
 
 

 

 2018, אפריל 19  
 ' אייר, תשע"חז 

  לכבוד
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לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק בשדה  2016/15/086/057/00מכרז פומבי מס' 
 התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון

 8מס'  ההבהר  

עקבות מספר שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת רשות שדות ב
 להודיע את המשתתפים אודות מספר עדכונים בחוזה ההתקשרות, כדלקמן: "(,רשותההתעופה )"

 בלעדיות .1

 לחוזה ההרשאה יעודכן באופן הבא:  40.5סעיף 

 ".בלעדיות" –", ל העדר בלעדיות" –כותרת הסעיף תעודכן מ  .1.1

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל תינתן נוסח הסעיף יבוטל ובמקומו יבוא: " .1.2
 וזה ההרשאהלח 5.1.1.3-ו 5.1.1.1השירותים הנקובים בסעיפים  מתןבלעדיות ב

בשדה התעופה רמון, וזאת במהלך כל תקופת ההפעלה וכל עוד החוזה עומד בתוקפו 
 ."על פי הסכם זה

 עמוד פרסום .2

 , בנוסח הבא: 5.5סעיף  יתווסף לחוזה ההרשאה, .2.1

 עמוד פרסום.  5.5

הרשות תהיה רשאית, להקצות למפעיל שטח שירות נוסף, מחוץ      5.5.1
למשבצת הקרקע, לצורך תכנון, הקמה ותחזוקה של עמוד אחד בלבד, 
על גביו יוצג הסמל המסחרי של המפעיל )לוגו( בלבד )בחוזה זה: 

 "(.עמוד פרסום"

ה בהתאם ובכפוף ליתר ההוראות תכנון והקמת עמוד הפרסום, יעש     5.5.2
המפורטות לשם כך בחוזה בקשר עם עבודות התכנון וההקמה, לרבות 

 כל חובות והתחייבויות המפעיל בקשר לכך.   

בגין הקצאת שטח זה והקמת עמוד הפרסום, לא יישא המפעיל      5.5.5
בתשלום נוסף לרשות. למען הסר כל ספק, תכנון, הקמה ותחזוקה של 

רבות כל התשתיות הדרושות לו, יבוצעו על אחריותו עמוד הפרסום, ל
המלאה והבלעדית של המפעיל ועל חשבונו. עלות התכנון וההקמה של 
עמוד הפרסום וכל הכרוך בו, לא יהוו חלק מעלויות ההשקעה בפועל 
ו/או מיתר עלויות ההשקעה והן לא יזכו את המפעיל בהחזר השקעה, 

 פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג. 

עמוד הפרסום ייחשב כציוד קבוע וכחלק בלתי נפרד משטחי ומתקני     5.5.4
השירות, לכל דבר ועניין בקשר עם אחריותו של המפעיל על פי הוראות 



 
 

 

ההסכם ויתר הוראות כל דין, לרבות לעניין אחריותו לתחזוקת שטחי 
 ומתקני השירות, אחריות בנזיקין וכיו"ב.          

" וכן הציוד הקבועם כחלק מהגדרת המונחים: "המונח "עמוד הפרסום" יתווסף ג .2.2
 ". שטחי השירות או שטחי ומתקני השירות"

 ת ממונה על ההגבליםומס ערך מוסף והחלטביטול פטור  – סעדים .5

הרשות מבקשת לעדכן את המשתתפים, כי במסגרת החוזה, הוטמעו הוראות במסגרתן 
יתקבלו הוראות מטעם  הוקנו למפעיל סעדים בנסיבות בהן יבוטל פטור המע"מ וכן

הממונה על הגבלים עסקיים המתייחסות לביטול החוזה. במסגרת האמור, עדכנה הרשות 
 מספר סעיפים בחוזה בנוגע לזכויות ביטול החוזה והחזר ההשקעה. 

נוכח היקפו של העדכון, צורפו הסעיפים במתכונתם העדכנית כנספח להבהרה זו, במתכונת 
 המסומנת כשינויי מהדורה.

 ענה לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו:מ .4

מבוקש להבהיר כי מועד הגשת היתר הבנייה בלוח הזמנים ייחשב כמועד  שאלה א.

סיום תכנון התחנה והמדידות על ידי הזוכה במכרז, שהרי הגשת הבקשה 

להיתר בנייה על ידי המציע תלויה בהמצאת תיק מידע מהרשות 

 המקומית, הליך שאינו תלוי בזוכה במכרז.

 הבקשה נדחית. תשובה 

ככל הידוע לרשות קבלת תיק המידע מהרשות המקומית מתבצע טרם 

תחילת התכנון על ידי הזוכה, ובכל מקרה לוח הזמנים לתכנון ולבניית 

הפרויקט חושב מראש עם התייחסות לפרק הזמן הנדרש לקבלת מענה 

 של גורמים חיצוניים.

את המועדים הנקובים יובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית להאריך 

בנספח לוחות הזמנים המצורף לחוזה, , הכל בהתאם לשיקול דעתה 

 המוחלט והבלעדי.

מבוקש לקבל את תכנית תחנת הדלק עם סימון הכניסה אליה והיציאה  שאלה ב.

 ממנה.

 מצורף כנספח ב' למסמך הבהרה זה. תשובה 

שונים החל מהשנה מבוקש להגיש הצעה למכרז על תשלום דמי הרשאה  שאלה ג.

