי� בזמ� ההצפה לא יהיו גבוהי� יותר מהקצה העליו� יש  .5

 או מעל לאביזרי החיבור לצנרת. של "יריעת חיפוי"
האיטו� תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמ� ההצפה פני תחתית ביקורת  .6

התקרה יהיו יבשי� לגמרי ואי� יציאת מי� מפתחי הניקוז או מכל מקו� 
 .אחר

 במהל' או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאתכאשר    .7
 הניקוז או מכל מקו� אחר יש:מי�  

 את המי� מהרצפה ולייבשה. לרוק� −

 לתק� את הפגמי� במקומות שנתגלו דליפות. −
 
 

 הגנה על האיטו� וקיבוע אביזרי אינסטלציה  .יא

  יבוצע לפי ההוראות הבאות:

ס"מ הכוללת דבק מסוג  2האיטו� תוג� ע"י שכבת טיט בעובי מערכת  .1
" (שחל) או שו"ע, המאפשרי� הידבקות ליריעות 417"שחלטקס 

 . הדבק בתערובת תהיה לפי מפרט החברה ביטומניות. כמות
שכבת ההגנה הנ"ל יש לצקת חגורות בטו� עבור המחיצות (במידה על גבי  .2

ס"מ מעל מפלס  20ויהיו כאלו). רוחב החגורה כרוחב הקיר וגובהה 
ש� יהיה גובה החגורה בהתא� לתחתית  �הריצו%, פרט לאזור הדלתות 

 .האיטו�הריצו%, כ' שהריצו% יודבק על גבי שכבות 
שכבת המדה הנ"ל יקובעו וימוקמו ג� כל אביזרי המטבח על גבי   .3

השקועי� בריצו% כגו� תעלות לאיסו% מי� או שוחות או קופסאות 
ביקורת וכו'. אביזרי מטבח אלה יקובעו ע"י יציקות בטו� קטנות 

 .מקומיות למקומ�
 

 את האיטו�, יוחדרו לתו' אביזרי האיטו� מנירוסטה האביזרי� החודרי�
  (שרוולי�).

  
  

 הדבקת הקרמיקה ומילוי המישקי�  .יב

הקרמיקה תעשה בדבק שימרח מתחת לכל שטח האריח. הדבק יהיה הדבקת 
  .מתאי� למטבחי� ועמיד בתנאי המקו�

מ"מ לפחות וה� ימולאו ברובה  6המישקי� בי� אריחי הקרמיקה יהיה רוחב 
  .מידה בטמפ' גבוהות ומתאימה למטבחי�אפוקסית ע

בי� חומרי גימור שוני� כגו� בי� קרמיקה לאביזרי הנירוסטה מישקי� 
  .ומישקי הרפיה ימולאו במסטיק סיליקוני מיוחד המתאי� למטבחי�

  .ויוע! המטבחי� ותהכל בהתא� למפרטי האדריכל

  

 איטו� קירות מטבח  .יג

מוגמש  כגו� טיח הידראולי המטבח יאטמו ע"י מריחות דקות וגמישותקירות 

) או שו"ע " (נגב אלוני) או "סקורל" (א.צ. שיווקFX-100 טורוסילמסוג 
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ע"י  " המשווקת9235מ"מ לפחות או ע"י ממברנה דקה מסוג " 2מאושר בעובי 
  לטקריט או שו"ע מאושר.

(יש  את האפשרות לבצע חיפוי קרמיקה על גבי האיטו� שיבחריש לבדוק 
  לוודא כי הדבק לקרמיקה נדבק היטב לשכבת האיטו�).

בחיבורי� בי� חומרי� שוני� יש לשי� רשת נגד אלקלי ע� עיניי� בפינות או  

ס"מ לפחות. סביב הצנרת החודרת את  40מ"מ. רוחב הרשת  5X5בגודל 
האיטו� יש לאטו� ע"י אביזר חרושתי מתאי� כגו� יריעת גומי כחולה 

  ..צ. שיווק" או אביזר שו"עהמשווקת ע"י "א

מ"מ לפחות וה� ימולאו ברובה אפוקסית כגו� של  3המישקי� יהיה רוחב 
  חברת מפאי (נגב אלוני) או לטקריט (אי.גיל סחר בע"מ) או שו"ע

  .הקרמיקה תודבק על גבי שכבת האיטו� בדבק מיוחד המיועד למטרה זו.

הספק ויתפקדו  כולה ממברנת איטו�, דבק ורובה, יהיו מאותוהמערכת 
  כמערכת שלמה, המתאימה במיוחד למטבחי� מהסוג הנ"ל.

  

  

 מערכות אינסטלציה�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .4

  כללי 4.1

 תחומי� המקצועיי� הבאי�:תחומי האינסטלציה כוללי�  את ה 4.1.1

 מערכות אספקת מי� קרי� לצריכה.  .א
 .מערכת אספקת מי� חמי� לצריכה  .ב
 לצריכה.מתקני טיפול במי�   .ג
 ספרינקלרי��מערכות כיבוי אוטומטיותבוי אש (מערכת אספקת מי� לכי  .ד

  וגלגלוני�).

 מערכת איסו% שפכי�  .ה
  ועוד). PHמתקני� ייעודיי� לטיפול בשפכי�. (מפרידי שומ�, איזו�   .ו

  מתקני שאיבת שפכי�.  .ז

 .מערכות ניקוז מי נגר וניקוז מתקני מיזוג אוויר  .ח
 מערכות אספקת גפ"מ (גז בישול).  .ט

, להתאי� את התכנו� והביצוע לסטנדרטי� הקיימי� בנתב"ג –טרת ההנחיותמ 4.1.2
 .בשדות התעופה הפני� ארציי� ובמסופי�

תכנו� המתקני� יתבצע בהתא� להל"ת ולתקנות בריאות הע� שבתוק%. אי�  4.1.3
להתאי� התכנו�  –בהנחיות להל� בכדי לסתור או להקל על תקנות מחייבות אלא 

 �.לתשתיות ולסטנדרטי� קיימי

מלאה  נגישותמותירה המפעיל  של האחסו� שיטתהעמדת ציוד/לוודא שיש  4.1.4
 כיבוי אוטומטי.אספקת מי� ולראשי מערכות 

 

 הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות אספקת מי� קרי� לצריכה 4.2

לשידור מרחוק.   פלטמי� מתוצרת "ארד" הכולל אפשרות  ונהיותק� מ  –מד מי�  4.2.1
ועל המונה יותק� ע"י המפעיל .  מחלקת תשתיות ייקבע ע"יהמונה ומיקו� דג� 

  .אחרת בחוזה. ההתקנה תבוצע בהתא� להוראות היצר�מצוי� אלא א� חשבונו,  

. הצנרת עשויה נחושת 3צנרת אספקת המי� בטרמינל  �אספקת מי�צנרת  4.2.2

חל איסור על שימוש . או פקסגול SPנחושת , מיכולה להיות במתח� השרות 
, במתחמי� שלא 3בטרמינל   במתחמי השרותקת מי� בצנרת מגולוונת לאספ

ע�  /אישורייקבע סוג הצנרת בהתא� לסטנדרט הקיי� ובתיאו� 3בטרמינל 
 מחלקת תשתיות.
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אלא לצורכי חצייה  לא יתוכנ� מתחת לפני הריצו+תוואי צנרת אספקת מי�  4.2.3
 .אנכית בלבד

� לבחירת "חמת" או ש"ע  בהתא –בתחומי השרות יהיו מתוצרת האר!  � מגופי� 4.2.4
 המפעיל.

 מגו% ראשי בכניסה לתחו� המפעיל יהיה: 4.2.5

"הבוני�"  –תוצרת האר!  �חלקי�  3 –מגו% כדורי   �( כולל )   3"עד קוטר   .א
 או שו"ע.

או שו"ע )     T4000"רפאל"  ( –מגו% שער תוצרת האר!    �ומעלה   4קוטר   .ב
 או בהתא� להנחיות רש"ת.

המגו% הראשי יותק� במיקו� נגיש, מחו! וסמו' למתח� השרות וישולט   .ג
 ).להל� 4.2.10(סעי% 

יש להציג חומר  המתק� לצור' אישור –מרככי מי� �תקני טיפול במי� לצריכהמ 4.2.6
מניעת זיהו� מי� (איסור �הריכו' ואופ� עמידה בתקנות המי�לגבי שיטת תיעודי 
 )1998�התשנ"ח �תמלחת למקורות מי� הזרמת

תבוצענה בדיקות לאיכות השפכי� הנתרמי�, בהתא�  –ע� פתיחת המתק�  4.2.7
 להנחיית היחידה לאיכות הסביבה ברשות.

יתוכנ� מז"ח כולל מגופי� לפני ואחרי  –במקרה ונדרשת התקנת מז"ח –מז"ח 4.2.8
משפ! איסו+ וצנרת ניקוז ומסנ� לפני המז"ח. תותק� מערכת ניקוז סדורה כולל 

.  המז"ח יותק� נע הצפה במקרה של פריקת המז"חבקוטר הול� באופ� שתימ
 בתו! מתח� השרות.

צנרת הניקוז תחובר למערכת איסו% שפכי� בצורה סדורה. המז"ח יותק� ע"י  4.2.9
מתקי� מוסמ' ואישור מתאי� ינופק ע"י המפעיל לרשות. מדי שנה יהא על 
המפעיל לבצע בדיקה שנתית לתקינות המז"ח ולנפק אישור חתו� ע"י בודק 

 .מוסמ' המאשר תקינות המז"ח

יש להתקי� שילוט בולט המציי� את מיקו� מגופי השליטה על מערכת  �שילוט 4.2.10
אספקת המי� בתחו� מתק� המפעיל. השילוט יהיה באותיות בצבע לב� על רקע 

מידות השלט עפ"י  בצבע כחול. השילוט יוצמד לתקרה/מחיצה באופ� קבוע.
 הפירוט הבא:

 ס"מ. 10X5  לפחות � 2למגופי� בקוטר עד "  .א
 .ס"מ 15X10  לפחות� 4" �3"למגופי� בקוטר   .ב
 .ס"מ 10X20לפחות  –ומעלה 6קוטר "למגופי�  ב  .ג

או נוסח ...." מתח�–מגו+ מי� ראשי ...."  ,  "מגו+ מי� שולט עלתוכ� השלט : "
  אחר לפי החלטת מחלקת תשתיות.

שלא יעלה ק יש להדביק מדבקות על צנרת אספקת מי�. המדבקות  יודבקו במרח 4.2.11
יכה הכיתוב על המדבקות יציי� " מי שתייה קרי�" או "מי צרמ' ביניה�.  2על 

 חמי�" וכ� את כיוו� הזרימה.  השילוט יהיה בצבע לב� על רקע כחול.

 

 לצריכה חמי�הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות אספקת מי�  4.3

 אפשרויות:חימו� מי� לצריכה יתבצע באמצעות גופי חימו� חשמליי� בשתי  4.3.1

 ליטר. כל דוד יכלול ברז 150�60 –בקיבולת סטנדרטית  –דוודי� חשמליי�   .א
. צנרת מחוברת למערכת ניקוז סדורה במתק�ע�  �תרמי וכ� ברז ניקוז 

הדוד יותק� בגובה שיאפשר ביצוע הדוודי� יותקנו בתחו� מתח� השרות. 
די� חיבור צנרת לדוד יתבצע באמצעות רקור. עבודות אחזקה בנוחות

 .קוניי�

  מתקני חימו� מסוג "אטמור" או בדומה.  .ב
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 .צנרת אספקת מי� חמי� תהיה מבודדת 4.3.2

 גפ"מ.לא יותר להשתמש במערכות חימו� מי� על בסיס כעיקרו�  4.3.3

 

 איסו+ שפכי�הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.4

תהא בהתא� למוגדר בתקנות בריאות הע� (קביעת  �איכות שפכי� נתרמי� 4.4.1
.  בנסיבות מסוימות, בהתא� להחלטת הרשות 1992 �תקני� למי שפכי�) התשנ"ב

(מטע� רשות) הנתרמי� על  תכנית ניטור השפכי�יידרש המפעיל לממש בשגרה 
ו מחסומי את תוצאות הניטור בכל עת שיידרש. יתוכננ  –ויעביר לרשות  �ידו 

ריצפה וקופסאות ביקורת באופ� שיאפשר ביצוע עבודות אחזקה באופ� נאות לכל 
הקבועות התברואיות ומערכות איסו% השפכי� בתחו� המפעיל. מחסומי הרצפה 
ונקודות הבקרה יתוכננו במיקו� שיהיה נגיש בכל עת. ק.ב.נ ומחסומי� יכללו סלי 

  הרשות.כת איסו% השפכי� של למניעת מעבר פסולת מוצקה  למער –נירוסטה 

 .6/4ממחסומי ככלל לא יתוכננו מחסומי רצפה קטני�  4.4.2

וכנ� חיבור לצנרת אוורור קיימת או חדשה שתוק� לצור' מניעת מטרדי ריח ית 4.4.3
 מתח� השרות.בתחו� 

 .ניצול מערכות איסו+ קיימותהתכנו� יתבצע באופ� שיאפשר  4.4.4

ומתחייבת הקמת מערכות במקרה ולא נית� להתאי� התכנו� למערכות קיימות  4.4.5
אחריות הקמת� תחול על המפעיל ה� בהיבטי בדיקת ישימות  �איסו% חדשות

הפתרו�, ה� מהיבט קבלת אישורי קונסטרוקטור לביצוע קידוחי�, וכמוב� מהיבט 
 עלויות הביצוע.

ותותק� על פי הוראות היצר�.  HDPEצנרת איסו% שפכי� תהא עשויה  –צנרת  4.4.6
מזהות "שפכי�" או "אוורור" או "ניקוז" ע� ציו� כיוו�  הצנרת תסומ�  במדבקות

 הזרימה בח!.

המדבקות יהיו במידות מתאימות לקוטר הצנרת. הרקע יהיה לב� והכיתוב  4.4.7
 כחול.–חו�, אוורור –בצבעי� כמפורט: ביוב 

כל חיבורי קבועות תברואיות למערכת איסו% שפכי� יבוצע באמצעות תבריגי�  4.4.8
שפיכה חופשית/ צנרת שרשורית/ שימוש בסיליקו� ולא באמצעות  –מוסדרי� 

 וכיוצא באלה.

במקרה של מתח� ללא תשתיות ביוב תכי� הרשות נקודת התחברות למתח�  4.4.9
המפעיל, בסמו' מאוד אליו. חיבור מערכת איסו% השפכי� ממתח� המפעיל 

 למערכת של נתב"ג תבוצע ע"י המפעיל בתאו� ע� הנהלת נתב"ג

מפרידי –של צור' במתקני� מיוחדי�  מתקני� ייעודיי�: במקרה 4.4.10

יציג המפעיל  �השפכי� וכיוצא באלה  PHנרלי�, מתק� לאיזו� ישומ�/דלקי�/מ
לאישור הרשות תכנית אחזקה שנתית למתקני� אלה. בהמש' ינפק המפעיל 

 לרשות אסמכתאות בעניי� ביצוע תכנית האחזקה המאושרת.

לצור'  –יש למכליות שאיבה מתקני� כמפורט לעיל יתוכננו ויוקמו במיקו� נג 4.4.11
 אחזקה עתידית.

במקרה וחיבור מערכת השפכי� של המפעיל למערכת  �מתקני שאיבת שפכי� 4.4.12
יציג המפעיל לאישור  –איסו% השפכי� של הרשות צריכה להתבצע בשאיבה 

כגו� מתק� גריסה   –הרשות  תכנית מתק� שאיבה. התכנית תכלול ג� מתקני עזר 
מגופי שליטה, תכנית בינוי קונסטרוקטיבית למער' בור קוד� למשאבות, מער' 

המשאבות, לוח חשמל לפיקוד, תכנית אדריכלית  למיקו� מתק� השאיבה בתחו� 
המפעיל. ככלל תועד% מערכת הכוללת מתק� איסו% ומשאבות כיחידה אחת 

בהתא� לאישור של הרשות.  –אטומה. המתק�  יוק� על ידי המפעיל ועל חשבונו 
זקת המתק� יהיו באחריות המפעיל ועל חשבונו. הקמת מתק� השאיבה  תפעול ואח

בכפו% לאישור הגורמי� הסטטוטוריי�. הטיפול בכל הכרו' בקבלת אישורי�  �
 באחריות המפעיל.  �רלוונטיי� למתק� 
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 ניקוזהנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.5

�.  את היצרותותק� בהתא� להור HDPEצנרת הניקוז תהא עשויה  –ניקוז מי נגר  4.5.1
לצרכי  נקודות בקרה באופ� שיאפשר גישה לכל חלקי המערכתהצנרת תכלול 

  אחזקה.

  .צנרת הניקוז תשולט באמצעות מדבקות בצבע לב� ע� כיתוב בצבע ירוק 4.5.2

על גגות או במסעות יש לתכנ� מיגו�   �בשימוש בקולטני� חיצוניי� למי נגר  4.5.3
 זרי� (בקבוקי�/שלכת וכו').רשתות למניעת סתימת מערכות הניקוז ע"י גופי� 

 או צנרת מרידול HDPEצנרת תהא עשויה  –ניקוז מתקני מיזוג אוויר / מקררי�   4.5.4
קווי ניקוז של מתקני קירור יחוברו, במידת האפשר   .2מ " שלא יפחתבקוטר 
ייעודית למי� קרי�. לפני חיבור צנרת זו למערכת איסו% שפכי� ניקוז  לצנרת

 , למניעת מפגעי ריח.סיפו� מבוקרתק� עליה יו

היא תהא מבודדת מבחינה  �במקומות בה� צנרת ניקוז זו  עוברת תחת לתקרה 4.5.5
למניעת תופעת עיבוי. הצנרת תחובר למערכת איסו% שפכי�  �תרמית לכל אורכה

 –העוברת מתחת לתקרות תבודד בידוד תרמי  –של המתק�. צנרת השפכי� 
 מאותה סיבה, עד לנקודה שיורה נציג הרשות.

במערכת הניקוז יותקנו, כאמור, סיפוני� במקו� נגיש למניעת מטרדי ריחות  4.5.6
על מנת לאפשר  –חוזרי� ממערכת השפכי�. הסיפוני� יכללו פתחי� ופקקי� 

באופ� שיאפשר גישה  –מילוי הסיפוני� בעת הצור'. יתוכננו פתחי בקרה לאחזקה 
 לכל חלקי מערכת הניקוז.

 

 בוי אוטומטי (ספרינקלרי�)כהנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.6

מאושרת ע"י מכו� המפעיל יגיש לרשות תכנית מערכת כיבוי אש אוטומטי  4.6.1
  (או מוסד מוסמ' אחר).. התקני�

ככלל יתוכנ� ראש מערכת כיבוי אש אוטומטי אלא א� יוחלט אחרת ע"י רשות 

  .NFPA13�ו 1596. ככלל המערכת תתוכנ� על פי תק� ישראלי המקומיתכיבוי ה

תתוכנ� ותוק� צנרת ניקוז רציפה מראש ראש המערכת יכלול ג� ברז ניקוז.  4.6.2
תכניות מערכת הכיבוי בתחו� המערכת ועד מערכת איסו+ שפכי� סמוכה. 

המפעיל יכללו ג� ברז ראשי בכניסה למתח� המפעיל, וג� ברז ניקוז שיוק� 
 במתח�. הברזי� יסומנו בשילוט בולט.

 . FMו ו / א ULכל הציוד יהיה מאושר  4.6.3

 .ראש המערכת יתוכנ� באופ� שיהיה נגיש לצרכי תפעול ואחזקה. 4.6.4

מיקו� ראש מערכת כיבוי אוטומטי יהיה כ' שתימנע פגיעה אקראית בו ע"י עוברי  4.6.5
אורח ו / או ציוד שיועבר בסמו'. צנרת מערכת הכיבוי תהא צבועה בצביעה 

 חרושתית בצבע אדו�.

� ראש המערכת, הצרכני� המכוסי� יתוכנ� שילוט ברור המציי� את ש –שילוט  4.6.6
ע"י ראש המערכת, ברז השליטה, ברז הניקוז, זיהוי רגש הזרימה ומיקו� מגו% 

 שולט קוד�.

 השילוט יהיה באותיות בצבע לב� על רקע אדו�. 4.6.7

 ס"מ. 20X10מידות כל שלט לא תפחתנה מ   4.6.8

 השילוט יקובע למחיצה קיימת באופ� שיבטיח שרידותו לאור' זמ�. 4.6.9

(או . מכו� התקני�ע"י  התקנה ובדיקה –לאחר ביצוע  אישור יגיש לרשותהמפעיל  4.6.10
  מוסד מוסמ' אחר).
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 אספקת גפ"מ  ( גז בישול)כבוי הנחיות לתכנו� וביצוע מערכות  4.7

 ד.תתאפשר לאזורי� מסוימי� בלב 3אספקת גפ"מ בטרמינל  4.7.1

 .דורגז החדשה בע"מ 'חב נכו� להיו� �אספקת גפ"מ לנתב"ג מתבצעת ע"י מפעיל 4.7.2

תכנו� מערכת אספקת הגפ"מ עד מתח� המפעיל תתבצע ע"י חברת דורגז בתאו�  4.7.3
  ע� הרשות וכל זאת ע"י המפעיל ועל חשבונו.

קיי� אפיו� מפורט למערכת אספקת גפ"מ למפעיל בנתב"ג כולל מערכות הגילוי  4.7.4
 �במפרט הטכני הנספח לחוזה הרשות –והבקרה המתחייבי� בתחו� המשתמש 

 .) 2004אפריל  14שנחת� ביו�  B-T3-17-03חוזה  ע"מ. ( חברת דורגז החדשה ב

יבוצע בתאו� בי� המפעיל וחברת  במתח� השרות תכנו� מערכת אספקת הגפ"מ 4.7.5
 או זכיי� אספקת גפ"מ לנתב"ג )דורגז. (

בהתא� למפרט הטכני המיוחד המחייב ברשות שדות התכנו� והביצוע יהיו  4.7.6
(או הנזכר בי� הרשות וחברת דורגזהמהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה  –התעופה 

 ומחייב ג� את צרכני גפ"מ בנתב"ג. זכיי� אספקת גפ"מ)

הקמת תשתיות אספקת גפ"מ בנתב"ג כרוכה ג� באישור גורמי הצלה וכיבוי אש  4.7.7
 בנתב"ג.

יבוצעו עפ"י העקרונות  –תכנו� והקמת מערכת גפ"מ בשתפ"אות ו/או מסופי�  4.7.8
 �.יפק שיאושר ע"י גורמי רש"ת הרלוונטישלעיל ע� ספק גז שקיי� במיתק� או ס

 

 מערכות בטיחות אש�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .5

רמת סיווג האש ותוכניות בטיחות אש על כל מרכיביה תבוצע על  � תוכניות בטיחות  5.1
 רשות הכבוי המקומית ידי מתכנ�/יוע! בטיחות אש. התוכנית תועבר לעיו� ואישור 

  . באמצעות צוות זכייני�

 ותהיה של חברת  NFPA72המערכת תתוכנ� על פי  � 3בטרמינל  מערכת גילוי אש 5.2
EST .כדוגמת הקיי� בטרמינל. צנרת ההולכה תהיה ממתכת 

במבני� אחרי� תתוכנ� ותבוצע במתכונת המערכת הקיימת ותאושר ע"י אחראי 
  מערכות גלוי אש ורשות הכבוי המקומית.

 
 .לעיל 4.6ראה פרק  –י אש אוטומטית מערכת כיבו 5.3

 
 למערכת זו.חיוני  חשמל חברה ליש לתכנ� מערכת שחרור עש� ול –מערכת שחרור עש� 5.4

 – 3 בטרמינלבמבנה.   קיי� סטנדרט המערכת הפרזול תהיה על פי הככלל  –פרזול 5.5
 .3מתוצרת ייל ותוא� מסטר טרמינל  פרזול 

בהתא� לתקני�  –במבני� אחרי�  .FM/ULיהיו מאושרות  3בטרמינל  –דלתות אש 5.6
 ישראלי�.

בכל מקו� שידרשו הפרדות אש יש לבצע� להפרדה של לפחות  –הפרדות ואיטו� אש  5.7
 שעתיי�. כל המעברי� יאטמו נגד אש בחומר שיאושר מראש

 
  בלוחות חשמל כיבוי בגזמערכות גילוי ו 5.8

 לא נדרש גלוי או כבוי  � 63Aבלוחות חשמל עד  �
 5.2בהתא� לסעי%  יש לתכנ� ולבצע מערכת גלוי אש  � 63Aבלוחות חשמל מעל  �

 לעיל. 
בנוס% למערכת גלוי האש שלעיל יש לתכנ� ולבצע   � 100Aבלוחות חשמל מעל  �

 .FM200מערכת כבוי בגז 
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 בכל מתק� בישול ו/או טיגו� יש לתכנ� מערכת כיבוי אוטומטית. –מטבחי�  5.9

  

 מערכות מיזוג אוויר�וביצוע  עבודות התאמה קווי� מנחי� לתכנו� .6

  כללי 6.1

הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר, אוורור, לתאר את העבודות פרק זה מ 6.1.1
 נידו%, קירור, הקפאה ובידוד. 

כל המעברי� של תעלות  .יש לתכנ� את המערכת בהתאמה למערכת הקיימת

  .NFPA902המערכת תוכנ� על פי תק�  UL המיזוג יעברו אטימה מאושרת על פי

  קיימי� מספר מערכות מיזוג: 3 בטרמינל 

  .VAV � מערכות מיזוג על ידי אויר  .א

 FC � מערכות מיזוג מבוססות מי�   .ב

 אויר חיצוני 100% �מערכת מיזוג האוויר מבוססת על יט"א קימת ל � 3בטרמינל  6.1.2
מקומיות (מי� קרי� ממרכז אנרגיה). בנוס% יחידה  וכ� תגבור של יט"אות
 מסונ� למנדפי� אינדוקטיביי�, וכ� מנדפי� ותקרה מנדפת.להספקת אוויר חיצוני 

מערכות המזוג, אוורור, הספקת אויר חיצוני והנדפה ישולבו  � 3בטרמינל  6.1.3

 ).CSIלמערכת בקרת המבנה הקיימת (אפקו�

 � לתקני� הישראלי� העדכניי�יודגש בזאת כי כל העבודות יבוצעו בהתא 6.1.4
נחיות מתאימות במקורות אילו, יש להסתמ' על מדרי' ההקיימי� ועל פי 

ASHRAEוהמלצות ,SMACNA 1001. יש לשי� דגש מיוחד על ביצוע לפי תק� 

 .NFPAלבטיחות אש במובילי אוויר וכ� המלצות 

 .ללא בקרת לחות, ובחדרי קירור c 2 ± 24°טמפ' ממוצעת לנוחות בכל האזורי� 6.1.5

לח ובחור%  מדחו� c30.5°מדחו� יבש,  C36°בקי!    �טמפ' חו! ממוצעת לתכנו�  6.1.6

°C6אחרת). (אלא א� מוגדר 

 או בקלקר קירור אי� לבצע פנלי� המבודדי� בפוליאוריט� מוקצ% בחדרי  6.1.7

סיסי� לציוד, כולל ביצוע פתחי� ובתכנו� וביצוע מערכת מיזוג האוויר תכלול  6.1.8
 .במקומות החדירה למבנה/מתח� השרות.בגג ובקירות אטימות 

 

 תעלות פח שחור ליניקה ממנדפי� ופינוי עש� 6.2

ובכל מיקרה בעובי מ"מ  2של  ינימאליתעלות אלה יבוצעו מפח שחור בעובי מ 6.2.1
 שלא יקט� מעובי התעלה הקיימת שמתחברי� אליה.

תעלות יחוברו ע"י אוגני� ואטמי� אשר התעלות יבוצעו בהלחמה וחלקי חיבורי  6.2.2
עומדי� בתקני האש המתאימי�. מערכות הבידוד והצבע תהינה כנדרש במפרט 

  הבי� משרדי. 

, נית� לבצע ע"י פח רשות כבוי מקומיתע"י יוע! הבטיחות ו/או במידה שיאושר  6.2.3
 .מ"מ וחיבורי אוגני� ואטמי� או חיבורי� בריתו' 1.25מגולוו� בעובי 

, יבוצע לתעלות ציפוי רשות כבוי מקומיתע"י יוע! בטיחות ו/או  דרשייבא�  6.2.4
בתוכניות הבטיחות ו/או עפ"י  לפי המוגדר מבודדי� לעמידות באשבחומרי� 
וכל חומר צמר סלעי�, לוחות גבס חסי� אש, התזת טיח נגד אש כדוגמת (ההנחיות 

 ).רשות כבוי מקומיתשיאושר ע"י 

 .גישה לניקוי וביקורת פתחי יכללוהתעלות תכנו� וביצוע  6.2.5
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 מד+ אש 6.3

 בא� נדרשי� מדפי אש, ה� יסופקו ויותקנו במקומות המוגדרי� בתוכניות 6.3.1
העומדת בתק� הישראלי. לכל מד% יותק� פתח גישה ויהיו מתוצרת הבטיחות 

גישה קלה ונוחה לטיפול ושירות של המד%, יש  ומכסה מיוחד אשר יאפשרו
להשתמש במכסה מיוחד המתאי� למטרה זו כדוגמת המיוצר על ידי "מטלפרס". 
חיווט מדפי האש כלול בהיק% עבודת קבל� מיזוג אוויר מטע� המפעיל ואילו 

 אחזקת מערכת הגלוי במבנההחיבור למערכת גילוי אש/עש� יבוצע על ידי חברת 
 (על חשבו� המפעיל). אשר יופעלו על ידי המפעיל

על עמידה בתקני�  תעודה/אשורמדפי האש יהיו ממונעי�, ויסופקו לאתר ע�  6.3.2
 .הרלוונטיי�

 

 מנד+/מנד+ אינדוקטיבי 6.4

 /מנד% יניקהיבוצע מנד% יניקהיתוכנ� ובמטבחי� ובמסעדות במקומות בה� נדרש  6.4.1
מ"מ כולל מסנני� עוצרי שמ�,  1.5לי אבעובי מינימ 304אינדוקטיבי מנירוסטה 

 ויכלול את כל התליות והאביזרי� תאורה אטומה, מרזבי�, התחברויות וכו'
 .הנדרשי� לביצוע מושל� של העבודה

כל החלקי� הקשורי� למנד% יבוצעו מאותו חומר כמו המנד%. הרכבת המסנני�  6.4.2
 .וסטהתמנע מעבר עוק% של אוויר וקצות המסילות יאטמו ע"י פחי אטימה מניר

.  גופי התאורה  המנד% יוכ� להתחברות לתעלות ע"י מסגרות מתאימות מנירוסטה 6.4.3
תליות המנד% יעשו ע"י מוטות הברגה מנירוסטה ע� מופה יהיו אטומי� למי�, 

 ד%.מתברגת כ' שנית� לכוו� את גובה התלייה של המנ

 המנד% יסופק ויותק� באופ� מושל� כולל כל הנדרש לפעולתו וכל האביזרי� 6.4.4
 .הקשורי� בו

 96NFPA  � המתאי� ולפי DINהמנד% יבנה לפי דרישות תק�  6.4.5

חלקי� גלויי� יהיו מרותכי� ומלוטשי� ומכופפי� בכיפו% כפול למניעת חתכי�  6.4.6
 .280מקצוות חדי� לדרגת גריד 

לניקוז השומני� ולמניעת טפטו% מותקנות במנד% תעלות ניגור ומרזבי/מגירות  6.4.7
 לשליפה לצור' הורקה.איסו% שומני� המיועדות 

המרזבי� יותקנו בהיק% המלא של המנד%, ומתחת למסנני� יותק� מגש מתפרק  6.4.8
 לאיסו% שמ� או מי�. למסנני� ידיות לשליפה קלה.

� מקוריי�, שקועי� ברמת אטימה של יהמנד% יסופק ע� גופי תאורה פלורסנטי 6.4.9

65 �  IP גבוהה. פירוק מסגרת פלב"� וזכוכית מחוסמת לטמפ' ), (אטו� לחלוטי�
תעופתיי�  מסגרת הפלב"� לצור' החלפת נורה יעשה באמצעות ברגיי פלב"�

 רבע סיבוב).�(פתיחה וסגירת בורג מהירה

(אלא א� הוגדרה לאוויר אספקה נית� לויסות SLOTיותק� במנד% אינדוקטיבי  6.4.10
שיטה אחרת לאספקתה), וכאשר אוויר האספקה ממוזג, אזי תא האספקה מבודד 

 (בהתא� לתק� הבטיחות המתאי�) למניעת עיבוי.תרמית 

כל שאר הרכיבי�, ומערכות מיזוג האוויר, קירור, חימו� יבוצעו על פי המפרט  6.4.11
 הבי� משרדי

 

 ניקוז מזגני אוויר 6.5

ג�  –נה למניעת תופעת עיבוי בתחומי המב–גלויה תבודד מבחינה טרמית  ניקוז צנרת

 ת האיסו%.כהכנה לאפשרות שינוקזו בעתיד מזגני� למערכ
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  מתקני חשמל �עבודות התאמההנחיות לתכנו� וביצוע   8

  כללי   8.1

  היק+ המפרט  8.1.1

המפרט של פרק זה מורכב מהמפרט המיוחד המובא להל�, המפרט הכללי ללוחות חשמל ומהמפרטי�   
הכללי� במהדורת� האחרונה כפי שפורסמו על ידי הועדה הבי� משרדית, מטע� משרד הביטחו�, 

  .43לעבודות חשמל ופרק  08העבודה ומשרד הבו"ש, להל� "המפרט הכללי", ובעיקר פרק  משרד

    

  בדיקות  8.1.2

כל הבדיקות הנדרשות בפרק זה ובאחרי� יבוצעו בנוכחות נציג הרשות אשר יזמי� למקו� את   
  הגורמי� המקצועיי� המתאימי�.

  אישור הרשות טר� ביצוע�.  בדיקות שיבוצעו על ידי ועל חשבו� המפעיל במעבדות יקבלו

  יש להגיש לאישור טר� ביצוע רשימת ציוד ותוכניות לוחות.

    

  סימו� ושילוט  8.1.3

ידרשו סימוני� ושלטי� מיוחדי� לעבודה זו עקב  08בנוס% לאמור במפרט הכללי   . 1  
המורכבות והמודולריות של המערכת. שלטי סנדבי! חרוטי�, מחוזקי� בברגי� או ניטי� 

  במידה הסטנדרטית.

לוחות חשמל ובתי תקע: על כל לוח יוצמד בחזיתו שלט שיפרט כינויו, ומספר הדג�. כל   .2  
האביזרי� והחיווט יסומנו בצורה ברורה וזהה לתוכנית, לרבות שלטי הפעלה והתראה. כל 

  בית תקע יקבל שלט ע� מספר המעגל שלו וגודל ההבטחה.

יוצמד שלט ע� מספרו הסידורי ושלט שיישא את מספר  גופי תאורה: לכל גו% תאורה  .3  
המעגל החשמלי המזי� אותו. על גופי תאורת ליבו� יוצמד שלט שיציי� את ההספק 

  המקסימלי המותר לנורה שתותק� בו.

גופי תאורת חירו� יסומנו ג� בח! כיוו� וכתובת יציאה בעברית ובאנגלית לכוו� היציאות 
  מהמבנה.

תק�: כל מפסיק יזוהה על ידי מספר סידורי של המעגל אליו הוא משתיי' מפסיקי זר� במ  .4  
וכ� יוצמד לידו שלט שיציי� אלו יחידות הוא מפעיל, כולל מנועי�, גופי תאורה, יחידות 

  הפעלה וכדומה.

כבלי� יסומנו במספר� הסידורי על חבקי� פלסטיי� שיוצמדו לכבלי� בכל נקודת חיבור   .5  
מטר ובכל יציאה מהמוביל ושינוי כיוו� וכ� בכל חדירת קיר או  30כל וכ� לאור' התוואי 

  מעבר.

  כל השלטי� יהיו מסוג סנדבי! בצבעי� שייקבעו ויאושרו מראש על ידי הרשות.  .6  

  סימו� ושילוט אביזרי חשמל בממ"די� או מקלטי� יבוצעו לפי הנחיות פיקוד העור%.  .7  
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  החשמל ולוחות החשמל מטע� המפעילקבל� עבודות         8.2

  קבל� עבודות החשמל מטע� המפעיל  8.2.1

הקבל� שיבצע את כל עבודות החשמל, מתקני מ"נ וכ� את כל התקנות הציוד המוג�   .1  
שני� לפחות בביצועי  10ומערכותיו, יהיה קבל� מוכר, רשו� ומאושר ובעל ניסיו� של 

  הרשות טר� עבודתו.מתקני חשמל דומי�. יש לקבל אישור 

קבל� החשמל יעסיק בקביעות במש' כל תקופת ביצוע העבודה מנהל עבודה מנוסה, שיהא   .2  
  אחראי על העבודה, בעל רישיו� חשמל מתאי�.

הקבל� יהיה מסוגל מבחינת ידע וכ"א לבצע את העבודה בלוח זמני� קצר, צפו% וגמיש, תו'   .3  
  עבודת המתק� ברציפות ובמשמרות ובמינימו� הפסקות.  

    

  קבל� לוחות חשמל מטע� המפעיל  8.2.2

הקבל� שיבצע את לוחות החשמל מ"נ יהיה מוכר, רשו� ומאושר על ידי הרשות ובעל אישור   .1  
  שוטפת של מכו� התקני�. יש לקבל אישור יצר� הלוחות מהרשות. ביקורת

שנה לפחות בביצוע  15קבל� זה יהיה בעל מפעל חרושתי לבצוע לוחות מ"נ ובעל ניסיו� של   .2  
  לוחות דומי� לאלו שבהצעה.

  .2002הקבל� יהיה בעל תעודת בקורת איכות ת"י   .3  

  

      

  מערכות מובילי� לכבלי�  8.3

  התקנת המובילי�  8.3.1

ית מובילי� יתואמו ע� התקנת שאר המערכות במבנה וע� פתחי� בקירות יחיזוק ותל  א.  
הקשיחי� או הקלי� שיוכנו במבנה עבור מעבר המובילי�, לפי הגבהי�. שיטת ההתקנה 
ומיקו� המובילי� שפורטו בתוכניות ה� הנחיה ובכל מקרה של שינוי על הקבל� לקבל 

  ת מראש.אישור הנציג הרשו

על הקבל� מוטלת האחריות להתאמת החיזוקי� בהתא� לעומסי� נוספי� העלולי�   ב.  
  להיווצר.

חל איסור מוחלט להשתמש ביריות לצור' חיבור מובילי� לקירות או תקרות. כל   ג.  
החיבורי� יעשו באמצעות ברגיי "פיליפס" או שווה ער'  בתקרה/בקירות יצוקי�/בתקרות 

  בחיזוקי� "עוברי�" ע� פלטות בצד שני עבור קירות גבס.טרומיות וכ� 

  התקנת סולמות ותעלות רשת לכבלי�  8.3.2

סולמות לכבלי� יהיו תלויי� ע� מתלי� לתקרה או לקונסטרוקציה במקומות למעבר או מותקני�   
 מטר ע� קונסולות או ע� קונסטרוקציה מתאימה כנדרש. סוג 2לקיר. סולמות הכבלי� יחוזקו כל 

  הקונסולות ואופ� חיזוק� יקבלו את אישור הנציג הרשות.

  תעלות וסולמות כבלי� המותקני� לקיר יורחקו מהקיר  בכדי לאפשר מעבר הכבלי� מאחוריה�.

מעלות ועליה או ירידה של סול� יבוצע בהדרגה מתונה  90התחברות של סולמות שוני�, סיבוב של 
  הרשות את שיטת הביצוע.ובכל מקרה על הקבל� להגיש לאישור הנציג 

  כל החיזוקי� יהיו מגולווני� בטבילה, בטר� התקנה.
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  תעלות כבלי�  8.3.3

מטר ויחזקו  1תעלות כבלי� יותקנו בצמוד לקירות או יונחו על קונסולות מתאימות כל   א.  
לקונסטרוקציה כנדרש. פרטי� עקרוניי� להתקנת התעלות יסוכמו ע� נציג הרשות 

  מטע� המפעיל.והמהנדס המתכנ� 

  הקונסולות ואופ� חיזוק� יקבלו את אישור הנציג הרשות.    

  תעלות הכבלי� שיונחו על הקונסולות יחוזקו ע� ברגי� ואומי� לקונסולות.  ב.  

בתעלות יעשו פתחי� מתאימי� עבור התחברות לתעלות אופקיות או אנכיות אחרות או   ג.  

מנוקב כל  Zוכו'. תעלות אנכיות יכילו פרופילימעלות או יציאת כבלי�  90עבור סיבוב של 
  ס"מ. 30

התעלות פח מגולוונות שידרשו להיות צבועות כתוספת לגילוו�, ימרחו מבחו! ב"ווש פריי�"   ד.  
  ואח"כ בצבע בגוו� סופי לפי דרישת המזמי� באזורי� שידרשו. סוג הצבע יהיה אפוקסי. 

  

  פרופילי�  8.3.4

או לקירות על ידי ברגיי "פיליפס" או על ידי ריתו' פלטות שיוכנו עבור�. פרופילי� יחוזקו לתקרה   
  אופ� החיזוק יתוא� ע� נציג הרשות.

    

  צביעה  8.3.5

כל האלמנטי� העשויי� ברזל יהיו מגולווני�. עבור צביעה יימרחו ב"ווש פריי�" ורק אחר כ' בצבע 
מנטי� תבוצע צביעה בנקודות הריתו', אפוקסי בגוו� הנדרש. בכל מקרה של ביצוע ריתו' בי� האל

  לאחר ניקוי במברשת פלדה, צביעה בצבע גילוו� קר וצביעה סופית כנדרש. 

  

  תעלות פלסטיות  8.3.6

התעלות יותקנו בצורה אופקית או אנכית ויחוזקו לקירות או לתקרה ע� חיזוק מגולוו� ובורגי 
  "פיליפס" ויכללו חיזוקי� לכבלי� בתו' התעלה.

  

8.3.7  

  

  הארקת מובילי�

בכל המובילי� המתכתיי� יש לדאוג לרציפות חשמלית על ידי מחברי� מתכתיי� קשוחי� 
  סטנדרטיי�. ה� יוארקו על ידי מולי' נחושת לפס השוואה.

  

  צינורות        8.4

בכל המקומות שהצנרת נמצאת ביציקת בטו� יותקנו צינורות פלסטיי� כפיפי� ("מריכ%"). קוטר   .1
  מ"מ.  16 �מינימלי של הצינורות בבניי� 

במקומות בה� הצנרת נראית לעי� היא תותק� עה"ט ותבוצע בצינורות פלסטיי� קשיחי� (מרירו�) או 
נרת במעברי תקרה אקוסטית, בקירות גבס בצינורות משורייני�, הכל בהתא� למסומ� בתוכניות. צ

  או חללי� תהיה תקנית, מסוג "פנ" כבה מאליו.

התקנת הצינורות תהיה בקווי� ישרי� אופקיי� או אנכיי� בלבד. קוי� אלכסוניי� יהיו אסורי�   .2
בהחלט, אלא במקרי� בה� יאושר הדבר מראש על ידי נציג הרשות. גובה הצינורות לא יהיה בשו� 
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  מ' מעל פני הרצפה פרט לירידות למ"ז וח"ק. 1.80 �קט�  ממקרה 

כיפופי הצינורות יבוצעו תו' הקפדה על כ' שפעולות הכיפו% לא תגרומנה לקשיי� בהשחלת 
מעלות. רדיוס הכיפו% יהיה בהתא� למפורט בת"י  � 90המוליכי�. זווית הכיפו% לא תהיה גדולה מ

108.  

מ"מ לש� משיכת המוליכי� המיועדי�  4מחוט ניילו� שזור  בכל הצינורות יושחלו חוטי משיכה  .3
לצינורות. מחיר חוטי המשיכה כלול במחיר הצנרת/ הנקודות. כמו כ� ייסתמו קצוות הצינורות 

בפקקי� למניעת חדירת לכלו' וכל חומר אחר לתוכ�. כל צינור יסומ� בקצהו במספר המעגל 
  ח ומעגל הוא מגיע ומה ייעודו.והאלמנט בשלט פלסטי קשיח ובו יצוי� מאיזה לו

  א� לא יצוי� במפורש אחרת, אזי כל קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו מחומר קשיח ובלתי בעיר.  .4

כל תיבות המעבר וההסתעפויות לסוגיה�, הקשתות, המופות וכל יתר הפריטי� שאינ� נזכרי�, אול�   
קודה תכיל קופסת הסתעפות כחלק דרושי� להשלמת הצנרת, יהיו כלולי� במחיר הצינור. כל נ

  ממחירה. 

צנרת עבור גופי תאורה תסתיי� עבור כל גו% וגו% בקופסת הסתעפות, אלא א� צוי� במפורט אחרת.   .5
קופסאות ההסתעפויות תמוקמנה ליד גופי התאורה וה� תשמשנה נקודות מוצא למוליכי� המחוברי� 

  לאות� גופי תאורה.

יכילו מהדקי לח! שטח ע� סימו� המעגל וסימו� המהדקי� הבודדי�.  קופסאות ריכוז והסתעפות  .6
המהדקי� יהיו מהדקי שורה נשלפי�. כל הכניסות והיציאות יהיו מלמטה. חיבור קופסאות כולל: 

  כניסות, יציאות ואיתור תקלות.

יכלול קטע בור כבל מקופסת חיבור לאביזר, ממפסק בטחו� למנוע, ומצנרת הגנה לאלמנט כלשהו, יח  .7
  גמיש שרשורי "ישראלוקס" כולל מחברי� מקוריי� אטומי�, כחלק ממחיר החיבור.

    

    

  

  כבלי� למתח נמו!   8.5

    

וולט ויתאימו לדרישת  1000כמפורט למתח עבודה של  XLPEXY2Nהכבלי� במתח נמו' יהיו   .1
. כבלי� המותקני� על עגולבחת' התקני� העדכניי�. פרט א� נדרש אחרת, יהיו כל מוליכי הכבלי� 

סולמות ועל פרופילי� מנוקבי� יחוזקו על ידי מחזיקי� ובנדי� דג� "לגרנד" או שווה ער' ומחיר� 
  מ"מ יותק� לכל כבל חיזוק נפרד משלו. 50כלול במחיר הכבל. לכבלי� בקוטר מעל 

יאוגדו יחד בקשירות משותפות ויחוזקו  KV 0.6/1XY XLPE2Nכבלי� חד גידיי� למתח נמו' דג�   
  כנ"ל. 

כל הכבלי� המותקני� על סולמות ובתו' תעלות, יסומנו לפי ייעוד� על ידי שלטי סנדבי! בה�   .2
  מטר כשלכל כבל שלט משלו. 30חרוטי� מספרי המעגלי�. השלטי� יותקנו במרחקי� של 

  השלטי� יחוזקו לכבלי� באמצעות סרטי ניילו�.   

א� אושר הדבר על ידי הנציג הרשות, יהיו כל הכבלי� מחתיכה אחת רצופה ולא תותר עשיית פרט   
מופות בכבלי�. במקומות בה� ביצע הקבל� מופה בכבל מסיבה כלשהי, אשר נתקבלה על דעת הנציג 

  הרשות, יהיה זה על חשבו� המפעיל.

 � חד בלבד או בשני צדדי� בכבלי� משורייני�/מסוככי� יחובר השריו� להארקה, חבור בצד א  .3
  בהתא� לנדרש בתוכניות ובהנחיות הציוד, והחיבור כלול במחיר הכבל.



 � 37  �  

חיבור כבל למנוע יכלול ג� את כיול יתרת הזר� שלו בלוח בהתא� לזר� הנומינלי הרשו� על שלט   .4
  המנוע.

הפיקוד ושילוט חיבור כבל לאביזר פיקוד יכלול קופסאות חיבור ובדיקת מתח העבודה של אביזר   .5
  בהתא� לתוכניות. 

  

  לוחות חשמל למתח נמו!  8.6

  הערה:

לוחות החשמל הראשיי� יבוצעו בשיטה מודולרית סטנדרטית של יצר�, ע� דגמי� קטלוגיי�. כדוגמת 

  .2002. הלוחות יהיו באישור ת"י  2000ID"ריטאל" או 

  

  

  כללי  8.6.1

 1000תקני� עדכניי� ודרישות חברת החשמל. מתח הבידוד יהיה לוחות החשמל יבוצעו בהתא� לחוק החשמל, 
  וולט.

כ� יבוצעו הלוחות בהתא� למפרטי�, דרישות ושיטות העבודה של חברת חשמל ורשות שדות התעופה כפי 
  שהיצר� כבר ביצע בעבר (דרישת מינימו�).

  מחיר הלוחות כולל ג� את הובלת�, העמדת�, חיבור�, והפעלת� באתר.

  תנאי� כלליי� 8.6.2

המהדורה האחרונה,  08העבודה תבוצע בהתא� למפרט הכללי לעבודות בני�, מתק� חשמל פרק   א.
ההוצאה לאור של משרד הביטחו�. המפרט הטכני והתיאור שלהל� באי� בנוס% למפרט הסטנדרטי 

  הכללי הנ"ל.

   IEC,  .VDEאירופאי� הלוח יבנה בהתא� לחוק הקיי� ותק� ישראלי ובהעדרו לפי תקני�   ב.

לפני תחילת בני� הלוח יספק היצר� מטע� המפעיל, תוכניות ממוחשבות מפורטות עבור הלוח, מיקו�   ג.
האביזרי� שבתוכו ו/או בחזית, תוכניות מהדקי� מפורטות וממוספרות, תכניות הסכמה החשמלית 

עד ליצור. באספקת הלוח ע� דג� הציוד לכל אלמנט המופיע בה� ושרטוט חתכי� בקנה מידה המיו
  סטי� מעודכני� של התוכניות הנ"ל. 3יסופקו 

החלוקה של הדלתות בחזית התא והפרופילי� של הבניה ניתני� להתאמה לתא סטנדרטי של היצר�   ד.
  והקבל� מטע� המפעיל.

אלא  ציוד נוס% 30% �מבנה הלוח יבנה כ' שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקו� שמור ל  ה.
  א� יצוי� אחרת בתוכניות.

על הקבל� מטע� המפעיל מוטלת האחריות לבדוק את מקו� התקנת הלוח ותנאי שינועו בטרמינל אל   ו.
  מקו� השירות ולהתאי� את המידות של הלוח.

ההצעה ללוח תכלול קטלוגי� ע� נתוני� טכניי� שיסופקו לנציג הרשות ע� ההצעה על פי דרישתו על   ז.
  המופיע בלוח. כנ"ל באספקה.כל הציוד 

  ביצוע הלוח יעשה רק לאחר אישורו של נציג הרשות.  ח.

  ט. יש לבצע מפסק כבאי� בתאו� ע� מחלקת כיבוי והצלה לניתוק המערכת החשמלית.

  טומטי (ממערכת גילוי אש) בעת אירוע אש.אוי.  יש להכי� ממסרי ניתוק חשמל 
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  תאור טכני לציוד בלוחות  8.6.3

  .VDE 100היצר� יציי� בכל סעי% את הדג� המוצע על ידו. הלוח כולו יהיה בנוי לפי תק�   א.

  מנתקי זר� אוטומטיי� ומפסיקי זר� יצוידו במצמד למניעת פתיחת ברגי� בזמ� פתיחת דלת או פנל.  ב.

  מנתקי זר� אוטומטיי� יהיו בעלי התכונות הטכניות הבאות:   ג.

  . VDE 204 IEC 0113כושר הפסקה לפי   

  . VDE 204 IEC 0113תכונות ניתוק לפי 

  . IEC 947וולט,  500 �ב VDE 0660כושר ניתוק לפי 

  . IEC 0110תכונות בידוד חשמליות לפי 

אמפר יהיו בעלי כיבוי קשת באוויר ע� תאי כבוי קשת. המבנה  60מנתקי הזר� האוטומטיי� מעל 

  . MOULDED CASEיהיה מסוג  

 10הגנה טרמית ניתנת לכיוו�, יחידות ההגנה יכילו הגנה מגנטית לזר� בער' פי  יחידות ההגנה יכילו
מהזר� הנומינלי. לא יהיה שינוי בתכונות ההגנה והשימוש של המנתקי� האוטומטיי� בתחו� 

  מעלות צלסיוס. 50מעלות צלסיוס עד  20טמפרטורות חדר של 

  י ההפסקה המכנית של המגעי� על ידי הידית תהיה ישירה לפ

113/12.73 VDE   204או לפי  6.1.2פרק IEC 4.4.2.  

קילואמפר עבור מתח העבודה  30�15אמפר יהיו בעלי כושר ניתוק של  40מאמ"תי� זעירי� לזר� עד   ד. 

  .VDE 0110, וכ� יעמדו בדרישות התק� C,Bעבור  IECויענו לתק� 

ותכונות בידוד לפי  VDE 0113לפי  מפסיקי זר� מחליפי� יענו לדרישות התק� עבור מפסיקי עומס  ה.

0660/1 VDE עבורC  ,408 IEC.  

וולט  500 �פעמי� זר� נומינלי ב 10מנתקי נתיכי� יהיו בעלי תאי כיבוי ויהיו בעלי כושר ניתוק של   ו.
. יכילו ניתוק תלת פזי 0.4וולט בכופל הספק  500 �פעמי� זר� נומינלי ב 6או  0.7בכופל הספק 

  ק"א.  100כושר ניתוק קצר  VDE 0660/0.4 �משות%. בידוד ל

  מהיר. �עבור עקומה ניתוק איטי  VDE 0660/4.62נתיכי� ע.נ.ג. יתאימו לתק�   ז.

 �מגעי עזר פתוחי� ו 2וכל אחד מה� מכיל  VDE 158 IEC 0660/1מגעני� וממסרי� יבנו בהתא� ל   ח.
  מגעי� סגורי�, חופשיי�. 2

  יצויד הסליל במיישר זר�.אמפר  100 � עבור מגעני� מעל ל

  .  10%הממסרי� יהיו מיועדי� למתח עד +

ויהיו משני סוגי�: סוג אחד לזרימה  832, תק� ישראלי VDE 0664ממסרי פחת יתאימו לדרישת תק�   ט.
ישירה עבור ניתוק מעגל בעומס, וסוג שני יכיל יחידת משנה זר� ויחידת פקוד שיוצרו כול� ונדבקו 

אחד. הממסרי� יכילו לחצ� בדיקה ע� אפשרות בדיקה חיונית חזיתית בלוח. לא יחד על ידי יצר� 
  יתקבל שילוב של יצור עצמי או שנוי כל שהוא ע� ממסר פחת מקורי.

מעלות בי�  15אמפר ושינוי זווית לפחות  25מפסקי פקוד יהיו מדג� סיבובי בלבד המיועדי� לזר�   י.
  המצבי�.

ע� נורות לד בצבעי� שוני�  VDE 0660/2" לפחות לפי Cדרגות בידוד " מנורות סימו� יהיו בעלות  יא.
  וולט.  24וולט ו/או  250למתח 



 � 39  �  

  מ"מ בעלי דיוק של  120 �מכשירי מדידה יהיו מדג� ברוחב שלא יוקט� מ  יב.

  . ARDOובעלי תחו� כפול  1.5 %

וולט  500" למתח Cובדוד לפי דרגה " DIN 46277מהדקי� יהיו בדג� תותב ש� תפס על פס תק�   יג.

0606 VDE.  

פסי הצבירה יהיו עשויי� מנחושת, יתאימו לזר� הנדרש, יחוזקו למבנה באופ� המאפשר התפשטות   יד.
מכנית והמבטיח עמידה בזרמי הקצר הצפויי� בה�. ה� יבודדו מפני מגע מקרי על ידי ציפוי רצו% 

  � לציוד. בחומר מבודד, כולל כל הירידות והחיבורי

מ"מ לפחות. חיזוק  1.0שכבות ע� חריטה בעומק  3פי.וי.סי. עשוי  השילוט יעשה בעזרת סנדבי!  טו.
השלטי� ייעשה על ידי מסמרות פלסטיות או ברגי�.  השלטי� יהיו חליפי� ובמידות זהות שלא 

  מ"מ. 75 ∗ 40 �יקטנו מ

 2.5להזנת החוט, ובחת' מינימלי של  החיווט יעשה בצבעי� שוני�, לפחות בשטח החת' המתאי�  טז.
ס"מ מנקודת החיבור. כמו כ� יסומנו כל המוליכי� משני  10ממ"ר. אור' סימו� הצבע יהיה לפחות 

  צידיה�. החיווט יבוצע בחת' תקני ללא הפחתת חת' המולי'.

ית מעלות צלסיוס ולחות יחס 50לטמפרטורה עד  DIN 50016כל המכשירי� יתאימו לתק� אקלי�   יז.

85% ,68 IEC                           .  

כל מכשיר יסומ� בתק� אליו הוא המתאי�. אי� להרכיב בלוח מכשיר ללא סימ� התק�. כל תק�   יח.
  אירופאי המקביל לתק� הנקבע לעיל, נית� לקבל. יש לציי� במפורש באיזה תק� מדובר.

    

  תאור טכני של הלוח  8.6.4

מתאי� בעלי גודל סטנדרטי, הניתני� להחלפה ביניה� ומוכני� לתוספת תאי� זהי� הלוח יהיה בנוי   א.
  בשני צידי הלוח.

  התאי� יצוידו בכיסוי מתפרק על תאי המהדקי� שימוקמו בחלק התחתו�.  ב.

כל החלקי�, הברגי�, האומי� ומוליכי החשמל יהי� מנחושת. כל שאר החלקי� יהיו מחומרי� בלתי   ג.
  גני� בפני חלודה.מחלידי� או מו

  כל החומרי� המבודדי� בלוח יהיו א' ורק מסוג ע� תכונות של כיבוי עצמי.

הציוד יורכב אחרי פנלי� או דלתות באופ� שפתיחת דלת או פנל אינה מצריכה פרוק ידיות, מפסקי�   ד.
ושל או כל חלק שהוא. לכל דלת תהיה נעילה בשלוש נקודות. תהיה הפרדה פנימית של פסי הצבירה 

  תאי הלוח, כדי לאפשר טיפול גזרתי ללא הפסקת המתח בלוח.

חלקי תאי� למתחי� שוני� ולתדרי� שוני� יופרדו ע� מחיצות פנימיות וסימו� חיצוני בפרופיל 
  צבעוני.

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית. ה� יסודרו ויחוזקו בפני� מבנה הלוח באופ� שכל ברגיי   ה.
  ול נוח מהחזית.החיבור ייתנו לטיפ

חיזוק פסי הצבירה יעשה בעזרת נושאי מבודדי� ולא יהיה קשיח למבנה. פסי הצבירה יתאימו לזר� 
הנומינלי המיועד ללוח וחיזוק� יעמוד בזרמי הקצר הצפויי� ללוח. שיטת החיזוק של פסי הצבירה 

יקה לפי דרישת תהיה בהתא� לשיטת יצר� מוכר שבדק את השיטה וחישב אותה. החישוב יועבר לבד
  הרשות.

גמר פסי הצבירה בשני צידי הלוח יהיה עשוי לתוספת הארכת� לכל כיוו�. הפסי� יהוו מוגני�   ו.
  ומצופי� בבידוד אפוקסי.
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סדר הפאזות בכל המשירי� יהיה תמיד זהה. חת' וצבע המוליכי� יתאי� לתק� הישראלי. תוספת   ז.
  הכמויות ער' גבוה יותר. מקו� שמור לציוד אלא א� כ� נדרש בכתב 25%

  הלוח יהיה בנוי עבור זרמי הקצר המיועדי� להתפתח בו.  ח.

אמפר,  60מיקו� כניסות ויציאות מהלוח יהיה כמפורט בתכנית. בכל הלוחות הראשיי�, ומעל   ט.
  המהדקי� יהיו למטה.

כבלי החשמל ובי�  הלוח יצויד בפס הארקה ואליו יחוברו כל חלקי מבנה הברזל. יש למנוע מגע בי�  י.
  הברגי� המחוזקי�.

הלוח יצויד בסרגל מהדקי� מדג� שנית� בו להחלי% כל מהדק בנפרד, ואשר חיזוק המוליכי� בו   יא.
  ממ"ר. 35נעשה על ידי לח! שטח ולא נקודתי של בורג, עבור חתכי� עד 

שונה ממהדקי� יש להפריד בי� מהדקי� למתחי� שוני�. מהדקי� למתח נמו' מאד יהיו בצבע   יב.
ממתח נמו'. יש לסמ� את המהדקי� באופ� ברור לפי סימו� בתוכניות היצר�, בסימו� בר קיימא, על 

  חומר פלסטי.

יש לבנות לכל אור' הלוח פסי חיזוק מפרופיל מנוקב לכבלי� הנכנסי� והיוצאי�. יש לסמ� את כל   יג.
  טי ע� מספרי� מודפסי� מקוריי�.המוליכי� במספרי� בשני קצותיה�, בסימו� טבעתי מחומר פלס

  מחיר הלוח כולל פ"צ, חווט מלא, הרכבת הציוד, בדיקתו ותוכניותיו, הובלתו, התקנתו וחיבור.  יד.

כל המכשירי� בלוח, חיצוניי� ופנימיי�, יקבלו שילוט. השילוט יבוצע פעמיי�: פע� על כל חלק   טו.
  המכשיר אחרי הפנל או הדלת.יה לגו% יהמכשיר החיצוני כגו� ידיות, ופע� שנ

שלטי הסימו� יהיו סנדבי!' שלוש שכבות, סטנדרטיי� וניתני� להחלפה ביניה�, מסוג שיאושר על ידי 
  המהנדס המתכנ� מטע� המפעיל ונציג הרשות. חיזוק� יהיה בעזרת ברגי�.

ח ביותר כל המכשירי� וכל החומרי� שמה� יהיו מורכבי� הלוחות יהיו חדשי�, מהסוג המשוב  טז.
הנמצא בשוק, לפי התקני� הישראליי� והתקני� המקובלי�. כל סוג מכשירי� שיסופק כגו� מ"ז, 
מפסקי� אוטומטיי�, מאמ"תי� זעירי�, מכשירי מדידה וכו' יהיו מתוצרת יצר� אחד קבוע בכל 

  תחומי השימוש.

  הלוח יכיל תא תוכניות.  יז.

  תכת נוקו ניקוי כימי וכ� הוסרה מעליה� החלודה כליל.הלוח ייצבע בצבע יסוד לאחר שכל חלקי המ  יח.

  במפרט הכללי. 08052צבע בשלוש שכבות צבע כמתואר בסעי% יהלוח י  יט.

  הצביעה תיעשה בהתזה וייבוש הלוח ייעשה בתנור.

  תהלי' זה יתבצע רק לאחר אישור הרשות לניקוי החול. הצבע יהיה כנדרש וסוגו יהיה אפוקסי.

  צבע פני�, מסגרות וחיזוקי�. לא יבוצעו בלוח ריתוכי� או קידוחי� לאחר הצביעה.צביעה זו כוללת 

  הלוח יהיה מפח צבוע ואטו� לחלוטי� לחדירת אבק ומי�.  כ.

הלוח יבנה על פי התוכניות המצורפות. כל ספק המתעורר יש לברר ולסכ� ע� המתכנ� מטע� המפעיל   כא.
  ונציג הרשות.

היצר� ויצור% אליו אישור בקורת איכות של מחלקת בקורת איכות של היצר�. רק הלוח ייבדק על ידי   כב.
  לאחר מכ� יוזמנו לבדיקה המהנדס המתכנ� ונציג הרשות.

  ס"מ. 15" בגובה Uהלוח יכלול בסיס נפרד מפרופיל פלדה "  כג.
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  ציוד ואביזרי�  ללוחות חשמל  8.6.5

  את רשימת הציוד לאישור.על הקבל� מטע� המפעיל להגיש לאישור הרשות   

  עבודה בלוחות חשמל קיימי�  8.6.6

  העבודה תכלול איתור כל המעגלי� הקיימי� בלוחות, סימונ� בתכניות ושילוט� כולל הכבלי�.  א.

העבודה תכלול פירוק הציוד המיותר בלוחות, ופרוק חיווט הציוד, וחיבור וחיווט מחדש של הציוד   ב.
  שיורכב מחדש, וחיבורו לציוד הקיי�שנשאר, כולל הציוד 

  העבודה עשויה להתבצע בשלבי�.  ג.

  הכבלי� שיפורקו יסומנו באופ� ברור, ויבדקו לתקינות.  ד.

הקבל� מטע� המפעיל יבצע הארכת כבלי� (במידת הצור') ובתאו� ע� המתכנ� מטע� המפעיל. 
זרת "מופה" יהיה על פי ביצוע הארכה יהיה בעזרת קופסאות חיבורי� כוללי� מהדקי� או בע

החלטת המתכנ� מטע� המפעיל. המחירי� המצויני� בסעיפי פרוק הכבלי� כוללי� את העבודה 
  הכרוכה בהארכת הכבלי� קומפלט, בדיקת תקינות�, סימונ� והכנת� לחיבור בלוח החדש.

  כבלי� מיותרי� יוצאו מהלוחות ומהתעלות ויאוכסנו.

צע  בזהירות קפדנית תו' בדיקת מתח בכל מגע או מהדק שאליו יש כל העבודה בלוח חשמל קיי� תבו  ה.
  להתחבר.

כל תוספת בלוח קיי� תבוצע באביזרי� והתקני� סטנדרטיי� ואורגינליי� בהתא� לציוד הקיי�   ו.
  באותו לוח.

בכל סיו� עבודה בלוח יבדוק הקבל� מטע� המפעיל שלא נגר� נזק או שינוי בפעולתו התקינה של   ז.
  הלוח.

כל הפסקת פעילות בלוח ולפני עזיבת הקבל� מטע� המפעיל את האתר יהיה הלוח במצב תקי�   ח.
  ובטיחותי. כמו כ� יהיה הקבל� זמי� בכל עת שיידרש ע"י נציגי הרשותוזאת עד גמר סיו� כל העבודות.

ת ביצוע הקבל� מטע� המפעיל מתחייב לבדוק את הלוח בפעולתו ולהתריע מפני ליקויי� לפני התחל  ט.
שינויי� בלוח. לאחר התחלת העבודה בלוח יחשב קבל� כאחראי בלעדי לתקינות הלוח, לשלמותו 

  ולהחזרתו לפעולה תקינה.

לפני תחילת ביצוע עבודות שינויי� בלוחות יבדוק הקבל� מטע� המפעיל את המצב בפועל, יעדכ� את   י.
מטע� המפעיל. לאחר סיו� העבודה  הדרוש עדכו�, ויעביר עותק טיוטה של המצב לרשות ולמתכנ�

  יגיש הקבל� מטע� המפעיל תכניות מעודכנות משולבות למצב כפי שבוצע.

  

  אביזרי תאורה  8.7

  גופי תאורה פלורוסנטיי�  8.7.1  

מ"מ, שיצופה בשכבה אחת של צבע יסוד   0.8גופי תאורה פלורוסנטיי�  יבנו מפח דקופירט     
  בתנור בטיב מעולה. ועל זה שכבת  צבע אפוקסי  לב�

ציפוי הצבע יהיה חלק, חד גווני ללא סדקי�, בועות, שריטות  ופגמי� אחרי�. הברגי� 
  הנראי� לעי� יהיו בורגי פליז מצופה ניקל.

  מ"מ לפחות. כל גו% יצויד בבורג הארקה. 1החווט יבוצע במוליכי פי.וי.סי. גמיש 

, ואט יהיו משנקי� PL 26 ,18 ,13ואט  או בנורות  36, 58המשנקי� שיותקנו בגופי� 

". המשנקי� יותאמו לעבודה ע� OSRAM, ומצת "0.92אלקטרוניי� תקניי�, ע�  קבל   

  המאפשר חיבור למערכת בקרת תאורת חרו�. Beghelliממיר לתאורת חרו� מתוצרת 
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בכל  מקרה יותקנו משנקי� נפרדי� לכל נורה,  א�  וכאשר הגו%  הוא  בעל יותר ממנורה 

  .A.M.Kאחת.  הקבל יהיה מתכתי מתוצרת 

  בתי הנורה יהיו בתי נורה חרי!  עמוק או נקודה אדומה מטיב מעולה.    

ליד כל גו% תאורה תותק� קופסת הסתעפות. בשו� מקרה לא יורשו חיבורי� ממנורה 
  רה, כאשר המהדקי� שבמנורה משמשי� להסתעפות.למנו

כל האביזרי�, חומרי� וכדומה מה� יבנו הגופי� יהיו מהמי� המשובח ביותר, חדשי�,      
שלמי�, בלי פגמי� ובלי ליקויי� מכל סוג שהוא ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקני� 

  הבריטיי�.הישראליי� העדכניי�, והעדר� לתקני�  הגרמניי� ו/או 

שעות לפחות,  1200יהיו מתוצרת "פיליפס" הולנד לאור' חיי� של  PLנורות פלורוסנט או     

  ". OSRAMאו מתוצרת "

גופי תאורה המחוזקי� לפלטות בטו� טרומיות ולקורות פלדה יחוזקו בזהירות בהתא�     
  לפרטי� שיאושרו מראש על ידי הנציג הרשות.

  .י�גופי תאורה דקורטיבי  8.7.2  

  .ליבו�, הלוג� :ה ע� נורות חמות כגו�גופי תאור בשו� מקרה אי� להתקי�

  יש לקבל אישור מראש ולהציג דוגמאות לכל גופי התאורה המוצעי� להתקנה.

יהיו משולבי� בתקרה ומחוזקי� על חיזוק מיוחד,  �גופי תאורה  דקורטיביי� ומיוחדי�     

  .44IPאטומי� בדרגה לתקרה המסיבית. כל גופי התאורה יהיו 

גופי תאורה מטל הלייד יהיו דג� כנדרש ע� ציוד מקורי ומשנק אוטורגולטור דג� מקורי     
ותקני ויכילו נורות "ג'נרל אלקטריק" מטל הלייד כמתואר לכל גו%, וכ� קבל מתכתי למתח 

   וולט. 400

  כל החיבורי� יהיו מלמעלה.    

למניעת החלקה או נפילה של חלקי� למטה ג� בזמ�  גופי התאורה יכילו  סידור קשירה     
  פירוק וטיפול.

  מעל לאביזר תותק� פלטה ע� קופסת חיבורי� משוריינת פלסטית אטומה.                            

  IP 65גופי תאורה פלסטיי�   .3  

 גופי תאורה פלסטיי� אטומי� או מוגני מי� יותקנו ללא קידוח בדפנותיה� תו' שימוש    
  בהתקני� המקוריי� של היצרני�  בלבד. החיבור והכניסות  כוללי� מעברי אנטיגרו�. 

  עצמיי� או דו תכליתיי�  �גופי תאורה לתאורת חרו�   .4  

גופי התאורה לתאורת לתאורה חרו� יהיו גופי� ע� מערכות מצברי� ומטעני� מקומיי�,     

לחיבור למערכת בקרת תאורת חרו� " ישראלוקס ע� ממיר המותא� Beghelliכדוגמת "
  הקיימת במתק�, כולל כרטיס כתובת וכל הנדרש.

הגופי� שיותקנו על ידי הקבל� מטע� המפעיל יתאימו לדרישות הטכניות המפורטות      
  להל�:

  הממיר יעבוד ללא כל רעש הנשמע לאוז�.  א.    

  קדמיו� יהיה ע� תאי� מאוזני�. ��מצבר ניקל    ב.    

המטע� יבטיח יציאה של המצבר פריקת יתר במקרה של פריקה ארוכה וידאג   ג.    
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  להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו.

  המטע� יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר.  ד.    

קדמיו�,  �המערכת תהיה מערכת עצמאית או משולבת ותכלול מטע� ומצבר ניקל   ה.    
  ל וכל יתר האביזרי� הדרושי�.מיתוג אלקטרוני בזמ� הפסקת חשמל, ממיר כנ"

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או נורה   ו.    
  שרופה.

  90גופי תאורת חירו� עצמאיי� יהיו ע� פנל פרספקס חרוט או כנדרש, לעבודה של   ז.    
  דקות, ע� נורה פלורוסנטית מותקנת בגו%  תאורה.

במפסק שיאפשר ניתוק מוחלט של  ג"ת בצורה ידנית ונורת  גו% התאורה יהיה מצויד
  סימו� ניאו� להראות מצב חיבור תקי�.

הרכבת הציוד בג"ת תעשה באופ� שימנע מה� רעידות או זמזו� וכ� יובטחו כל   ח.    
  החיבורי� מפני השתחררות עקב רעידות.

כל הגופי� יינתנו לפירוק קל לצור' החלפת ציוד על ידי אד� יחיד וזאת ללא שימוש   ט.    
  במברגי� או כלי� אחרי�. 

דקות  90תפוקת הנורה עבור  30% �יחידות תאורת חרו� דו תכליתיות יהיו ל  י.    
מינימו�, ויכילו נורית סימו� פעולה הנראית מלמטה, שילוט, לחצ�  בדיקה, וכ� 

  ידני.מפסק לניתוק 

  התקנת ג.ת.  .5  

גופי תאורה יחוזקו לתקרה או לקיר או לקורות הקונסטרוקציה או יותקנו בתקרה תותבת     
או בתעלות בתו' תקרה כפולה. חיזוק הגופי� יבוצע כמתחייב ממקו� התקנת�, או 

  כנדרש, ע� מתלי� מחוזקי� למבנה.

ויקבל אישור הנציג הרשות החיזוק של גופי התאורה יוכ� ע"י הקבל� מטע� המפעיל 
  והמתכנ� מטע� המפעיל.

  הארקות         8.8

הקבל� מטע� המפעיל יכי� פס השוואה המחובר להארקת היסוד, ואליו יחוברו ככל נתקני   .1  
  החשמל, כנדרש.

הארקות יבוצעו בהתא� לתקנות חוק החשמל ובהתא� לתוכניות הארקה המתאימות. כל   .2  
אחת מהארקות שמוזכרות לעיל תחובר בנפרד אל אחד מפסי השוואות פוטנציאלי� שיוכנו 
במבנה במקומות המסומני� בתוכניות. כל אחד מהאלמנטי� המסומני� בתוכניות (לוחות 

רו אל פסי השוואת הפוטנציאלי� באמצעות מולי' מ"נ, תעלות פ"צ, גנרטור וכד') יחוב
נחושת נפרד, אשר יחובר אל בורג הארקה שבאלמנט מצידו האחד ואל בורג נפרד  על פס  

  השוואת הפוטנציאלי�.  

חיבור הארקת ההגנה של האלמנטי� המאורקי� לפס השוואת הפוטנציאלי� יבוצע   .3  
כנדרש, או כמסומ� בתוכנית חיבורי ממ"ר  16ממ"ר או   50באמצעות מוליכי נחושת 

  הארקות. 

כל חלקי המתכת במתק�, כולל מחיצות ההפרדה, חלקי המתכת של פסי הצבירה, סולמות   .4  
הכבלי�, דלתות, צינורות מי�  וכו' יוארקו לפס ההשוואה. הארקה תתבצע באמצעות 

  ממ"ר.  16מולי' נחושת 

  שנית� יהיה לפרק� ללא חיתו'.נקודות החיבור של ההארקות יחוברו כ'   .5  

כל נקודות החיבור של פס אפס או השוואה יסומנו באופ� ברור ביותר על ידי שלטי  סנדבי!   .6  
חרוט. פסי השוואת הפוטנציאלי� כולל בורגי החיבור יכוסו באמצעות תיבת כיסוי 
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  מתאימה הניתנת לפירוק.

חיבורי� של חלק מהציוד או חלק  מתק� הארקה יבנה כ' שנית� יהיה ללא קושי לפרק  .7  
  מהמערכות למטרת בדיקה ומדידת ער' התנגדות הארקה.

כל אחד ממוליכי הארקה יסומ� בכל קצה ולפחות פע� אחת באמצע התוואי באמצעות   .8  
  שלט חרוט המחובר אליו. בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המולי'.

  

 



  

  'דנספח 

  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  הנזכרמפעיל" "ה .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 (טלכריזה; בקרת מעברי,  לרבות: מערכות %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 ),ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .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 תשתיות ובנתב"ג ומפעילה המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה  .2
פרטית ייחודית ומתקדמת (להל�: ) מאוד ומתח נמו� נתוני ,תקשורת (טלפוניהלמערכות 

  ), 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 עמי אבטחת מידע טבטיחותיי, טעמי ביטחוניי, %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 חזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות , והקמתה, הפעלתה ותלהל�) 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

מפעיל לקיי את כל פעילות בהתקשרותו בחוזה מתחייב ה 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 
, לא יפעיל ציוד תקשורתתשתיות מערכות תקשורת ו/או לא יתקי� הוא , שירותמקומות הב

, בעצמו או שמחו- למקומות השירות בתשתיות התקשורתיעשה שינויי כלשה קצה, לא י
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  )הבועההשירות ( מקומות בתו�של המפעיל  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 למרות האמור בסעי+  .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 
ר המבוקש, אישרה הרשות את הקישוידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

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

  בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות הרלוונטיות לאמור לעיל. 

ר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדי (מבחינה מפעיל אש .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  באמצעותשימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי [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 ת הרשותית כמפורט בסעי+ ] שימוש באמצעות רשת התקשורמאוד [מתח נמו� .7.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחו-  .7.4
) או 10 9 למתחמי הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעי+ 

  );12 באמצעות ספק תקשורת מורשה (כאמור בסעי+ 

על א+ הוראת כל די�, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות  .בעלות .8
עיל התקשורת בתו� מקומות השירות או מחו- לה (א יותר לו), בי� באמצעותו של מפ

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

ואשר נית� לניתוק מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעביר בשלמות, וכפי מצב ערב 
  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)במקו השירות הקיימת 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 השירותהתקנת התשתית ו/או שינויה, בתו�  .9.1
  ").המתקי!על פי כל די� למת� השירות הרלוונטי (להל�: "

קנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, כתנאי לתחילת הת .9.2
, לרבות מיפוי שירותתכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות ה



  

במקרה של "). תוכניות ההתקנהמדויק של כל קווי התקשורת המתוכנני (להל�: "
 הרלוונטי.  התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה

(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 
ריע לרעותה, ולא תגרו עיכובי ו/או מערכת תקשורת אחת, הפועלת בנתב"ג לא תפ

  השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויי הנדרשי לפי  .9.3
שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינת� ובשינויי ככל שידרשו, יינת� לא 

דיקת תכנית יו מיו שיומצאו לרשות מלוא הפרטי הדרושי לב %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-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד (  .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

  ילי תקשורת.או ע"ג מוב P.V.Cהסלילה תיפרס בתו� תעלות   .3

קוד לתחילת עבודתו של המתקי�, לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, על המפעיל 
להתקנת נוספי, במידת הצור�, תקני מפורטי קבלת הנחיותיו לעניי� לצור� 

   .ולהסדרת פיקוח מטע הרשות על עבודת המתקי� תשתיותה

  ול דעתה הבלעדי.פי שיק%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
המערכות שהתקי� כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהל� התקנת�, ומתחייב כי המתקי� 

  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 
  תקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. הה

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד  מפעילה
ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירי י 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, יות בתוכנ

  ובי� לאחרי שיסתמכו על התוכניות הללו.הרשותי 

9.8.  בה יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר במקרי מסוימי
וח על הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיק 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) של המפעיל תבוצע רק לאחר  השירותוהתקני) בתו� מקומות , מכל הסוגי

אישור הרשות. תנאי מוקד למת� אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיוש בתו� 
של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריי וללא כל הפרעה  השירותמקומות 



  

פי % ע עלשל המפעיל, ותבוצ השירותלכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחו- למקומות 
הסטנדרטי הרשותיי. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי 

 השידור, בה ישתמש המפעיל.

לאחר מת� אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע 
 בדיקה כי אכ� לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרי

המפעיל באופ� מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע  של הפרעות כאמור יבצע
הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות 
רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל וא+ לפעול בעצמה לניתוקה, 

 אגב הטלת כל ההוצאות בה� עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

אי� בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתוני הפנימית של  יובהר, כי
שיו� לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות ידי�, וכי תנאי מוקד נוס+ להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרי והר
 הנדרשי לכ� לפי כל די�.  

  ורת מחשבי�שירותי טלפוניה ותקש .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבי, אל מקו השירות שלו (הבועה), 
(ובכפו+  הרשותיהנס"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

שתמשי מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכו� למועד עריכת נספח זה, לספק למ
), 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; 
ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; התקנת והעתקת קווי, מכירת תקשורת בתו� הבועה, 

ושירותי נוספי, א יסוכמו בעתיד ; 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
המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר הא שירות המבוקש על ידו הינו 

.  מסוג השירותי שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק למשתמשי

יחולו איזה מהשירותי אות מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, בחר המפעיל לקבל 
 :  הכללי הבאי

 שירותיאיזה 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 תינת את המועדי לנשיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, 
. מובהר , ותוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הרשות לבי� מפעיל הנס"ר הרשותיבעד

  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 הרשותיתת שתתעורר, ברש
. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה הרשותי הנס"רע מפעיל הסכ ה

  כנגד הרשות בענייני אלה. 

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת  .11.2
, ויעניק למפעילי השוני בנתב"ג, ]VLANלמעט [ על כל מכלוליה תקשורת הרשותיתה

  הנס"רע מפעיל בכלל המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכ
עודי לרשות שדות ימרכז תמיכה י מפעיל. בתו� כ� מפעיל הנס"ר הרשותי הרשותי

)   ). Help Deskהתעופה ולמפעילי השוני

11.3. ארצית, שירותי חיוג בתו� מתח נתב"ג,  המחירי עבור שירותי הטלפוניה פני
ושירותי האחזקה בגי� שירותי אלו, יהיו על פי המחירו� הקבוע בהסכ שבי� הרשות 



  

לבי� מפעיל הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). 
הנס"ר הוראה זו תחול א+ ביחס לשירותי נוספי שיסוכמו בי� הרשות לבי� מפעיל 

מובהר בהקשר זה הרשותי 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 

יל הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו המחירי עבור יתר השירותי אות רשאי מפעלספק. 
  בהסכמה בי� מפעיל הנס"ר הרשותי לבי� המפעיל. 

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.  7ובכתב בת ההתקשרות ע מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .12

12.1. :מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאי
ספק כל מ לשירותי אלויזיה רב ערוצית ושירותי נלווי ואינטרנט, תמסורות, טלול

משי את השירותי תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשת
מנהל החוזה המפעיל יהא רשאי לפנות ל). "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

  מותרת על ידי ספק תקשורת מורשהשאספקתנלווה) הינו מסוג השירותי . 

12.2.  ההתקשרות בי� המפעיל לבי� ספק התקשורת המורשה תהא בהתא להסכ ביניה
שתוקפו יהא כפו+ לתוק+ ההסכ בי� הרשות לבי�  )ספק"# המפעיל"הסכ� (להל�: 

. מובהר ומוסכ בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכ ספק התקשורת המורשה
רת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה , וספק התקשוספק%המפעיל

שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית 
ספק. בכל מקרה, %שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של הסכ המפעיל

 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בענייני אלה.

חוזה מסכי ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר בחתימתו על ה .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 
שותי או מספקי התקשורת המורשי, כמו ג של שירותי שרכש ממפעיל הנס"ר הר קבוצות

 מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר הרשותי או הספקי המורשי בגי� תנועה זו ובי� שירותי
 אלו.  

  



  

  הוראות ביחס לרשת המחשבי� .14

  ואל מחו- לנמלחיבור רשת מחשבי בי� מקומות השירות  .14.1

המחשבי של  אשר ברשותו באמצעות רשת שירותמקומות הבחר המפעיל לחבר את 
 הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכ�, יבוצע החיבור באופ� שלהל�:

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 6Eקו תקשורת מסוג באמצעות 

לש המחשה שני  % VLANי של המפעיל (התקשורת בי� מספר מתחמ .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 2הפנימית של  ), וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת המחשבי
 המפעיל, וכ� חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבי של הרשות יעשה על גבי תוו� %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
  רה ומת� השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחת על ידי הצדדי. אישו

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�.

לו אל מחשב/י המצויי מחו- ש יבמידה ויחפו- המפעיל לחבר את רשת המחשב .14.2
או לחבר בי� שני מתחמי שלו שלא באמצעות רשת המחשבי של לתחומי הנמל, 

הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווי ישירי, ובהתא להוראת סעי+  הרשות,
 .[קישור אל רשת הבזק הציבורית] לעיל 7.4 

יל קישור בי� מתחמיו השוני באמצעות רשת תקשורת בכל מקרה לא יבצע המפע .14.3
 אלחוטית.

 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 

תר, ביחס למועדי בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בי� הי (on-line)מקוו� 
באמצעות התחברות לרשת  –טיסות, תנועות נוסעי ומאפייניה, וזאת 

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  תהקופות הרושמוהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר 
המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כ� שהרשות תוכל לקבל 

לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמי דמי הרשאה  (on-line)מידע מקוו� 
רת של העברת מידע לא מקוו� בתיאו ע או לקבל מידע זה בכל צורה אח

  המפעיל. 

  



  

 מאוד הוראות לגבי מערכות מתח נמו� .15

  שירותמקומות הבתו� מאוד מערכות מתח נמו�  התקנת .15.1

 שירותמקומות ההמפעיל יהיה רשאי להתקי� את מערכות המתח הנמו�, אשר בתו� 
 מוסמ� שלו, באמצעות הרשות או הגור שנבחר על ידה לש כ� או באמצעות גור

  . לאחר קבלת אישור מהרשותאחר מטעמו של המפעיל 

ידי %הרשות תהיה רשאית לקבוע תקני וכללי לעניי� סוג המערכות שיותקנו על
פי תקני וכללי אלה, %, והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ההמפעיל בתו� 
  במידה ויקבעו. 

מקרה, לעמוד בתקני והכללי  בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל
, כפי שנקבעו על ידי הרשות שירותמקומות הלעניי� סוג המערכות שיותקנו על ידו ב

, 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

מסחריי מאוד נמו�  חשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתקיימת אפשרות שהר
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 
הכל ותעניק לו הרשאה להשתמש בה�, והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, 

זה, ואשר ע חתימת� נספח בהתא לפרטי ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות ל
  על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אות� כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמו� שתקצה לשימוש 
כל הנית�, לאחר כ %המפעיל, לרבות לצור� תחזוקת� ולצור� איתור תקלות, וזאת 

  שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כ�.

  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 

מכח הרשאה זו), ולא יוסי+ רשתות משלו אלא בתו� מתחמיו פעולה (זולת השימוש ש
  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

של טלוויזיה ו/או אספקתה ר, כי חיבורה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובה
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), 
  בי� הרשות לבעל ההרשאה האמור. ובהתא לכללי שיחולו מכוח ההתקשרות ש

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 
רישיו� טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא א יש לבעל ההרשאה 

להשמעה פומבית בתוק+ המתאי להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 
  ידי בעל ההרשאה. 

���  



  נוסח דיווח כספי שנתי 	' ה_נספח

  

 ארי�:ת

_____________  

  לכבוד 

  ______________רשות שדות התעופה

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להל�: "החברה") –ש� הזכיי� נדו�: ה

  דיווח לרשות שדות התעופה            

ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להל�:  _____כרואי החשבו� המבקר של החברה _______

(ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביו   העסקאות) המפרט את מחזור "הדוח"

___________.  

הדוח הינו באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח 

  האמור בהתבסס על ביקורתנו.

התעופה  הביקורת כוללת בחינה של יישו  הדרישה הנובעת מהסכ  _______ ע  רשות שדות

, וכ� כוללת בחינת המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיו� לרבות דווח ס� 

  ההתאמה בי� הדווח המצ"ב ובי� דווח מחזור העסקאות למע"מ.

  כמו כ�, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות ע  צדדי  קשורי .

על פי תקני  אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את  .י ערכנו את בדיקתנו בהתא  לתקני ביקורת מקובל

הבדיקה ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו� שאי� בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית 

  מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות ברוטו  מחזור העסקאות לדעתנו הדוח המצ"ב משק" באופ� נאות את 

  ._________   הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביו

  

  בברכה,         

  ירמת רואי החשבו�פ

 



  נוסח אישור מטע� רואה חשבו מבקר �'ונספח 

          פדיו מכירות ברוטו של (ש� המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          לשנת החוזה שהסתיימה ביו� 

� / (במטבע החוזה) $              

  ברוטו מחזור עסקאות  ש� החודש 

    ינואר

    פברואר

    מר	

    אפריל

    מאי

    יוני

    יולי

    אוגוסט

    ספטמבר

    אוקטובר

    נובמבר

    דצמבר

    סה"כ

  

  �        ס� העסקאות ע� צדדי� קשורי� 

  �         ס� דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

                    

  חתימה      ש�        
            

    סמנכ"ל לכספי�
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____________________________________________________________________________ 

 
 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
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  מכרז פומבי מס'  – 'חנספח 

  נוסח ערבות

  .__.__6201תארי�: 

   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 
למת� הרשאה לניקוי כלי  חוזהלמדד כמפורט להל, אשר תדרשו מאת החייב בקשר ע  

ג וכ� לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתק� שטיפה לכלי רכב של חברות השכרת הרכב בנתב"
  (להל: "החוזה").  רכב

ימי עסקי  ממועד קבלת דרישתכ  שבעה לפי דרישתכ  הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2
(להל: "הסני&"), במהל� שעות פעילות  2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________
תכ  האמורה (להל: "סכו  הדרישה") הסני&, אנו נשל  לכ  כל סכו  הנקוב בדריש

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

  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכ  בקשר לדרישתכ  ו/או לסכו  הדרישה.

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  עדערבות זו תיכנס לתוק& בתארי� הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .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 
  בות".למדד, יכונו בערבות זו: "סכו  הער

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"
המדד שפורס  לאחרונה לפני ביצוע התשלו  בפועל על פי ערבות זו,  �  "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

 עדית לדו בענייני  אלה.השיפוט הבל
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.  המלאשמו יש להשלי  את   1

  יש להשלי  את כתובת סני& הבנק. 2
 



  נספח אחריות וביטוח � ח'נספח 

  
   אחריות בנזיקי� לגו� ולרכוש

 
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 תאגידוהמבקרי�, אד� או כלשהו לרבות קהל הקוני�, הנוסעי� 

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  ,ו/או ספקי משנה ועובדיה�מי מטעמו ו/או כל מי שנתו למרותו, לרבות על ידי קבלני 
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  
וצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� במקומות שב

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 

יהא הרכוש במצב תקי ומתאי� בכל פרטיו  בהקד� האפשרי באופ שלאחר תיקו הנזק
 �  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  

על הפרת זכויות  המבוססת המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 
יוצרי�, פטנטי�, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות 

  זה.  חוזהפי $רותי� עליאו רוחניות בכל הקשור במת הש
  

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגי כל נזק ו/או אובד ו/או הפסד שייגר� ל המפעיל  1.4  
כאמור ככל  ד תביעה כאמור ו/או בגי אישו� פלילי, בגי מעשה או מחדלכנג 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

� פיצויי� או כל תשלו� אחר בקשר לתביעה כזו, , ובכל מקרה שהרשות תאל' לשלזה 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.
  

ה אחראי לקבל מידע מהגורמי� המוסמכי� ברשות לפני התחלת עבודות המפעיל יהי  1.5  
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� 

קיי� בשטח מקומות השירות, בי א�  לעי. המפעיל אחראי לכ& שכל נזק שייגר� לרכוש
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 

תהיה הרשות ו/או כל אד� או רשות מוסמכי�. לא תיק המפעיל את הנזק בתו& זמ סביר, 
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.
  

  1.6   �  ה הפרה יסודית של החוזה.זה מהוו 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ביטוח



  
  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2

  
ולפני יו� הכניסה פי כל די, $זה ו/או על חוזהפי $מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  

וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפו' ו/או הקמה  למקומות השירות,
לקיי� ביטוח עבודות קבלניות בש� מתחייב המפעיל לערו& ובמקומות השירות, 

המפעיל, קבלני� וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח 
(להל: "אישור עריכת ביטוח עבודות  1'טכנספח זה ומסומ  חוזההמצור� ל

  ").המפעיל

 

מיו� תחילת ביצוע עבודות המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  
, כשהוא חתו� על ידי מבטחיו. המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות  המפעיל

כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנוע מ המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יו� לפני  האישור כאמור לא הומצאהמפעיל א� ביצוע עבודות את המפעיל 
  .הכניסה 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 מתחייבלמקומות השירות, המוקד� מבי המועדי�, 

את הביטוחי� המפורטי� באישור עריכת הביטוח המצור�  �תקופת מת השירותי
") אצל חברת מפעיללהל: "אישור עריכת ביטוחי ה( 2ט'כנספח זה ומסומ חוזה ל

  "). מפעילביטוח מורשית כדי ובעלת מוניטי (להל: "ביטוחי 
  

ללא צור& בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא   2.1.4  
מיו� תחילת מת השירותי� ו/או הכנסת נכסי� למקומות השירות, וחר יא

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקד� מבי שני המועדי�, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתו� על ידי המבטח

ות להכנסת נכסי� כלשה� למקומות השירהמפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
, 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�

  

בד הכנסות, ארכוש וכ ביטוח כי המפעיל רשאי שלא לערו& ביטוח בזה מוסכ�   2.1.5  
ואול�  ),2ט'נספח עריכת ביטוחי המפעיל ( ) לאישור4( $ ) ו1פי� (כמפורט בסעי

מור לעיל אבד הכנסות כאנזק לרכוש ולהל יחול לגבי כל  2.1.8בפסקה האמור 
  .�כאילו נער& הביטוח בגינ

  

 הוא א� לדעת המפעיל יש צור& בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אות�  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�

וטח לכלול את הרשות, כלפי הרשות, לעניי ביטוחי רכוש ו/או יורחב ש� המב
  לעניי ביטוחי חבויות, וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת.

  
פי סעיפי� $המפעיל מתחייב לעדכ את סכומי הביטוח בגי הביטוחי� הנערכי� על  2.1.7  

מעת לעת, כדי שישקפו תמיד  )2ט'נספח ) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (4($ ) ו1(
  פיה.$ח עלאת מלוא שוויו של הרכוש המבוט

  



 המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  2.1.8  
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,  רי הרשותבחצהסכ� אחר מקנה לה� זכויות 

 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 , לעיל 2.1.6וכאמור בסעי�  עריכת ביטוחי המפעילובאישור  המפעיל

רטי� לעיל מכל בזאת את המפו והמפעיל פוטרלאו,  �ביטוחי� על ידו ובי א
כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אד� אחריות לנזק 

.  שגר� נזק מתו& כוונת זדו
  

בפסקאות ת אישורי הביטוח במועד, כאמור למע הסר ספק מובהר כי אי המצא  2.1.9  
זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי $עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל $2.1.4ו 2.1.2

לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלו� שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 
 ג� א� יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי $ לקיי� את כל התחייבויותיו על

למקומות  ו/או הכנסת נכסי� במקומות השירותבלת החזקה ו/או ק המפעיל
  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מת השירותי�ו/או  השירות

  
 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תו� תקופת ביטוחי  יומיי�לא יאוחר מ  2.1.10  

 ,יללע 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  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אות�   2.1.11  
לבצע כל שינוי או תיקו שיידרש על , והמפעיל מתחייב 2.1.1$2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימ� להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של 
הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקו ביטוחי המפעיל כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 

מור, טיב�, היקפ� ותקפ� של ביטוחי המפעיל, או הקשור לאישורי הביטוח כא
 חוזהפי $לגבי העדר�, ואי בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על

  זה.
  

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשל� את  המפעיל  2.1.12  
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.

  
בתשלו� דמי ביטוח נוספי� מעבר למקובל,  תחויבהרשות א� המפעיל מתחייב כי   2.1.14  

פי הביטוחי� $לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 
ישל� המפעיל די הרשות הנובעי� ממעשה או מחדל של המפעיל, הנערכי� על י

  הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד ע� דרישתרשותל
  

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיי� פוליסה   2.2.1 2.2 
צר� את המפעיל, על ללביטוח חבות כלפי צדדי� שלישיי� בפרט, תפעל הרשות 

ונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלני� וזכייני� הפועלי� חשב
חבות המפעיל  בקשר ע� פעילות המפעיל  על פי הסכ� זה, ואת  בשטחה,  לכיסוי 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקי (נוסח חדש) ,  האחריות
כאמור  המפעיל  לקיי�אותה מחויב  כביטוח עוד� החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגי נזק תאונתי העלול להיגר� לגופו ו/או לרכושו של כל אד� או לעיל
תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מ הצדדי� כלפי כל אד� שבינו לבי אותו 

 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 

  ברישא לחוזה זה.
  

מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשול� על ידו לא   2.2.3  
$ (חמשת אלפי� דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית $5,000 תפחת 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

  

ביטוח זה ישל� המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות תמורת   2.2.4  
שהמפעיל חב בתשלומ� לרשות השנתיי� פרומיל מס& התשלומי�  6.25בשיעור 

ימי� מיו� שנשלחה דרישת התשלו� על ידי  14התשלו� יהיה בתו&  לפי חוזה זה.
הרשות. 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  
ות כלפי צד שלישי שהמפעיל ער& או התחייב עוד� החל מעבר לכל ביטוח אחרי

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 
לותיו, והוא יהיה רשאי לערו&, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלי�, כפי ומגב

.  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.$ו/או המפעיל על ידה לצור& מימוש זכויות הרשות
  

, מתחייב המפעיל המפעיל בנוס� לביטוחי� המפורטי� באישור על קיו� ביטוחי   2.3 
פי די בגי פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, $ביטוח חובה כנדרש עללערו& 

 (לרבות  או שימוש בכלי רכב גי נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכ
  .רועילא ש"ח 1,000,000 $לא יפחת משבגבול אחריות  אתי)נזק תוצ

  
 2.4  

  
  
  
  
  
  
  

2.5  
  
  
  
  
  
  
  

2.6 

פי חוזה זה, תהא הרשות $א� לא יבצע המפעיל את הביטוחי� אשר עליו לערו& על  
רשאית, א& לא חייבת, לערו& את הביטוחי� תחת המפעיל ולשל� את דמי 

הפרשי הצמדה, על חשבו הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או 
המפעיל, והמפעיל מתחייב לשל� לרשות את כל התשלומי� אשר ביצעה כאמור. 
אי באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחי� עבור 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  הביטוחי� כאמור, טיב� והיקפ�.
  

המתחייב מ האמור  ע הסר ספק, מוסכ� בזאת כי היק� הכיסוי הביטוחילמ
 אישור עריכת ביטוחי� ובכלל זאת גובה גבולות האחריותזה וכ מ בנספח

מפעיל אשר אינה , הינ� בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטי� בה�
ר ומאשר מצהי מפעיל. הפוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכ� זה ו/או על פי די

או מי  רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאכי 
לגובה גבולות האחריות זה , בכל הקשור להיק� הכיסוי הביטוחי ובכלל המטעמ

 כאמור. 
  

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר ע� ההתקשרות 
לת העסקת� כי ה� עורכי� נשוא הסכ� זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחי

  ביטוחי� נאותי� ביחס לפעילות�.
  
  



מובהר ומוסכ� בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגי כל  2.5 
נזק ו/או אבד ו/או הפסד שייגר� עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטע� 

ד שייגר� המפעיל, והמפעיל יפצה את הרשות בגי כל נזק ו/או אבד ו/או הפס
עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בי א� נזק ו/או אבד ו/או הפסד 

 כאמור מכוסי� במי מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערו& ובי א� לאו.
  
  

 �  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעי

 

     
  
   

 



  �1'ט נ ס פ ח
  המפעילת ביטוח עבודות אישור עריכ    

  
  תארי&: ____________            

  לכבוד
  רשות שדות התעופה בישראל (להל: "הרשות")

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  א.ג.נ.,

  
ותחזוקה של תחנות תדלוק לרכבי חברות השכרת  הפעלהלניהול, הרשאה הסכ� לקבלת הנדו�: 

� הרשות שנחת� בי ת התעופה) ברשות שדוו/או "השירותי�"  (להל�: "הנכס"הרכב בנתב"ג 
  ")המפעיל(להל�: " ______________בי� ל
  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות ועד ליו�_______   ______הננו מתכבדי� לאשר בזאת כי החל מיו�    
 מפעילידי ה$המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלני� וקבלני משנה  המפעילקבלניות בש� 

  :להלכמפורט  וו/או מטעמ
  

, במלוא ערכ, וכ אבד המפעילביטוח כל הסיכוני� המבטח אבד או נזק הנגר� לעבודות  $ 1פרק   .1
 �או נזק הנגר� לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעי� בדבר ויתור על תחלו

נכס ו/או בשטח בהשוכרי� המפעילי� ו/או  וכ כלפי כלל הרשות עובדיה ומנהליה ו/או עובדיה כלפי  
, ובלבד שהאמור המפעילאשר בביטוחיה� נכלל סעי� מקביל בדבר ויתור על תחלו� כלפי  הרשות

בדבר ויתור על זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו& כוונת זדו. מובהר בזאת כי פרק 
ו נופל מס& זה  כולל הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדי� ו/או רכוש סמו&, בגבול אחריות שאינ

100,000$/400,000 .2   
  

רוע, לתובע ילא2  4,000,000/ 1,000,000$בס&  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  $ 2פרק   .2
ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעי� אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נער& בנפרד עבור 

  כל אחד מיחידי המבוטח.
  ה ייחשבו לצד ג' לצור& פוליסה זו. רכוש הרשות והבאי� מטעמ

  
ס& בביטוח אחריות מעבידי� בגי חבות כלפי כל המועסקי� בביצוע העבודות בגבול אחריות  $ 3פרק   .3

ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  עלאירולתובע, 2  20,000,000/5,000,000$
לי�, קבלני�, קבלני משנה ועובדיה� וכ בדבר ורע תפיתיונועבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  העסקת נוער.
  

  הביטוח לעיל יהיה כפו� להוראות הבאות:
  

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קוד� לכל ביטוח אשר נער& על ידכ�, ואנו מוותרי�    .א
  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתו� ביטוחיכ�.

  

י הרשות עובדיה ו/או מנהליה וכ כלפי כל גו� ו/או אד� הננו מוותרי� על זכות התחלו� כלפ  .ב
שהמבוטחי� התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלו� כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. 

.  ויתור כאמור לא יחול כלפי אד� שגר� לנזק בזדו
  

למת ביצוע עד השו/או לשינוי לרעה כמו כ אנו מתחייבי� כי הביטוח הנ"ל אינו נית לביטול   .ג
  . נכסהעבודות ב

  

על פי מוסכ�, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתו� לב העלול לגרוע מהזכויות   .ד
  יגרע מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו.  הפוליסה לא

  

ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקי� חלה על המפעיל   .ה
 בלבד.

  



ת לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ה המפורטהפוליס איתנ  .ו
ת למועד עריכת הביטוח או חידושו ביט" ו/או "איילו ביט" הרלוונטיו/או "הראל ביט" ו/או "מנו

.  ו/או כל נוסח אחר המקביל לה
  

  
  שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכפו� לתנאי� ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 

  
  

  בכבוד רב,
  

    
  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (ש� החות�)  (תפקיד החות�)

  



    �2'ט נ ס פ ח
  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                        
  תארי&: ____________                
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להל: "הרשות")
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  ,א.ג.נ.
  

ותחזוקה של תחנות תדלוק לרכבי חברות  הפעלהלניהול, הרשאה הסכ� לקבלת הנדו�: 
שנחת� ברשות שדות התעופה ) ו/או "השירותי�"  (להל�: "הנכס"השכרת הרכב בנתב"ג 

  ")המפעיל(להל�: " ______________כ� לבי� יבינ

   :  הנדו

  
") תקופת הביטוח(להל: " �_________ ועד ליוהננו מתכבדי� לאשר בזאת כי החל מיו� _______ 

ביטוחי (להל: "נכס לעניי ה המפעילערכה חברתנו את הביטוחי� המפורטי� בהמש&, על ש� 
  ").המפעיל

  
  
של  וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכ ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1

 נכסכ�, וכ כל שינוי ותוספת ל, במלוא עררשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחו� ה מפעילה
, מפני אבד או נזק עקב הסיכוני� המקובלי� וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה

בביטוח אש מורחב לרבות אש, עש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפו, נזקי 
טיס, שביתות, פרעות, נזק  ידי כלי$נוזלי� והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

הרשות, הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� כלפי  בזדו, וכ פריצה.
(אשר בביטוחיה�  בשטחי הרשות שוכרי� האחרי� מפעילי� ו/או הוכ כלפי העובדיה ומנהליה 

לעיל בדבר ויתור על ), ובלבד שהאמור המפעילנכלל סעי� מקביל בדבר ויתור על תחלו� כלפי 
.  זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו& כוונת זדו

  
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להל. הביטוח אינו כפו� לכל הגבלה בדבר   .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקני� סניטריי�  $חבות הנובעת מ
קבלני�, קבלני משנה חבות בגי וכלפי כל דבר מזיק במאכל או משקה,  פגומי�, הרעלה,

והשבתות וכ תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב  , שביתותועובדיה�
וזאת בכפו�  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  �בגי אחריותהרשות עובדיה ומנהליה לשפות את 

   כאילו נער& בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. לסעי� אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח
  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למש& תקופת 2  40,000,000/$ 10,000,000גבול האחריות: 

  
בגבול אחריות  וומטעמ ויד$ כלפי כל המועסקי� על המפעילביטוח אחריות מעבידי� בגי חבות   .3

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, לתובע ולתקופת הביטוח. 2  $20,000,000/5,000,000בס&  
, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעביד�) שעות עבודה, קבלני�, קבלני משנה ועובדיה�

הרשות עובדיה ורעלי� וכ בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את  תפיתיונו
  .ו/או מי מה� המפעילנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  רשותבמידה ונטע כי ה ומנהליה

  
פי סעי� $ ביטוח אבד הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכוני� המבוטחי� על  .4

חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו  12 $) לעיל, למש& תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1(
לי� ו/או מפעיוכ כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהמוותר המבטח על כל זכות תחלו� כלפי 

בביטוחיה� נכלל סעי� מקביל בדבר ויתור על  ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרי� האחרי�  בה
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלו� לא יחול לטובת אד� המפעילתחלו� כלפי 

.  שגר� לנזק מתו& כוונת זדו
  



  
  ביטוחי המפעיל יהיו כפופי� להוראות הבאות:

  

וכ כלפי כל אד� או גו� עובדיה ו/או מנהליה ל זכותנו לתחלו� כנגד הרשות הננו מוותרי� ע .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב י�שהמבוטח

. הביטוח.  ויתור כאמור לא יחול כלפי אד� שגר� לנזק בכוונת זדו
 

וכי  הרשותידי $ל ביטוח הנער& עלהביטוחי� דלעיל כוללי� תנאי מפורש לפיו ה� קודמי� לכ .2
 . הרשותאנו מוותרי� על כל דרישה או טענה בדבר שיתו� ביטוחי 

 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתו� לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .3

 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
 

ו במש& תקופת השכירות, אלא א� אנו מתחייבי� כי הביטוחי� דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטל .4
 יו� מראש. 30 הרשותתימסר הודעה כתובה בדואר רשו� לידי 

 
ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקי� חלה על המפעיל  .5

 בלבד.
  

לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  ת לעילהפוליסות המפורטו תנאי .6
"הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילו ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח ביט" ו/או 
  ו/או כל נוסח אחר המקביל לה.או חידושו 

  
  

  בכפו� לתנאי� ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.
  בכבוד רב,

  

    
  חתימת המבטח)(  (חותמת המבטח)  (ש� החות�)  (תפקיד החות�)

  
  
  
  
 
 
 
 



 

  נספח י'
  מכרז למת� שירותי תדלוק לחברות השכרת רכב  נספח בטיחות אש ומניעת דליקות

  נתב"ג – 16חניו� 

  
                    

 כללי .1

לרכוש והגנה על  המטרות המרכזיות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג ה� הצלת חיי�, צמצו� נזק  .א

הסביבה בהתרחש אירוע חירו�. בטיחות אש ומניעת דליקות ה� אמצעי� חשובי� בהשגת יעדי� 

  מרכזיי� אלו של המחלקה.

הטרמינלי� והמשרדי�, הדלפקי� החנויות והמחסני� בה�, וכ� המבני� והמתקני� השוני� 

הפעילות המתבצעת בה�, הנמצאי� בשטח נמל התעופה, הינ� מבני� מסחריי� שקיומ� ומאפייני 

 יוצרי� סיכוני אש בטיחותיי�.

ותקנותיו, מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, חייבת  2012 –על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה   .ב

להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול למניעת דליקות או התפשטות�, וכ� 

 להצלת נפש ורכוש.

יבת מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, להבטיח, לקיי� ולתא� את כל לש� מילוי תפקידיה חי  .ג

הסידורי� הדרושי� למניעת דליקות ולכיבוי�. כמו כ� עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינו! העובדי�, 

  ושותפי הפעילות, על מנת להקטי� את סיכוני הבטיחות מאש.

רשאה כלשהי, ממחלקת הצלה מפעיל, זכיי�, קבל� או כל גור� אחר (להל�: "המפעיל") שקבל ה  .ד

וכיבוי אש לפעול בתחומי נתב"ג, יפעל כ! שהשירותי� הניתני� על ידו או הפעולות המבוצעות על ידו, 

בתחומי נמל התעופה ובשטחי� המאוכלסי� נוסעי�, מלווי� ושותפי פעילות, יתבצעו על פי 

 ההוראות והנהלי� הנוגעי� לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

  

 

 מטרה .2
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיה� יפעל המפעיל וכל מי מטעמו (המתכנ�), 

  שיועסק בביצוע עבודות ו/או במת� שירותי�, בתחומי האחריות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.

צלה וכיבוי הנחיות מחייבות אלה הינ� חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת נתב"ג ומחלקת ה

  אש, למניעת פגיעה בחיי אד�, ברכוש ובסביבה.

  

  

 לנושא בטיחות אש ומניעת דליקות : תדרישות ייחודיו .3

יש להגיש תוכנית בטיחות אש ותוכניות מפורטות שיוכנו ע"י יוע& בטיחות אש ויוגשו לאישור   .א
 נתב"ג. –מחלקת הצלה וכיבוי אש 

במדור הנדסת בטיחות אש ומניעתה ו/או במדור יוע  הבטיחות יהיה בעל תעודת מהנדס רשו�,   .ב
שני�  3של לפחות  �בעל ניסיו  וג�  הנדסת מבני�, ברש� המהנדסי� והאדריכלי� בישראל



 

כמהנדס בתחו� התכנו�, ליווי ויעו  מקצועי בתחו� בטיחות אש ומניעת דליקות במבני�, וביצוע 
 סקרי בטיחות, ביקורת ומת� חוות דעת מקצועית בתחו� בטיחות אש ומניעת דליקות.

 כללי .4

 שמירה על דרכי הגישה למתח� פנויי� לצור עבירות רכבי הצלה וכיבוי אש.  .א

ניית כלי רכב בתחנות הדלק ובצירי הגישה לרכבי הצלה וכיבוי אש. (דרכי גישה חל איסור ח  .ב
 מסומני� באדו� לב�. 

 .בדיקות תקינות שנתיות למפסקי זרימת דלקיש לבצע   .ג

 חל איסור אחסו� ציוד ואשפה בתחו� תחנות הדלק.  .ד

תחנות  ניכוש עשבייה בכלל מתח� השכרות הרכב וכ� מעבר לגדר בכל הצד המזרחי שליש לבצע   .ה
 מ' לפחות עד הגדר. 20הדלק וליצור רצועת הפרדה של 

 חיבור צנרת מי כיבוי האש למאגר מי� ומשאבות הגברת לח&. יש לבצע   .ו

התקנה/חידוש שלטי� האוסרי� על עישו� או הדלקת אש, שילוט מפסקי חשמל חירו� ראשי   .ז
 ושילוט עמדות כיבוי אש.

� זיקה וניסיו� למתקני� דומי� עפ"י תרחישי יש לבצע סקר סיכוני אש ע"י מהנדס בטיחות ע  .ח
 :ייחוס לרבות תרחישי הייחוס הבאי�

 �אירוע שריפת כלי רכב בחניו� והשפעתו על המתקני� הסמוכי� לחניו  .ט

 .אירוע שריפה במתקני� הסמוכי� באזור זה והשפעתו על החניו�  .י

 

 :שנתיי� נדרשי�  י�אישור .5

  שני�). 5((אחת ל 3(אחת לשנה), חשמלאי בודק סוג  חשמלהלתקינות מע' מוסמ! חשמלאי  •
 .ומפסקי החשמל במשרדי� שלטי ההכוונה, חשמלאי בודק לתקינות תאורת חירו�ואישור 

  חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות מע' גילוי אש ועש� •

 חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות גילוי/כיבוי בלוחות חשמל. •

 ל.ציוד כיבוי אש מטלטאישור תחזוקאי מוסמ! לבדיקת תקינות  •

הדרכת בטיחות אש לדיירי המבנה אשר תבוצע ע"י גור� מקצועי, לרבות מי שהוסמ! כממונה  •
או מוסד   בטיחות או ממונה בטיחות אש או בוגר קורס מדריכי� מטע� ביה"ס לכבאות והצלה

 מוכר אחר שאושר ע"י נציב, ובתנאי שמכיר את מערכות על מרכיביה�.

 לתקינות משאבות דלק אישור חברת הדלק •

  .את הצור! בעמידה בחוק תכנו� ובנייה פותמחלי� אינדרישות בטיחות הנ"ל  •

 

  דרישות כלליות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .6

 

 הדרכת עובדי�  .א

הדרכת עובדי�, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדרי! מוסמ! ממשרד  )1
 נתב"ג. –העבודה או נציבות כבאות והצלה בהתא� להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של העובדי�  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2
 קופה שתקבע.במבנה/מתח�/מפעל אחת לת

  

 

 תדרי&  .ב



 

המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במת� שירותי� יקבל תדרי!, ויחתו� 
על טופס תיאו� ביצוע עבודות ע� גורמי רש"ת, בהתא� להנחיות מחלקת שירותי הצלה וכיבוי 

 אש, בנושאי� הבאי�:

 הכרת סביבת העבודה והסיכוני� בה. )1

 חי יציאה מהמבנה.הכרת נתיבי מילוט ופת )2

 פעולות דחופות במצב חירו� והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלו� מי�). )3

 הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטי� למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או חומ"ס. )4

  נתב"ג). –לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש (מחלקת הצלה וכיבוי אש  )5

 

  בטיחות אשממונה   .ג
ממונה בטיחות המפעיל ימנה מטעמו נאמ� בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה (להל� : "

).ממונה בטיחות אש מטע� המפעיל ידרי! את כל המועסקי� מטע� המפעיל במת� שירותי� אש"
ו/או בביצוע עבודות (לרבות עבודות בנייה, תיקו� ושיפו&), ובכל מידע שימסר לו, כולל הנחיות 

  נתב"ג.  –הצלה וכיבוי אש מחלקת 
  נאמ� בטיחות אש יהיה איש הקשר בי� המפעיל ובי� מחלקת הצלה וכיבוי אש. 

  
 ממונה בטיחות אש ידרי& את המועסקי� מטע� המפעיל על פי הנושאי� הבאי�:

כל שימוש ו/או שינוע של חומרי� מסוכני� בתחו�  –שימוש בחומרי� מסוכני� ושינוע�   .א
נמל התעופה, יהי כפו, לאישורי� מתאימי� של המינהל ובתיאו� ע� מחלקת הצלה וכיבוי 

  אש.

 

המפעיל לא יאחס� או יחזיק במקומות השירות,  –חומרי� מסוכני� במקומות השירות   .ב
ומר אחר שיש בו סכנה, ליד� או בסביבת�, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצ&, או כל ח

  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.

 

תעשייה, המסחר הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד ה –חומרי� דליקי�   .ג
והתעסוקה, ובהתא� להוראת הדי� המחייב לעניי� זה בכפו, לקבלת אישור סופי של 

  מחלקת הצלה וכיבוי אש.

 

חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני או פונקציונלי במבנה /מתח�, אלא  –שינוי יעוד למבנה   .ד
לרבות  א� נית� לכ! אישור מראש  של הגורמי� הנוגעי� בדבר ברשות שדות התעופה,

אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה 
בהיבט של מניעת דליקות (אגפי אש והפרדות אש, מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת 

 חירו� וכיו"ב), ולסכ� חיי אד� ורכוש.

ני� הוא עבודה באש אחד הסיכוני� החמורי� במבנה ובמתק –ביצוע עבודה באש גלויה   .ה
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 הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה 

  סר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.יימ

 

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להל�, יהיה נוכח כבאי מטע� רש"ת   .ד
  ובגי� נוכחותו יחויב המפעיל בתשלו� לרשות, בהתא� להוראת הדי�.



 

אוטוגני, ריתו! : חיתו! מתכות בדיסק, ריתו! להל� עבודות באש גלויה הנחשבות סיכו� בטיחותי
חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה 

  וחו�.
  

ק"ג  6מטפי אבקה  2תחילת עבודה,   כלקבל� המבצע עבודה באש גלויה מחויב להציג לפני 
תקינות), תקיני� ותקניי� וברי תוק( ( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמ& למטפי� וקבלו אישור 

  ויריעות הגנה בהתא� להיק( העבודה.

 

, בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאו� ובאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש הדלקת אש בצד האוירי )1
  . אסורה בהחלטנתב"ג 

 

מער! גלאי� ובה� גלאי עש� רגישי� בי� היתר ג� לאבק. – ביצוע עבודה המייצרת עש� /אבק )2
כגו�; חיתו! אב�, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, כל עבודת חיתו! המייצרת עש� או אבק 

ע&, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקד� ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת 
טיפול מיוחד כמו כיסוי/נטרול הגלאי� באמצעי� מתאימי� על מנת למנוע את זיהומ� 

ידיעת הגורמי� באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתח� העבודה וזאת בתיאו� מוקד� וב
  נתב"ג. –הנוגעי� בדבר ובכפו, לאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש 

 

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על ידי  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )3
גור�  שהוסמ! לכ!. לפני הניתוק חייבת להינת� הסכמה בכתב של נציג חטיבת אחזקה 

  מחלקת הצלה וכיבוי אש.ברשות, והסכמה בכתב של נציג 
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� התקי�. 
  במקרי� אלה יש לוודא שהגלאי� מכוסי� כ! שלא יגר� לה� נזק תפקודי.

 

ת המי�, יתוא� מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג, ויבוצע רק לאחר כל ניתוק ממערכ )4
קבלת אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש ( יאושר על ידי קצי� בטיחות אש ומנ"ד או נציג 

  מטעמו).
  ניתוק מגופי מי� לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

  .ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט

 

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )5
כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתא� לחוק 

). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי 2012 (הרשות הארצית לכבאות והצלה 
� לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגר

  שלא כחוק.
  

 

מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהל!  –מפתחות למתחמי� רגישי� ולמשרדי�  )6
היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת 

יבוי אש מפתח/ות של התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכ
  כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש לפתיחת דלת/תות מקו� הפעילות בעת הצור!.

על המפעיל חלה החובה שלא להחלי, את המנעולי� והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  



 

  קצי� בטיחות אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת דליקות.

 

דלתות מילוט מהמבנה / מתח�, למקו� בטוח מעברי חירו� ו –מעברי חירו� ודלתות מילוט  )7
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 דלתות 

  ת מנעולי� ו/או כל אמצעי אחר.יציאת חירו�. אי� לנעול דלתות מילוט באמצעו

 

שלא לצור! כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שימוש בציוד כיבוי אש  )8
  בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדי� משמעתיי� וחוקיי�.

 

  נתב"ג. –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )9
  

 

 הפרת הוראות .7
ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי בטיחות למע� הסר 

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 
  

     9750799(03    –משרד רמ"ח 
  9750980(050  נייד  9750980(03   (מניעת דליקות  קצי�

  9750992(050   ( נייד   9750992(03  (מפקח מניעת דליקות 
  9750763(050   ( נייד   9750763(03  (מפקח מניעת דליקות 
    9750786(03   (פקס מדור מ. דליקות 

    9750776/7(03            (חדר מבצעי� 
   9731510(03               (פקס מחלקה

  
  
  

 

  דוד אלעזר כה�
  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 



 

   ש� המבקש:

   ש� הפרוייקט:

 מהות העבודה: 
  )X((יש לסמ� ב  חימו� � חיתו! �  זיפות �  ריתו! �

                                                                                      אחר

   ש� מבצע העבודה:

   תארי& ביצוע:

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפו� לבירורי�:

   הערות:

  יש לציי� בא� מדובר בעבודת שבר.*

  מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיו� הפרויקט **

  :חתימת הקבל� המבצע

          
  

                 : תארי&                                                                                                        

  ספח האישור

  
                                                      :אל
  

          :ש� הפרוייקט
  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאי� הבאי�:
  

 נוכחות כבאי

 אמצעי כיבוי

 ניקיו� השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  
  

                                                                               :מאשר העבודה ש� וחתימה 
   

                                                            אישור מדור מניעת דליקות  :

� 



  

  
  

  

   	'אנספח י
למת� הרשאה לניקוי כלי רכב של חברות  וגיהות לחוזהֹ  נספח בטיחות

השכרת הרכב בנתב"ג וכ� לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתק� שטיפה 
  לכלי רכב

   
  

 הגדרות: .1
 או מי מטעמו של אלה.מפעיל זכיי�, קבל�, בעל הרשאה,  "ספק" : ספק, 1.1.1
 ות התעופה (להל�: "רש"ת")ממתקני רשות שדכל 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  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2

(לרבות קבל� משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או  ספק
החוזה למת� \פת ההרשאההשירות, במהל$ תקו מת� בודת שיפוצי� במי ממקומותע

� .השירותי
   

יהיה אחראי בלעדי לקיו� כל  ספקשהלעיל, מובהר בזאת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעי&  .3
הוראות נספח זה על ידי כל קבל� ו/או קבל� משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 

דת שיפוצי� במי ממקומות השירות, במהל$ תקופת ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבו
ההרשאה למת� השירותי�, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי 

 .�מתחייב  הספקהאמורי� לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במת� השירותי
צוע שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובי� כל קבל� מטעמו לבי

עבודות (בי� עבודות ההקמה ובי� כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבל� כאמור 
יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות 

 .הספקבינו ובי� 
  

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
 , פקודת הבטיחות בעבודה1954) , תשי"דהפיקוח על העבודהארגו� חוק  ל)האמור לעי

תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970)[נוסח חדש], התש"ל
תקנות , 2007לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ,  2013 )גהתשע"

 1989החומרי� המסוכני�, התשנ"ג  חוק ,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] פקודת הנזיקי�
1989 �,וכל התקנות והצווי� המחייבי� שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטי

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצי� שיבוצעו הנוגעי� ליל, לע
�מתחייב להבטיח  וא, והבמי ממקומות השירות במהל$ תקופת ההרשאה למת� השירותי

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליה� ולדאוג לכ$ ש
מקו� השירות בו מתבצעת עבודה או בכל � ב, כל זמ� היותשבדיני� האמורי� והמשמעת

  .רש"תמקו� אחר בתחומי 
   

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב כימנה 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

 סיכוני הבטיחותסיכוני� 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
  העובדי� כנ"ל (כולל שכר יו� עבודה, ארוחות, הסעות, וכו'). הכרוכות בהדרכת



  

  

בחוק או ציוד המג� הנדרש יצייד 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  ספקה .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 יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גור� אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,
  

אתר העבודה ויפנה בכל סו& יו� העבודה כל מתחייב לשמור על הסדר והניקיו� ב 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 פקהס .13
המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתא� להוראות  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
  

15.  �לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתא
י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטי� בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות ל ידעו 2007

 ועל פי נהלי רש"ת העוסקי� בכ$. ).זחילה וכד'
  

16.  �מנהרות שוחות 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  ה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה חריג 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 הספק .18
  הבטיח את לכדי  של הרשות, די�, או לפי הוראות הבטיחות יפ)לזוהרי� הנדרשי� ע

       ונו ונוחותו של הציבור במקו�.בטח
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .19
יפעל בהתא� לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקהבטיחות ברשות (להל�:" הממונה"). 

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופ� מסוכ� ו/או רשלני. עובד כזה לא 
מקו� מת� השירות מהמש$ מת� השירותי� ע"י בתחומי  הספקזר להעסקה ע"י יוח

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 
  בקשר לכ$ לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  

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



  

סק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב . העבודה תופרש"ת
זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקלכ$ מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

�עשוי  הספק, לא לנזקי� שנגרמו במישרי� ולא לנזקי� עקיפי� שבשל העיכוב שנגר
�  .האללבדו יהיה אחראי לכל  הספק .להיתבע בגינ

  

  טח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתו� על גג הרכב  נסיעה ברכב בש .21
על פי תקנות  /מבצעי, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעוליהספקבאחריות ועל חשבו� של 

  .רש"ת
  

, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל )ינהג על הספק .22
  בנושא בטיחות.

  
  

במקו� החובות החלות בעניי� הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הוראות אלה, לא באות  .23
 �כל די� ו/או כלל שנקבע   להוסי& על הוראותכדי , ה� באות רק ברש"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&  ,אד� עתיר כחמסחרית אחרת/חוזה 

  בטיחות הכוללת סקר סיכוני�לניהול , 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
 , הספקטיחות תוכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הבהול ילנתכנית 

 .הספקועל חשבו� המאושר 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� ה בהתייחס לכל התחומי� הנדוני� בנוהלכנאמ� בטיחות בעבוד

 הבטיחות.
המאושר ע"י מפקח  ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוק&מטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  עבודה אזורי.
  ת.ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מת� השירו

  
 

 (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$ ריענו� בתחו� זההשתלמות/

מכתב רשו� באמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כישמש מנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול ג� אתעבודה אזורי למפקח

ת נוכח באתר . על מנהל העבודה להיומועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכ� 
 .הרלבנטי במש$ כל זמ� ביצוע העבודה

בעל הכשרה בהשתלמות ימנה ממונה בטיחות וגיהות  הספקמיד ע� חתימת החוזה,  25.2
תקנות ארגו� כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", 

רי מפקח עבודה אזו .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  לפקוד את מקומות מת� השירות.
 �, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטע� הספקשעות העסקת ממונה הבטיחות מטע

שעות עבודה  32 )מ , א$ לא פחותרש"ת על היק& ההעסקה בהתא� לשיקול דעתו
 .חודשיות

 בטיחות הכוללת סקר סיכוני�לניהול , 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
, הספקכ� ותיחת� ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטע� הבטיחות תוהול ילנתכנית ה

 .הספקועל 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  כל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'לוודא ש הספקעל  נכו� בה
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות  שיהיו)

  העבודה שבביצועו. לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
אי� שימנע נפילות בני אד� וכלי רכב הנעי� י גידור יציב ובגובה המתל ידהעבודה ע

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה  הספקבאזור בשעות החשיכה. על 
להתקי� גשרוני�  הספקתקניי� לאור$ החפירות. בנתיבי חצייה ומעברי�, ידאג 

   יציבי� מעל לתעלות פתוחות.

הרשות, אלא לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי  מטעמו) /ספק(וכל קבל� הספק 25.6
) כי לא קיימי� מכשולי� תת ,המאשר מנהל החוזה מטע� רש"תלאחר הסכמת 

 א�  .קרקעיי� באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מי�, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
 נתוני� מפורטי� מנהל החוזהמלדרוש  הספקקיימי� מכשולי� מסוג זה, חייב 

  ר לאופ� ומהלכי הביצוע.הנחיות מפורטות באש וכ� מיקומ�ומדויקי� על 

לנתק מראש את  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  ספקה 25.9
 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיי� של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרי� חריגי�, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26
תקנה  , ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק אולהחילה על ספק, בהתא� לשיקול דעת מנומק

 .כלשהיא
  
  



  'יבנספח 
  
  אחזקהנספח 

  16למפעיל תחנת דלק בחניו� מבנה 
  
  ילכל.    1

ואיי התדלוק  מנוחההחדר  ,המשרד ,המבנה של  האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה
  השאיבה והדלקהנספח אינו כולל את מערכות התדלוק  תחנת הדלק את מפעיל   י�המשמש

  .בחוזה, כהגדרת� מנוחה \למבנה משרדהוראות נספח אחזקה זה יתייחסו 

, שיבוצעו על שלהל� 1המפעיל לא ישל� בגי� ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 
השירותי� בנכס (כהגדרת� בסעי�  האמורות נכללת בדמי. עלות ביצוע העבודות ידי הרשות

  לחוזה). 2.4משנה 

(שאינ�  ודות אחזקה חריגותלמרות האמור לעיל המפעיל ישל� בנפרד עבור ביצוע עב
תשתיות הנכס או במערכות הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1מפורטות בטבלה מס' 

  . תשתית מרכזיות הנמצאות באחריות ובטיפול הרשות

  המפעיל  בי�ורשות הבי�  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  �  1טבלה מס' 

  משרד וחדר מנוחה 
  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגו� האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת 
דלפק \לרכיבי� בתו$ המבנה 

המפעיל  ידי%עלאשר הותקנו 
ולרבות צביעה פנימית כנדרש, 
  תיקו� אריחי קרמיקה וכדומה

תחזוקת המעטפת החיצונית 
  של הנכס

חלקי מבנה,  % המשרד מבנה
צבע, חיפויי דפנות, חיפויי 

רצפה למיניה�, דלתות 
 ,�וחלונות, פירזול, גג עליו
גגוני� וכיסויי�, תקרות 

  דקורטיביות

1. 

כל האחזקה הנדרשת 
 ידי%עללרכיבי� אשר הותקנו 

המפעיל לרבות החלפת חלקי� 
או \פגועי� ולרבות תיקוני� ו

או צביעה \החלפת קטעי� ו
  לפי הצור$

לרבות במבנה   הדלפקמבנה   
  חלקי מתכת, ע& וחומרי בניה

2. 

 כל הציוד הקבוע והנייד
 �המפעיל  ידי%עלשהותק

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפי�,וכד

  �%על ציוד קבוע ונייד שיותק
ו/או יימצא  המפעיל ידי

  במקומות השירות

3. 

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתו$ הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניי�, 
 המפסקי� השייכי� לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד
כל המעגלי� הסופיי� ונקודות 

הקצה כולל תקינות 
  ההארקות.

תהא אחראית למת�  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 

  .המבנהללוח הראשי של 
  

 .4  מערכת חשמל כוח



  'מס  המערכת המתוחזקת  הגו� האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

השייכות  כל מערכות התאורה
מתק�, כולל גופי התאורה ל

ה כדוגמת תאור וכל ציוד נוס� 
וכ� כל גופי התאורה  בדלפק

 ונורותנורות סטנדרטיות 
  מיוחדות 

ת החירו�  גופי תאורכל 
אליה�  תקשורתה וקווי 

% על /הותקנוובלבד שבוצעו
  הרשות ידי

 .5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרי�, 
מטפי� אוטומטיי� וידניי�, 

  זרנוקי�, רמקולי� וכדומה

ת גילוי אש, כיבוי מערכו
 ת חירו�אוטומטי וכריז

במבנה המשרד ולא בתחנת 
  התדלוק

6. 

מערכת מזג� מרכזי: אחזקת 
  פנימית של מיזוג אויר

  

אחזקת מערכת מזג� מרכזי:
לכניסה יר עד ומיזוג האו

  לשטח המפעיל. 
  

מזגני� מפוצלי� :באחריות 
רש"ת (בהתא� לטבלת דמי 

  שימוש ושירותי�)
  

 .7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א

מערכת הניקוז כל אחזקת 
והביוב  בכל הכיורי� ויחידות 

הציוד בשטח המפעיל ועד 
כל  ( החיבור לקו הביוב

מחסומי הרצפה והשקתות, 
סיפוני� בכיורי�, מלכודות 
שומ� בתו$ ציוד וכל מערכת 

הביוב והניקוז בקירות 
וברצפות וניקוי מלכודות 

 המפעילהשומ� המשרתות את 
המתופעלי� על ידו. כמו כ� כל 

העבודות שידרשו לפתיחת 
   .סתימות ביוב

אחזקת מערכת הביוב עד 
לנקודת הכניסה והחיבור 

� ולציוד שבשטח לקווי
  %המפעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  

8. 

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בשטחי המפעיל כול צנרת 
ואביזריה כולל השירותי� 

  והמטבחוני�

עד  מי�אחזקת מערכת ה
מד המי�  – לנקודת הכניסה

או מגו� ראשי של העסק  
    שיותק� סמו$ ומחו& למתח�

  מערכות המי�
  

9. 

אחזקה מלאה של מערכות 
 ידי%עלתקשורת שהותקנה 

  המפעיל

  מערכות תקשורת   
  

10. 

טיפול ואחזקה מלאי� של 
  המפעיל 

  

 ידי% עלכל ציוד אחר  שסופק   
  המפעיל

11. 

 .12  המשרד  גג המבנה  אטימות הגג  
    איי התדלוק    

     באחריות רשת  
 �  איי�בגגו

1  

ובטו�  , אבני שפהאספלט  באחריות רש"ת  
  באיי�

2  

 .13  תאורה בגגו�   באחריות רש"ת  
3  



  'מס  המערכת המתוחזקת  הגו� האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתו$ הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניי�, 
 המפסקי� השייכי� לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד
כל המעגלי� הסופיי� ונקודות 

הקצה כולל תקינות 
  ההארקות.

תהא אחראית למת�  תורשה
  הזנת החשמל הראשית 

  

 .14  כוחמערכת חשמל 

      15. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  �  2טבלה מס' 
  

  פי המפורט להל�:%שלעיל יפעל על 1מס'  הגו� האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצור$ א$ לא פחות 
  קריאה פי% עלו מפעמיי� בשנה

הדלפק  \המבנה   צבע
  ורכיביו

1.   

חיפויי ריצפה,   פי קריאה%לעו לפי הצור$
  דפנות ותקרות

�כיוו� צירי� ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימו
  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

חלונות, דלתות, 
  סורגי�

  גגוני� וכיסויי�  תיקוני� וטיפול  יסודי לפי הצור$
   .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצור$

חיפויי ריצפה   פי קריאה%לעו לפי הצור$
  ודפנות

�כיוו� צירי� ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימו
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויי�  יסודי לפי הצור$תיקוני� וטיפול  
פי סוגי החומרי� והוראות % לתיקוני� וטיפול ע

  יצר�ה
  מבנה הדלפק

�   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצר
 בהתא� לסוג הציוד – שנתית יומית עד  בדיקה

  הצור$.תיקו� לפי ו
כל שנה  בדיקה תרמומטרית –בלוחות חשמל 

  וטיפול יסודי לניקיו� ולחיזוק ברגי�

  מערכות כוח
וכל ציוד חשמלי 

  אחר.

   .4  מערכת חשמל 

שנתית, החלפת נורות ותיקו� לפי יומית עד  בדיקה 
  הצור$

   .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה

  תאורת חרו�  בדיקה תלת חודשית, תיקו� לפי הצור$
וניקוזי כיורי�   טיפול מונע אחת לשלושה חודשי�

  ציוד
מערכת ניקוז 

  וביוב
6.   

 .1928ביצוע אחזקה בהתא� לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

7.   

עמדות כיבוי   בהתא� להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפי�

  ספרינקלרי�  בדיקה תלת חודשית
מערכות מיזוג   שנתי ושנתי בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי

  אויר
   .8  מיזוג אויר 

ניקוי מסנני� שבועי, בדיקה תלת חודשית של מצב 
  שומני�, טיפול כללי חצי שנתי

מפוח ותעלות 
  פליטת אוויר

   .9  מנדפי�

  מנדפי�  ניקוי שבועי של מסנני�
      10.   

�   .11  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצר
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  הטרמינל, הנכס ותשתיות הנכס, ציבוריי ה  שטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

  

של  בשטחי� הציבוריי� הנדרשי� הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותי�  .א
המרכזיות המזינות התשתית . האחזקה תתבצע בכל השטחי� לרבות מערכות המבנה

כות ומתקני� אחזקה של אות� מעראת השל המפעיל ו השירות את המערכות בשטח
. אחזקת %2ו 1בטבלאות מס'  לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקת�, כמפורט

תתבצע באופ�  במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקני�התשתית מערכות 
פי כללי� %יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על שמקומות השירות

הרשות. המפרטי� יסתמכו על הוראות היצרני� והקבלני�  ידי% עלומפרטי� שיוכנו 
  לגבי מכלולי מערכות וציוד.

  

, המפעיל מקומות השירותהיה והמפעיל יבקש מהרשות לתחזק ציוד ורכיבי� בתו$   .ב
יודיע לרשות על צרכי� מיוחדי� של ציוד וחומרי� שאות� התקי� ואשר בה� הוא 

הספקי� ת� השירותי�, דוגמת הנדרשי� לו לש� מאו אמצעי� /עושה שימוש ו
או /מסוימי� ו פריטי� על כנדרש לשמירת ,או בטמפרטורה שונה מהמקובל/חריגי� ו

או חו� חריגי� \לעמידה בדרישות עומס חשמל ודרישה או /להגנה על מכשור מסוי� ו
הנובעי� מתפעול מכשירי� צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורי� מיוחדי� לניקוז 

    וביוב וכדומה.
   

 ידי%עלעובדי הרשות ו/או  ידי%עלשבאחריות הרשות יתבצעו עבודות האחזקה          .ג
  ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותאחרי� מטעמה

  
 
ידי %מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ד

  .בתו$ מקומות השירות הרשות
 
 ידי%מת� השירותי� עלהעבודות שבאחריותה כ$ שההפרעה להרשות תבצע את           .ה

� תחזיר הרשות את מצב . בסיו� ביצוע העבודותהמפעיל תהיה קטנה ככל האפשר
  .בהקד� האפשרי �,לקדמות של מקומות השירות

  
  התחייבות המפעיל  .3
  

  המפעיל מתחייב:  
  

במערכות  התחזוקהפי מפרטי� שתאשר הרשות, את כל הוראות %לבצע, במלוא�, על  .א
כמפורט  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בה�בציוד הקבוע ו/או הנייד, שו

  .2 %ו  1בטבלאות מס' 
   

באופ� שההפרעות לציבור יהיו קטנות האחזקה שהוא מחויב לבצע� לבצע את עבודות ב.      
 ככל האפשר. 

 ודותבביצוע ע, לש� ותרישקו� האפשר לרשות ולבאי� מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    
 ידי% עלוכמו כ� לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקי�  ,האחזקה
במידה ולא יינת� אפשרות לעובדי רש"ת לבצע אחזקה או לא יופסקו  המפעיל.

  ע"י רש"תמתק� תוסר להמשאבות לבקשת ר.ש.ת לבצע אחזקה ,האחריות 

      
(דוגמת  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקד� האפשרי על כל פעולה המחייבת את ד.      

  .מפגעי� בטיחותיי�)
  

י יד% לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות  ה.    
. הרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבל� שאינו מורשה, הרשות



בפנקס הקבלני�, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או  �בהתא� לרישו
באמצעות קבל� שלא אושר בהתא� להוראות הביטחו� המפורטות בנספח הוראות 

.(�  הביטחו
  
  

  כללי � אספקת חומרי  וחלקי    .4
  

כל גו� בתחו�  יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהל�: ,לעיל) 1מס' (כמפורט בטבלה  אחריותו

  

הרשות,  ידי% עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרי� והחלקי� הדרושי� לביצוע כל   .א
  הרשות ועל חשבונה. ידי% עליסופקו 

   

 ידי% על עבודות האחזקה המבוצעותחומרי� והחלקי� הדרושי� לביצוע כל ה  .ב
  המפעיל ועל חשבונו. ידי%עלהמפעיל, יסופקו 

  
הרשות או המפעיל  ידי%עלכל הציוד, החלקי�, האביזרי� והחומרי� שיסופקו   .ג 

כאמור לעיל יהיו חדשי� ויהיו זהי� לחלקי�, לאביזרי� ולחומרי� המקוריי�. 
אפשרות להשיג חלקי�, אביזרי� וחומרי� הזהי� למקוריי�, יספקו הרשות  בהעדר

י�. החלקי� והחומרי� , חלקי�, אביזרי� וחומרי� תואמלפי העניי�או המפעיל, 
ויבטיחו את  � הישראלי או כל תק� רלבנטי אחרהתואמי� יתאימו לדרישות התק

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות 
או לעשות בו /לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיי� ואשר ברצונו להתקי� ו

  הנמצאת בתחו� אחריותו. זקהת אחשימוש כנדרש לביצוע עבוד
  
 תפעולהמפעיל יספק ויחלי�, ככל הנדרש, את החומרי� המתכלי� כנדרש לצור$   .ד

חומרי� מתכלי� לחדרי שירותי� כ� ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשוט� ותקי� של 
כל חומרי ופרטיי� של המפעיל, שקיות ניילו� לכל פחי האשפה הפנימיי� לסוגיה� 

 �  .כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימיי�הניקיו
  
  
  
  

  כלי עבודה  .5
  

בכל כלי העבודה  ,לצור$ מת� השירותי�, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
. לא יעשה שימוש בכלי� המתוחזק הנדרשי� לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

 ,לולי� לגרו� להרס חלקי מבנה ומערכותושע המתוחזק מתכוונני� שאינ� מותאמי� לציוד
לרבות צירי�, רצועות, אטמי�, ברגי� וחלקי� אחרי� ובמיוחד בציוד ומערכות 

  בטיחותיי�. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניי� וחשמליי� כנדרש לביצוע.
  
  
  האחזקה זמינות שירותי  .6

  
לתיקו� תקלה דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תו$  %תיקו� תקלה בטיחותית   א.

שיקול  יפ%לבמקרה של תקלה (עבטיחותית, ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, 
  המפעיל .    ידי%עלת לנתק  את המערכת עד לתיקונה ורשההטכנאי) רשאית 

  
, ותו$ פי חומרת ההפרעה%יבוצע על תיקו� תקלות המפריעות למהל$ העבודה הסדירה  ב.

. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתיי�
  תאורה וכדומה, מערכת שאי� לה תחלי�, תחשב כחמורה.

  
שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה  48יבוצע תו$  %תיקו� תקלות רגילות   ג.

  .גורמת להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאי� לו תחלי�
  



, לפי ההקשר תיקו�, הרשות או המפעילעל האי� לגו� האחראי  מקרה בובכל   ד.
 ,פעולה נדרשתלבצע כל האחראי  אפשרות לתק� את התקלה במועד, מתחייב הגו� 
  לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמ� שתידרש.

  
  ולא יאוחר משבוע ימי� מהמועד המתוכנ�. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועד�  ה.
  

  עבודות / שינויי תיעוד   .  7

לחוזה)  2.3 בסיו� ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויי� במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעי� משנה  
אחזקה אחרות במי  לפי שיקול דעתה, בסיו� ביצוע עבודות או, א� תדרוש זאת הרשות

ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטי� הרלבנטיי� אודות העבודות שבוצעו  ממקומות השירות,
על ידו כאמור. הפרטי� ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטי� שימסרו במסגרת� יהיו בתוכנת 

  הרשות, צרובי� על סי.די. רו�. ידי%עלשרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע 
  

  רותי מת� השיהערכות למסירה מקומות השירות בתו  תקופת   .8

ואשר הועמדו  ,הרשות ידי%עלהאמור להל� נוגע א$ ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו   
   לשימוש המפעיל בתקופת החוזה.

. בכל מקומות השירות, יתקיי� סיור ההרשאה למת� השירותי�יו� לפני תו� תקופת  90  א. 
% על") אשר הותקנו הרכוש" :(להל� הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו בסיור יבדקו

הועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. אשר ו ,הרשות ידי
  סייע לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.יהמפעיל 

ת הרשות בו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינ הרשות תבח� ביסודיות את כל הרכוש  ב.   
  :, בי� היתרלוכלת

ובי� היתר יבח� מצב ריצו� וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה,  ,מצב פיזי של הרכוש  
לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפי�, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, 

  ריהוט קבוע וכדומה.

הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. האמורות תו� ביצוע הבדיקות ב  .ג
או משימוש בלתי \כוש שנגר� כתוצאה מנזק במזיד וכל כשל בר נהלוכלתיות וההסתייג

  סביר. 

וזאת באמצעות כח אד�  ,לבצע את כל המפורט עד לסיו� תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.יוהשקעה של חלקי� וחומרי� ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות  היה  .ה
עובדיה או קבל� אחר מטעמה או בכל דר$  ידי%עלרה להורות לבצע את העבודה האמו

והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את  ,אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל
(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכו� שיגיע למפעיל  15%ההוצאות האמורות בתוספת 

יו� הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת ק לחלט את הערבותו/או בכל זמ� שהוא, 
  לגבות� מהמפעיל בכל דר$ אחרת.פי החוזה ו/או %התחייבויותיו על

את תק� לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, ג� במקרי� בה� יהיה על המפעיל   .ו
, לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש לאחר תו� תקופת ההרשאה למת� השירותי� הליקויי�

 תמורה כספית כלשהי.
 
  
  
  
  
  
  



 
 



  נספח ביטחו
 	ג"נספח י

  :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 

הממריאי� ממנו, מהווה יעד מועד� לפיגוע נמל התעופה ב� גוריו� והמטוסי�  .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, 
הממריא מהנמל, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת 

 שראל.י

, המתעתד לפעול בתחו� הנמל, ובדגש על פעילות בתחו� השטחי� מפעילכ .1.3
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.

$השרות מטעמו, כולל קבלני$ונותני המפעילמור בנספח זה מחייב את כל הא .1.4
 משנה.

  :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.

  :אחריות .3

ימנה נציג מטעמו (להל�: "נאמ� הבטחו�"), שירכז את כל פעילויות  המפעיל .3.1
אות נספח זה מול בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיו� הור 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�  3.3 כמפורט בסעי� משנה 
  השרותי�, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחו�, יחשב $ עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמ� הבטחו� על .3.2
 כנאמ� בטחו�. המפעילמנכ"ל 

3.3. 
  נאמ
 הבטחו

במהל"  המפעילנאמ� הבטחו� ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחו� מטע�  .3.3.1
 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  .3.3.2
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.  המפעיללפעול ואות� יידרש להנחיל לעובדי 



על נאמ� הבטחו� להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחו�  .3.3.3
 וכל מי מטעמו, ולאכו� אות�. המפעילהחלי� על 

נאמ� הבטחו� יקיי� קשר שוט� ע� נציג מוסמ" של חטיבת הבטחו� ואג�  .3.3.4
מידע ומחשוב ויתעדכ� באמצעותו בנהלי� וכללי בטחו�, העשויי� להשיק 

 עת שיידרש לכ". בתחו� הנמל, בכל המפעיללפעילות 

� נאמ� הבטחו� יאשר בחתימתו כל בקשה למת� רשיו� כניסה לשטחי .3.3.5
. חתימתו תהווה התחייבות הגו� המפעילהמוגבלי� בכניסה למי מטע� 

פי נהלי ודרישות  $ המגייס (זכיי�) לכ" שהמועמד עבר הלי" אימות זהות על
אחר  ינהל מעקב פנימי שוט�חטיבת הביטחו� במעמד הגיוס. כמו כ�,  

 תוקפ� של רשיונות קיימי�.

בהוראות ונהלי הבטחו�  המפעילנאמ� הבטחו� יתדר" ויעדכ� את עובדי  .3.3.6
 התקפי� ואלה שינתנו מפע� לפע�.

יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמ� הבטחו�  המפעיל .3.4
 להל�. 4לצור" אישור חטיבת הבטחו� בהתא� להנחיות סעי� 

העביר לחטיבת הבטחו� את כל הנתוני� האמורי� לעיל, כולל מתחייב ל המפעיל .3.5
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�  .3.6
נוספי�  להציג מועמדי� המפעיללהל�, לדחות מועמד/י� וא� לדרוש מ 4בסעי� 

דעתה $במקומו/�, או להחלי� מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 הבלעדי.

ימי� לפני מועד תחילת תקופת  $30מינויו של נאמ� בטחו� יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.7
 מת� השרותי�.

 

 :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.

הנתוני� הדרושי� לצור" ביצוע ההלי"  העובד ומעבידו מתחייבי� לספק את כל .4.2
  באמצעות הטפסי� המפורטי� להל�:

  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 מפעילרו להטפסי� האמורי� ימס .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.

חטיבת הבטחו� תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטי� נוספי�  .4.5
, או המפעילהקבלני� ושאר הגורמי� מטע�  י�,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.

מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגור�, אשר פרטיו לא הועברו  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� 
לכ", שהמצאת הזמני�. המציע מתחייב $אד� ולוחות$ 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�, 

ביצוע עבודות ימי� לפני מועד תחילת  $21י�, 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  60ירותי� בתחו� הנמל, מטעמו, במהל" הש

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
אותו במהל" תקופת ההקמה. המפעיל יעביר את � הצפויי� לשרת 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 

 כאשר אינ� פעילי� ואינ� מאוישי�.

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
פי שיקול $(כאמור בנספח ה' לחוזה), חטיבת הביטחו� תהא רשאית על

דעתה, לאשר 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  $7ויקבל ממנו תדרו" בטחוני לא יאוחר מ

 .ההקמה



בתחו� השטחי� המוגבלי�, לש� כ" יתוח� ויבודד אתר העבודות על אתר העבודות נכלל  .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�.

ייבת פירוק ו/או שבירה ו/או פתיחה של גבולות תחו� אתר העבודות, הגורמת עבודה המח .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  חי� מוגבלי�.מראש ובכפו� לאישורי� מתאימי� לעבודה בשט

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

פי הנחיות חטיבת הבטחו�) לכל עובד, $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.

כי כל עובד מטעמו יקבל תדרי" בנושא "נוהל  המפעילנוס�, מתחייב  .6.1.3
 בנספח זה. 10� משמעת לעובד ביטחו�" המופיע בסעי

$חציתדריכי רענו� המפעיל קיי� י ,תחילת ההעסקהנוס� לתדרי" ב .6.1.4
, אשר במסגרת� יעביר לעובדי� עדכוני� בצרכי חטיבת לעובדיושנתיי� 

 .הביטחו� המשיקי� לתחו� פעילות�

 

 שטחי� מוגבלי� ואשורי מעבר .6.2

כיוו� שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמי� המוסמכי�, הוגדרו  .6.2.1
בשטח הנמל שטחי� מוגבלי� בכניסה, שהכניסה אליה� מותרת רק למי 
שנית� לו רשיו� כניסה אליה� (כול� או חלק�), אשר רק באמצעותו 

 תתאפשר הכניסה לשטחי� המוגבלי� והמעבר ביניה�.

מת� רשיו� כניסה לאד� לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג  .6.2.2
שה לפי כללי רשות שדות התעופה בטחוני מתאי� מרשויות הבטחו� וייע
ונהלי רש"ת התקפי� חטיבת  1983 –(כניסה לשטחי� מוגבלי�), התשמ"ג 

 הביטחו�.

המפעיל כנגד תשלו� בהתא� לתערי� הנפקת  יונפק לעובדרישיו� הכניסה  .6.2.3
שהעובד רק לאחר רישיו� כניסה שקבעה  הרשות ואשר יתעדכ� מעת לעת ו

 ית.ההתאמה הביטחונ עבר את כל תהליכי

לבקשה לרישיו� כניסה יוגשו למשרד הרשיונות בחתימת נאמ�  $מסמכי� .6.2.4
הביטחו� והקב"ט רק לאחר שוודא שהמועמד עבר הלי" אימות זהות 

פי הנחיות חטיבת הביטחו� ויכלול אימות זהות ע� שתי  $במעמד הגיוס על
תעודות זיהוי רשמיות וראיו� כניסה ע� אוריינטציה ביטחונית ע"י גור� 

 וני מקצועי מוסמ".ביטח



רשיו� הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי ההתאמה  .6.2.5
 הביטחונית.

רשיו� הכניסה יונפק לעובד לתחו� עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט  .6.2.6
 לעשות שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברשיו� הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפו� ובהתא� לכללי  .6.2.7
 י בקרת המעברי� של חטיבת הבטחו�.המעבר ונהל

ידי נאמ� $בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיו� כניסה כאמור יוגשו על .6.2.8
הבטחו� לאג� מידע ומחשוב אשר יעביר� למשרד הרשיונות בנמל עבור 

לכל  בלבד ולצור" תפקיד� במסגרת מת� השרותי� בלבד. המפעילעובדי 
ברשות. פניית היחידה  בקשה תצור� פניית היחידה המקבלת את השרות

 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 
תפקידו החדש אי� צור" ברשיו� כניסה לשטחי� שינה את תפקידו וב

המוגבלי� בנמל. באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו 
 למשרד הרשיונות בנמל.

כל רישיו� כניסה בנמל אחראי לבטל ולהחזיר למשרד הרישיונות  המפעיל .6.2.10
, או שינה את תפקידו אצל המפעיל, אשר חדל לעבוד המפעילשל עובד 

בכל  .מלאי� צור" ברישיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� בנ ובתפקידו החדש
מקרה בו הופסקה העסקתו של עובד, חלה חובה על המפעיל לדווח מיידית 
למשרד הרישיונות ולהחזיר את רישיו� הכניסה לשטחי� המוגבלי� תו" 

 ימי� מיו� סיו� ההעסקה. 14פרק זמ� שלא עולה על 

האווירי עשוי להמש" בממוצע תהלי" הטפול בבקשה למת� רשיו� לשטח  .6.2.11
כשבועיי� עד שלושה שבועות. התהלי" עלול להתאר" א� הבקשה לכניסה 

 לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה ע� רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחו� רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  .6.2.12
 קדמת.את תוקפו של כל רשיו� כניסה, בכל עת וללא הודעה מו

 14מוסכ� בזאת ומוצהר כי היה ולא יוחזר רישיו� הכניסה בפרק זמ� של   .6.2.13
ימי� מיו� סיו� ההעסקה ישל� המפעיל , לרשות כפיצוי קבוע ומוסכ�  

בתוספת מע"מ וזאת בגי� כל יו� איחור בהשבת 2  100מראש בגובה  של 
 כל רישיו� כניסה לשטחי� המוגבלי�.

שיו
 כניסה לשטחי� יושא רטחו
 מאד� הנידרישות חטיבת הב .6.2.14
 המוגבלי�:

, עובדיו ו/מי מטעמו חייבי� להיות עובדי� מהימני� המפעיל .6.2.14.1
שבטר� העסקת� קיבלו את אישור חטיבת הביטחו� בנתב"ג 

 ויחידת מב"ט.

חובה לענוד את הרישיו� בצורה גלויה ובולטת בכל מש" שהייתו  .6.2.14.2
  .סלהיכנשל בעל הרישיו� בשטח המוגבל אליו הוא מורשה 

 השימוש ברישיו� יעשה בתפקיד בלבד ולצור" התפקיד בלבד. .6.2.14.3

השימוש ברישיו� יעשה בהתא� לכללי ונהלי בקרת המעברי� של  .6.2.14.4
  חטיבת הביטחו�.

נושא הרישיו� יקפיד להימצא ולנוע א" ורק בתו" התחומי�, בה�  .6.2.14.5
  הוא מורשה לנוע לפי הרישו� על גבי הרישיו�.



 בלי� בנמל לאד� אחרשיו� כניסה לשטחי� המוגיאסור להעביר ר .6.2.14.6
שיו� הוא אישי ואינו נית� י(הדבר מהווה עבירה פלילית). הר

 להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיו� בתו" הרכב. .6.2.14.7

חלה חובת דיווח מיידית לחטיבת הבטחו� על תו� תקופת  .6.2.14.8
של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיו� כניסה  ההעסקה

ידה תדאג להעביר הרשיו� שלא כדי�  מהווה עבירה פלילית. היח
לעדכ� באופ� מיידי במקרי� של  ישכמו כ�  לחטיבת הביטחו�.

 מוגבלי�. חי�כניסה לשט רישיו� שלאובד� או גנבה 

חידוש רשיו�, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת  .6.2.14.9
הרשיונות בנמל וכרו" בתשלו� עבור הנפקת הרשיו� החלופי, 

 רשות.שיהיה בשיעור כפי שתקבע ה

הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחי�  $משרד הרשיונות  .6.2.15
 המוגבלי�:

על המפעיל לקבוע פגישת היכרות ותאו� ע� משרד הרישיונות  .6.2.15.1
 .טר� תחילת עבודתו

משרד הרישיונות ממוק� בחניו� "פרדס" (המזרחי) בקומת  .6.2.15.2
  .3הקרקע, טרמינל 

08:30$ $ה' בי� השעות $ומקבל קהל בימי� א' 24/7המשרד פועל  .6.2.15.3
09:00$. ביו� ו' מקבל קהל בי� השעות 15:00$19:00,  13:30

13:00 .Misradri2@iaa.gov.il 

  בקשה לרשיו� כניסה לשטחי� המוגבלי� כוללת:  .6.2.15.4

כי המועמד  המפעילבצרו� אישור מחשב  המפעילמכתב בקשה מ  .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.

 טפסי� נית� לקבל במשרד הרשיונות.  .6.2.15.5

 סחורות ומשלוחי�: שלה והובלה קבל .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  21תקופת מת� השירותי�, א" לא יאוחר מהיו� ה 

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
 $ המאושרי� במסגרת תקופת מת� השירותי�, ספק נוס� 



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 
י� שהמפעיל הפסיק את קבלת השירותי� ממנו, המפעיל

 א� מיזמתו ובי� א� ביזמת אותו גור�.  בי�

 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
ק לרבות: אולרי�,כל חפ� בעל להב 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 

יטי� דליקי� ו/או פריטי� אשר לסכ� את ביטחו� המטוס ונוסעיו,פר
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� 

פורש של נציג החטיבה ומכירת פריטי� אלו תעשה רק לאחר מת� אישור מ
 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
מהמוצרי� למכירה המופיע ברשימה. יתרה מזאת,  לאסור על מכירת מי

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
 שנפסל כאמור.ממקומות השירות, במוצר 

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�  מפעילורות ללהעל 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�.

� מטע� הזכיי�, חייבי� להמציא באופ� שוט�, דו"ח מלאי נאמני הביטחו .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 

טחת המידע על כל אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אב
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�. 



חיבור תוו" מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות  .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
יות והתקנת אמצעי אבטחה חדשי�, טעוני� בתוכנות אבטחה חיצונ

אג� מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב \אישור מראש ובכתב של נציג הרשות
  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 

 של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו. חוקי והפרה

 שמירה על שלמות מתקני� בטחוניי� : .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 
 בטחה אחרות.א

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�, $רשאי�, לפי שיקולמידע ומחשוב, יהיו 

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
 המפעילת ובאתרי� של ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרו

 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

 קו� אותה חריגה.על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתי

 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 



הנוגע לסדרי הבטחו� או מערכות מידע ומחשוב, לה� יחשפו במהל" פעילות� 
 בתחומי הנמל.

בפועל את מת� השרותי� נאמ� הבטחו� ונאמ� אבטחת המידע וכל מי שינהל  .8.2
יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החות� לאמור לעיל.  המפעילמטע� 

דרישות האבטחה במסמ" האמור ובכל מסמ" אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, 
, והוא אחראי כי אלה יפעלו המפעילמשנה, שיועסקו ע"י $מחייבות ג� קבלני

 לפיה�.

, המפעילשרות (עובד של $השרות: כל נות�$תניהצהרות לשמירה על סודיות של נו .8.3
משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתו�, בטר� כניסתו לעבודה לפי הלי" זה, על $ספק

(מעבר  המפעילהצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 
השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח $לחתימתו של נות�
 .2פח זה, להל� טופס ההצהרה מצור� לנס

 :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� 

או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ער" א� נחשפו לסיטואציה  .9.5
וכל מי מטעמו מחויבי� לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחו�  המפעילבטחוני, 

או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקש� להעביר המידע לחטיבת 
 הביטחו�.

העמסת כבודה/חפ)/טובי
 על מטוס או העברת חפ)/טובי
 לנוסע המתעתד  .9.6
 שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחו
 אסורה בהחלט!לטוס, 

מפעיל/בעל כלי טיס הממריא מנמל התעופה ב� גוריו� מחויב לעמוד בנהלי חטיבת  .9.7
הביטחו�/אג� בודקי� באופ� מוחלט ובכל הקשור להעברת כבודה/חפצי� למטוס, 

סת ציוד לבדיקת אנשי צוות כלי הטיס ו/או נוסעי� טרו� יציאת� לטיסה, להכנ
מוטס בי� א� תפעולי או טכני, לבדיקת דואר חברה המועבר בכלי הטיס 

  ולקייטרינג המוזמ� לטיסה בי� א� לצוות המטוס ו/או לנוסעי הטיסה.

נהלי� אלו יועברו לנאמ� הביטחו� על ידי נציג חטיבת הביטחו� בהתא� לנאמר  .9.8
03$בטלפו� :  , יש לפנות ולתא� מול אג� בודקי� בחטיבת הביטחו�3.3בסעי� 

9752249. 

 שינויי� ועדכוני�: .10

נהלי חטיבת הבטחו� ונהלי אבטחת המידע מתעדכני� מזמ� לזמ�, לאור הערכות  .10.1
מטה חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופי� הממלכתיי� 
המנחי�. מובהר בזאת, כי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב רשאיות לשנות 

 דעת�, בכל עת.$הנחיות נספח זה, לפי שיקולולעדכ� מי מהוראות ו

ו/או שינוי במבנה מי  המפעילמובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של  .10.2
, עשוי להיות בעל המפעילממקומות השרות ו/או המתקני�, העומדי� לרשות 

 השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכו� הוראות נספח זה.



הבטחו� בצורה ישירה או בעקיפי� דר" היחידה  יקבל מראש מידי חטיבת המפעיל .10.3
המקבלת את השירות, הודעה על עדכו� או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה 

 מחויב בו.

 שונות: .11

אי� בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחו� ואג� מידע ומחשוב  .11.1
 ומכללי ההתנהגות הבטחוניי�, החלי� על כל השוהי� בתחו� הנמל.

 � בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.אי .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
דעתה של חטיבת הבטחו�, השלכה על בטחו� $, 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
� סיו� יתחייב, כי, ע המפעילבכלל).  המפעילהשרות (או $ סיו� העבודה של נות�

העבודה לפי הלי" זה, הוא ישמיד את כל המסמכי� והקבצי� שברשותו, הנוגעי� 
 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 

$ ספק נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או .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 מערכת ממוחשבת או חלקי� ממנה.  

  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 $שביעותיוכיח, ל 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�.

 שאושרו ע"י הרשות.הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשי� בלבד,  .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, 
על המציע להתחייב ליישו� את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה 

סמאות של מכו� התקני� הישראלי. על המציע להציג את הגבוהה בתק� סי
  המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.

 המפעיליפעיל מער" אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשי� של  המפעיל .12.2.5
במערכת ויקבל אישור של נציג הרשות למער" זה. על המציע להציג את 

 המנגנוני� אות� בכוונתו להפעיל.



עוד מידע $מרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כלפעולות אבחו� ותיקו� (של חו .12.2.6
, המפעילשל הרשות מאוחס� על דיסקי� במערכות המחשוב של המציע או 

ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות  המפעיליבוצעו בחצרי 
השתלטות מרחוק לש� כ". פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמי�, 

 " מראש.שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיער" לכ

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 
נציג הרשות ואישורו לכ". החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב 

  רה יסודית של החוזה.להפ

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 
שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל 

או לכל גור�  אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות
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 
באופ� שימנע את שחזורו ע"י גור� כלשהו. זאת, לפי הנהלי� והתקני�, 

 בי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.לג

, 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".

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גור� בלתי מורשה (בי� במערכות הרשות ובי�  .12.6
המשנה) או א� עולה חשד לתקלה $או של קבלני המפעילרכות המידע של במע

מחויב להודיע מיד לנציג  המפעילכלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, 
  הרשות על כ".

להודיע מיד לנציג  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

  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

  



  י"דנספח 

  מת� שירותי תדלוק לחברות השכרת הרכבנספח איכות הסביבה ל

 הגדרות .  1

  . בישראל ": רשות שדות התעופהרש"ת"

לרבות חברות תעופה בעלי הרשאה  �גור� הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות ":גור� חיצוני"

הרשות ו/או קבלני� הפועלי� מטע� הרשות, ספקי�, בעלי זיכיו�, משתמשי� בנכסי   מטע� הרשות,

  מטעמ� של כל אחד מ� הגורמי� הנזכרי� לעיל.

לטפל בהיבטי� מטעמה רש"ת ומוסמכת ביחידה הפועלת  �"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  . שוני� בתחו� איכות הסביבה

  נמל תעופה ב� גוריו�מנהל  � "מנהל מתק�"

 

  רקע .  2

גור� ת ולכל "מופקדת על פיתוח�, הפעלת� וניהול� של שדות התעופה ומעברי הגבול. לרש רש"ת

הפועל בתחומה, בי� א� עבורה ו/או בי� א� באמצעות חוזה ו/או הסכ� הרשאה  ו/או פקודת חיצוני 

עבור רש"ת או עבור גור� ו/או שוכר ו/או כל נות� שירות אחר ו/או זיכיו� ו/או כקבל� משנה  עבודה

פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות השפעות משמעותיות על  , הפועל בהרשאתה, אחר

ככל  ,הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות הגור� החיצונית ושל "הסביבה. מחובתה של רש

�  .ההוראות המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השוני�וולשמור על הסביבה  ,שנית

  מטרה .  3

כל די�, בכל פי  ועלאת חובותיה� מול רש"ת  הגורמי� החיצוניי� לכללמטרת פרק זה להבהיר 

הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחות� באשר לצעדי� אשר עליה� לנקוט כדי למנוע מראש 

   לטיפול במקרה של אירוע.וכ� באשר לדרכי� אירועי זיהו� ופגיעה באיכות הסביבה 

כדי לגרוע בו ואי�  חיצוניהגור� המחויבויותיו של להוסי  על מטרתו של פרק זה יובהר, כי 

    מחובותיו לפי כל די� /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.

ר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בי� הוראותיו של נספח זה לבי� הוראותיו של בהמו

זה, אלא א� כ�, פרשנות החוזה בכל הנוגע , תקבענה הוראותיו של החוהחוזה שאליו הוא מצור 

בהשוואה  ות הסביבה מקלה על הגור� החיצונילחובותיו של הגור� החיצוני בעני� השמירה על איכ

  להוראותיו של נספח זה. 

  הגור� החיצוניחובות  .  4

ובאחריותו, לדאוג לקבלת� של כל האישורי� ו/או ההיתרי� ו/או  הגור� החיצונימחובתו של  .4.1

כגו� ובלי לגרוע מכלליות האמור, רשיו� עסק, היתר רעלי�, היתר  ו/או ההסכמות שיונותיהר

דרש מכל גור� שהוא (לרבות רשות מקומית, יהעשויי�/ות לה הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב,

משרד הפני�, ועדות לתכנו� ובניה, משטרה, מכבי אש וכל גור� רגולטורי אחר) על חשבונו, לש� 

   ., ולוודא כי יהיו ברי תוק  מש% כל תקופת החוזהההסכ� ע� רש"ת פיל מחויבויותיוקיו� כל 

ובכל  הסביבה ברש"ת, מיד ע� חתימת החוזה איכותעל הגור� החיצוני להעביר לנציג היחידה ל .4.2

 לעיל.  4.1ר ו/או רישיו� ו/או הסכמה כאמור בסעי  ת, עותק של כל אישור ו/או היעת
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בטי� סביבתיי� יוגורמי� הפועלי� מטעמו להתמודדות ע� ההגור� החיצוני ידרי% את עובדיו  .4.3

יחתי� כל עובד וגור� אחר הנובעי� מפעילותו, לרבות מניעת מפגעי� וזיהו�.  הגור� החיצוני 

ואת יתעד בכתב את ההדרכה שנת� מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבי� את תוכנה. הגור� החיצוני 

 .רק זמ� של חמש שני� ממועד סיו� החוזה פכאמור, וישמור על התיעוד למש% האישורי� 

כל מקרה של הפרת וללא כל שיהוי, על לדווח מיידית לרש"ת,  הגור� החיצונימחובתו של  .4.4

הוראות כל די�  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאי� הקשורי� לאיכות הסביבה, בי� א� נגר� על 

אויר, זיהו� מי�, זיהו� קרקע,  ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהו�

רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרי� מסוכני� ורישוי עסקי�) ולפעול מיידית 

 לתיקו� ההפרה בתיאו� ע� הרשויות המוסמכות.

לקיי� ולגרו� לכ% כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלוא�  הגור� החיצונימחובתו של  .4.5

 זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאי� המנויי� בפרק זה. אחר הוראות פרק

באחריות הגור� החיצוני לשת  פעולה ע� נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מתקנת אשר  .4.6

אחת לשנה יבוצע מבדק פנימי על ידי היחידה לאיכות הסביבה יידרשו בתחו� איכות הסביבה. 

. �  ברש"ת במתק

יהיה אחראי כלפי רש"ת בגי� כל הפרה של פרק זה והנחיות שנמסרו מתחייב כי  החיצוניהגור�  .4.7

 �ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישית המוטלת על עובדיו ו/או מי מטעמו בגי

על הגור� החיצוני חלה החובה לטפל בכל  פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

 נגרמת על ידו.הה זיהו� ו/או הפר

בכל מקרה בו נדרש הגור� החיצוני לספק לרש"ת מסמ%, דו"ח, אישור, רישיו�, היתר או כל  .4.8

 וללא דיחוי. מסמ% דומה אחר, יהיה עליו לעשות כ� תו% זמ� סביר

כות סביבה בפעילות , בהיבטי� השוני� של איהשאר בי�, העוסקת נהלי� מערכת"ת לרש .4.9

את הגור� החיצוני ויהיה  יחייב נספחיה� על הרלוונטיי� בנהלי� האמור. המתבצעת ברש"ת

המתק� הרלוונטי או  מנהל בתיאו�עליו לקיימו בתיאו� ע� היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, 

על הגור� החיצוני .העניי� בנסיבות החל בנוהל המצוי�"ת ברש אחר ממונה גור� כל בתיאו�

 המנהל ברש"ת.להשיג עותק של נהלי� אלו מאת הגור� 

יובהר, כי הגור� החיצוני ימנע מלהפריע לפעילות רש"ת ולא יפגע בתקינות ציודה ו/או תקינות  .4.10

 ., לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידותציוד שמצוי בתחומה

רש"ת שומרת לעצמה את הזכות לביטול החוזה בגי� כל הפרה ו/או זיהו� אשר יגר� על ידי  .4.11

 הגור� החיצוני.

  

  הדלקהפעלת תחנת  .  5

טר� הפעלת התחנה יעביר הגור� החיצוני בדיקות תקינות לציוד התדלוק, מיכלי� ומפריד  .5.1

 הדלק.

תקנות המי� (מניעת זיהו� מי�) (תחנות דלק), בלעמוד  גור� חיצוניבמש% שנות ההפעלה על ה .5.2

תקנות המי� (מניעת זיהו�  ,�2010 כללי המי� (טיפול בזיהו� מי� מדלק), תש"ע ,�1997תשנ"ז

 לרבות כלל חוקי מדינת ישראל הרלוונטי� להפעלת התחנה. �2006מי�) (קווי דלק), תשס"ו

לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� למניעת זיהו� קרקע,  גור� החיצוניבמש% שנות ההפעלה על ה .5.3

 מי תהו�, אויר ויצירת מפגעי רעש ותברואה. ביתר פירוט נמנה את הסעיפי� הבאי�:
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  מניעת זיהו� קרקע .5.4

יבוצעו על פי הוראות הממונה  –אטימות מכלי�, צנרת וצנרת מילוי בדיקות  .5.4.1

שני� לאחר  5במשרד להגנת הסביבה מיד ע� התחלת הזרמת דלק במתק� וכל 

מכ�. רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בדיקות אטימות 

 בתכיפות גדולה יותר. כל התוצאות יועברו לרשות שדות התעופה. 

יבוצעו על פי הוראות הממונה במשרד להגנת הסביבה.  –בדיקות חודשיות  .5.4.2

תוצאות הבדיקות יועברו לרשות שדות התעופה כל חצי שנה. מקרי� חריגי� 

 ידווחו  מידית.

 בדיקות פיאזומטרי� יועברו לידי היחידה לאיכות הסביבה מדי חודש. .5.4.3

 בדיקות מערכת ניטור דליפות יועברו תקופתית . .5.4.4

יש לשמור על תעלות הניקוז נקיות בכל עת  –לות ומפריד דלקי� ניקוי תע .5.4.5

ולוודא את תפקודו התקי� של מפריד הדלקי�. קבלות על שאיבת המפריד 

 ותוצאות דיגו� הקולחי� יועברו לרשות שדות התעופה.

על הגור� החיצוני להימנע מכל זיהו� קרקע ועליו למג� כל מיכל דלק, חבית שמני� או כל חומר  .5.5

מהמיכלי�  110%שדליפתו עלולה לגרו� לזיהו� קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של אחר 

 התחומי� על ידה לקליטת החומרי� במקרה של דליפה.     

הגור� החיצוני ימנה נציג מטעמו לאיתור וניטור זיהומי קרקע בתחו� חצרו, ובטווח מעבר צנרת  .5.6

של הנציג מטעמו ליחידה לאיכות הדלק מתחו� חצרו אל תחו� נמל התעופה, ויודיעו שמו 

  הסביבה ברש"ת.

כל חשד לזיהו� קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גל� (פסולת נוזלית, שמני�,  .5.7

דלקי�, תשטיפי� וכדומה) בתחו� חצרו של הגור� החיצוני ובתחו� חצר נמל התעופה, ידווח 

ני באופ� מיידי לנקוט בכל ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ויחייב את הגור� החיצו

הגור� החיצוני ינקוט בעצמו ועל חשבונו בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המש% הזיהו�.

הפעולות לש� עצירת הזיהו� ולש� ניקיונו והשבת המצב לקדמותו בתיאו� ולפי הנחיות 

 .היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתא� להנחיות המשרד להגנת הסביבה

 רעש .  6

 על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעהגור� החיצוני להימנע מכל פעולה אשר יוצרת  על .6.1

 .די� כל פי

 לפעול  החיצוני הגור� באחריות, די� כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בה� במקרי� .6.2

  .המותרות לרמות הרעש להפחתת

  שפכי� .  7

הגור�  על . יובהר, כי העירוניתמחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכי�  חיצוניה גור�ה .7.1

�ה� בהגלשה לתחו� , ה� בתחו� חצרו, החיצוני, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכי� בניגוד לדי

 , וה� בכל שטח אחר.רמו�נמל התעופה 

  .אחרת דר% בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהגור� החיצוני  .7.2

בי� השאר ומבלי , ובדרישות כל די� שפכי� בדרישות רש"ת להזרמתלעמוד  הגור� החיצוניעל  .7.3

ד בדרישות תקנות המי� (מניעת זיהו� מי� ממתכות ומזהמי� ועמל לגרוע מכלליות האמור,

כללי תאגיד מי� בדרישות ולריכוזי� מירביי� של מזהמי� בשפכי�  2000התשס"א  ,אחרי�)
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אי�  מיר מבניה�.המחלפי , 2014שפכי מפעלי� המוזרמי� למערכת הביוב) התשס"א וביו (

באמור בסעי  זה כדי למעט מחובתו של הגור� החיצוני מלעמוד בדרישות כל די� הנוגע להזרמת 

  ., לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת הסביבהשפכי�

לבצע ניטור למדידת איכויות השפכי� המועברי�  הגור� החיצוני ע� רש"ת ידרש בהתא� לחוזה .7.4

  למערכת.

 איסור מוחלט על הגלשת שפכי� אל מערכות הניקוז.חל  .7.5

שפכי� אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בה� על פי הדי� לגבי חומרי� מסוכני�,  .7.6

  הובלת� ופינויי� וכאמור בפרק חומרי� מסוכני� לנספח זה. 

 

  ניקוז .  8

חומר שהוא, מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמי� בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל  .8.1

 בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתק�, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.

 

  חומרי� מסוכני� .  9

 . 1993 �חומר מסוכ� כאמור בחוק חומרי� מסוכני�, התשנ"ג �"חומר מסוכ�" .9.1

9.2. �ויבוצע מצד הגור� החיצוני היתר רעלי� קבלת ושינוע של חומ"ס מותנה ב , טיפולכל אחסו

 .ו ולתנאי� הקבועי� בהיתר הרעלי�לבהתא� 

הנו האחראי ועליו להיות ערו% בכל הנוגע לאחסו� חומרי� מסוכני� ושינוע� וכ�  הגור� החיצוני .9.3

  .  , על כל הכרו% בכ%עליו להכי� נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרי� מסוכני�

ימנה אחראי� לתחו� חומרי� מסוכני� ויעביר לידי היחידה לאיכות הסביבה  הגור� החיצוני .9.4

על  ברש"ת את שמותיה� ופירוט שוט  של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס.

 הגור� החיצוני להחזיק בכל הציוד הנדרש לש� טיפול באירוע חומרי� מסוכני�.

הסביבה ברש"ת בדבר סוגי החומרי�, מיקומ� ליידע את היחידה לאיכות  הגור� החיצוניעל  .9.5

 וכמות�.

כל שינוי בסוג החומר המאוחס�, מיקומו וכמותו, ידווחו מיידית ליחידה לאיכות הסביבה  .9.6

 .וכ� בא� נדרש לפי כל די�, למשרד להגנת הסביבה ברש"ת

ירוע כל אירוע חומרי� מסוכני�, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכ�,דליפה וכ� כל חשש לא .9.7

  כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתק� וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

  זיהו� אויר .  10

  .לפי כל די�לזיהו� אויר, כהגדרתו   גור� חיצונילא יגרו�  .10.1

יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרו� לחריגה מתקני איכות ומח הגור� החיצוני .10.2

 .בכל די�אויר המוגדרי� 

 בעת מילוי הנוצרי� הדלק אדי את המפנות ,דלק אדי למישוב מערכות ויופעלו יותקנו בתחנה .10.3

 .הדלק מכלית אל חזרה ,התחנה מיכלי

 הגור� החיצוני יתקי� בתחנה את כלל האמצעי� לטיפול בנידו  תקי� ממיכלי הדלק. .10.4
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  ריח מטרדי .  11

  ח לסביבתו.כל מטרד רי חיצוני גור�יגרו�  לא .11.1

  מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. ניוהגור� חיצ .11.2

  

  קרינה אלקטרומגנטית .  12

פליטת גלי� אלקטרומגנטיי� שרמת  �" קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", " .12.1

  ); ionizationאלקטרו� וולט ושאינ� יכולי� לגרו� ליינו� (  5–האנרגיה שלה� פחותה מ

, ובכלל ו/או קרינה בלתי מייננת כל מתק� הפולט קרינה אלקטרומגנטית גור� חיצוני� ילא יתק .12.2

וללא קבלת מלוא  זה קרינה סלולרית ללא תיאו� ואישור בכתב של הגורמי� הרלוונטי� ברש"ת

� .ההיתרי� הנדרשי� לפי כל די

  פסולת וחזות .  13

רשות שדות  יש לשמור על נקיו� התחנה, לרבות פינוי פסולת כנדרש, בכל עת.  –חזות התחנה  .13.1

 התעופה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות בכל עת.

  �הגדרות .13.2

פסולת מוצקה המכילה מרכיבי� אורגניי� ואנאורגניי� שמקורה במוצרי  �פסולת אורגנית

.�    מזו� גז� ומרכיביה� ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להל

בתקנות רישוי עסקי� (סילוק חומר מכל סוג , המכיל חומר מסוכ� כמוגדר  �פסולת מסוכנת

  .1990חומרי� מסוכני�) התשנ"א  

חומרי� ומוצרי� מכל סוג שהוא הניתני� למחזור, שהושלכו או  – פסולת למיחזור

שמיועדי�  להשלכה, לרבות נייר, קרטו�, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי חוק 

ומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת תגדיר ), או כל ח1993 �איס�   ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג

  ככזו.

חומרי� ושיירי חומרי� המשמשי� לבניה או שמשתמשי� בה� בקשר  �פסולת בני�

  .לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבני�

 כללי .13.3

ו/או מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחו� חצרו  גור� חיצוניה .13.3.1

בהתא�  וההסכמי� הנלווי�על פי הוראות רש"ת  כתוצאה מפעילותו, 

,�, חוק 1984 � לרבות חוק שמירת הניקיו�, התשמ"ד להוראות כל די

ותקנותיה� ולרבות הנחיות  1993 �איסו  ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג

 .הוראות רש"ת וההסכמי� הנלווי�הרשות המקומית הרלוונטית, 

  למיחזורפסולת  .13.4

מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור ולהשליכה  גור� חיצוניה .13.4.1

אל מיכלי� יעודיי� למיחזור במיקומי� שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על 

השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיי�.כל 

 � לרבות חוק שמירת הניקיו�, התשמ"ד בהתא� להוראות כל די�, זאת

ותקנותיה�  1993 �פסולת למחזור, התשנ"ג, חוק איסו  ופינוי 1984

הוראות רש"ת וההסכמי� ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, 

 .הנלווי�
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פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלי�  .13.4.2

 ייעודיי�, שיוצבו בנקודת הפרדה למיחזור, א� וככל שיהיו. 

  פסולת ביתית.  .13.5

תפונה למיכלי� ייעודיי�  פסולת אורגנית,, לרבות פסולת ביתית .13.5.1

ובהתאמה מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה המוקצי� על ידי רש"ת, 

  .חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  פסולת מסוכנת .13.6

פסולת מסוכנת  גור� חיצוניהלא יחזיק, לא יאחס�, לא ישנע ולא ישלי%  .13.6.1

  מכל סוג שהוא ללא תאו� ע� הגור� האחראי ברש"ת.

ועל חשבונו לאתר  גור� חיצוניהועבר על ידי פסולת מסוכנת ת .13.6.2

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאו� ע� המשרד להגנת 

  הסביבה וע� היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל פסולת חומרי� מסוכני�, פח� פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל  .13.6.3

 שימוש אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיי� ויוצגו בפני הגורמי� הרלוונטי� 

 ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה.

  או העברת המתק� למיקו� חלופי סיו� ההתקשרות .  14

לא המפנה את התחנות יבצע בדיקות תקינות לרבות בדיקות אטימות עדכניות,  גור� חיצוניה .14.1

 תוצאות הבדיקות יועברו לרשות שדות התעופה.הפסקת פעילותו בתחנה. מחודש טר� יאוחר 

המפנה את התחנה יבצע סקר קרקע לבדיקת נוכחות מזהמי�  גור� חיצוניה –סקר קרקע  .14.2

סיו� פעילותו בתחנה. הסקר יכלול קידוחי מחודש טר�  ממועד בקרקע ובמי התהו� לא יאוחר 

מפריד הדלקי� קרקע בשטח התחנה לרבות באזור התשתיות התת קרקעיות, המשאבות, 

) בקרקע, במי TPH ,BTEX ,MTBEומשטחי התדלוק. בסקר תיבדק נוכחות מרכיבי דלקי� (

התהו� ובגז הקרקע.תכנית הסקר תועבר לבחינת רש"ת ולאישורה לא יאוחר משלושה חודשי� 

 טר� סיו� הפעילות.

בסקר במידה וימצא בסקר הקרקע כי קיי� זיהו� העולה על הזיהו� שנמצא  –שיקו� קרקע  .14.3

לבצע שיקו� קרקע ומי תהו� עד לערכי� שיקבעו כמתאימי�  גור� חיצוניהראשוני יידרש ה

 באותה תקופה.
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  רשות שדות התעופה איכות הסביבהמדיניות 

  

באופ� כלכלי ובר הנהלת רשות שדות התעופה פועלת לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות 

קיימא, מתו% ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזו� בי� הצרכי� הסביבתיי� והכלכליי� לטובת 

  הדורות הבאי�. 

  כמגיבה בלבד .פועלת  יוזמה סביבתית ולא  מובילההרשות בראשות ההנהלה 

 למנועבה, על מנת להגנה על הסבי תקני�לפעול לאימו1 ולהטמעת  חויבתמ רשות שדות התעופההנהלת 

בהתמדה את הסיכוני� והמפגעי� למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל  ולצמצ�

   המעורבי�.

והבנת� כבסיס לקבלת  , מדידת�הנגזרות מפעילותה לזהות את ההשפעות הסביבתיות הרשות פועלת

  החלטות בנושאי� הבאי�:

 מטרדי רעש מטוסי� •

 תהו�זיהו� קרקע, מי נגר ומי  •

 טיפול בשפכי�, ניצול קולחי� וחסכו� במי� •

 איכות אויר •

 הפחתת פליטות גזי חממה וצמצו� טביעת הרגל הפחמנית •

 טיפול בחומרי� מסוכני� •

 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה •

 חסכו� באנרגיה •

 בניה ירוקה •

 רכש ירוק •

  

ופועלת לשיפור מתמיד של  סקר הנהלה  במסגרת קיימות ואיכות סביבה שנתיי� יעדי קובעת הנהלהה

והדברות ע� בעלי עניי� תו%  המנהלי� בארגו�ו עובדי�התו% שיתו  ביצועי מערכת ניהול איכות הסביבה, 

  שמירה על תחיקה ישימה.

  

  

  תארי%_______________
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  הגור� החיצוניהצהרת 

  

לשמירה על איכות הסביבה המפורטות אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת  .1

 בנספח איכות סביבה.

ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה להיגר� פגיעה לאיכות הסביבה וכי מילוי הריני להצהיר כי  .2

. בהתא� לכ%, הובהרו לי נועדה לצמצ� פגיעה זו ככל שנית� , לרבות נהלי רש"ת,ההנחיות שקבלתי

היחידה לאיכות הסביבה כי פעול בהתא� לה� ונמסר לי חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי ל

ברש"ת הינה הגור� אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש 

 לתקלה וכי אהיה כפו  להנחיותיה המחייבות.

 אי� לגרוע מחובתי לשמירת כל הוראותבנוס , הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח  .3

הדי� הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי 

וה� באות לרבות שההנחיות דלעיל אינ� מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה 

 .ולא להמעיט בהוראות הדי� הרלבנטיות

ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את  .4

 בתחומי רש"ת.

על כל אירוע חריג שנגר� בתחומי מיידית וללא כל שיהוי הריני מתחייב בזאת לדווח לרש"ת  .5

    .במהל% שהותי בתחומי רש"ת ו/או שנודע לי עליופעילותי 

ילוי חובותיי עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אי� כדי לקחת אחריות על מ .6

 .�      על פי כל די� וה� באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדי

  

  ומס' ת.ז.________ הגור� החיצוניש� 

  ש� החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

___________�  טלפו

  חתימה_________

      

  

הגור� אני, ______________ עובד רש"ת, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי 

ואת  החתו� דלעיל חת� בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבי� את ההנחיות שנתנו לו החיצוני

  המחויבויות המוטלות עליו. 

 _______________ � חתימת עובד רש"ת
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