  7-ה

 הבקשה נדחית. תשובה 

מבוקש להבהיר כי במקרה של ביטול הפטור ממע"מ, בנוסף לעדכון דמי  שאלה ד.

ההרשאה המשולבים הבסיסיים, יבוצע בנוסף עדכון גם של דמי 

 ההרשאה המשתנים. 

 הבקשה נדחית. תשובה 



 
 

 

 ראה התייחסות לנסיבות ביטול הפטור ממע"מ בתשובה 

 ובנספח א' למסמך הבהרה זה. 5 בסעיף

מבוקש לקבל את אישורה מראש של הרשות לכתב הערבות והצהרת  שאלה ה.

 רואי החשבון של המציע.

 הבקשה נדחית. תשובה 

הרשות אינה מבצעת אישור מראש למסמכים שעל המציע לצרף במסגרת 

 הצעתו למכרז. 

ל להתבצע בטרם קבלת מבוקש להבהיר כי גידור מתחם תחנת הדלק יכו שאלה ו.

 היתר הבנייה.

גידור מתחם תחנת הדלק הינו חלק בלתי נפרד מהליך הוצאת היתר  תשובה 

 הבנייה ועל כן אינו יכול להתבצע טרם קבלת היתר הבנייה.

 

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מ
 מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

 בברכה,

 אבירם סידי
 מנהל מסחרי

 רשות שדות התעופה
 
 

 המציע חתימת
 
 

___________________________ 
 
 

 :העתק
 סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי -מר יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי
לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו



 
 

 

 עדכון סעיפים בחוזה ההרשאה – א' נספח

 המשולביםעדכון דמי ההרשאה  .15

  עדכון מדד לדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .15.1

, החל הפעלהיעודכנו ביום הראשון לכל שנת הבסיסיים, דמי ההרשאה המשולבים 
, בשיעור השינוי במדד הידוע באותו מהראשון בינואר של שנת ההפעלה הראשונה

  הבסיסי. למדד יחסמועד ב

 עדכון התשלום לליטר מוצרי דלק .15.2

החל משנת ההפעלה  ת הפעלה,מידי שנ ןיעודכ התשלום לליטר מוצרי דלק,
סל הוצאות בהתאם לשיעור השינוי בת הפעלה, כל שנל יום הראשוןבהראשונה, 

 סל הוצאות השיווק הבסיסי. ביחס ל השיווק

בשל שינוי ל וסעדים נוספים למפעיעדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  .15.5
 במדיניות המע"מ

מועד פרסום המכרז, שטחו של נמל הרשות מבקשת להבהיר, כי נכון ל .15.5.1
התעופה רמון מוגדר כשטח הממוקם ב"אזור סחר חופשי אילת" וככזה 
פטורות עסקאות מסחריות המתבצעות במסגרתו מתשלום מס ערך מוסף 

"(. עם זאת, יחול ובמהלך תקופת ההפעלה, יבוטל פטור מע"מ)להלן: "
ו דמי ההרשאה פטור המע"מ מטעמים שונים. בנסיבות האמורות, יעודכנ

המשולבים הבסיסיים בלבד )למעלה או למטה(, וזאת באופן ובכפוף 
 זה להלן.   15.5 לתנאים המתוארים בסעיף

וביטול הפטור ממע"מ, חל לפני תחילת תקופת ההפעלה ו/או במהלך במידה  .15.5.2
החודשים הקלנדאריים הראשונים שממועד תחילת תקופת ההפעלה  12

"(, הרי שממועד ביטול פטור המע"מ ניתתקופת ההפעלה הראשו)להלן: "
 80% –בפועל ואילך, יעודכנו דמי ההרשאה הבסיסיים לסך השווה ל 

לעיל )להלן:  12.1.1מסכום דמי ההשראה הבסיסיים הנקובים בסעיף 
"(. עם השבת פטור המע"מ )ככל שיעור הניכוי מדמי ההרשאה הבסיסיים"

הנקוב בגינם בסעיף  שיחול(, יעודכנו דמי ההרשאה הבסיסיים לסכום
 לעיל.  12.1.1

וביטול הפטור ממע"מ, חל לאחר סיומה של תקופת ההפעלה במידה  .15.5.5
 הראשונית, יחולו ההוראות הבאות: 

רשות להמפעיל יגיש ימים שלאחר ביטול הפטור ממע"מ,  50תוך  .15.5.5.1
דוח כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני של המפעיל, 

 מכר אותם)ליטר(  הדלק מוצרי תיוכמו פירוטהמבטא נכונה את 
, החודשים הקלנדאריים העוקבים 12 -כל אחד מ  במהלך המפעיל
התקופה ": , בהתאמה)להלןביטול הפטור ממע"מ ל שקדמו

 ."(הבסיסית הדלק מוצרי כמות" -" ו הבסיסית

החל ממועד ביטול הפטור ממע"מ ועד לתום שנת ההפעלה  .15.5.5.2
ת ההפעלה תקופשבמהלכה בוטל הפטור ממע"מ )להלן: "

ישלם המפעיל לרשות, על חשבון דמי ההרשאה "(, הראשונה
מסך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  80% המשולבים,

(, ויחולו בעניין לעיל 15.1)לאחר עדכונם בהתאם להוראות סעיף 
, בשינויים הלןל 15.4.1זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

 .המחויבים

)בד בבד עם ביצוע הפעולות לאחר תום תקופת ההפעלה הראשונה  .15.5.5.5
 של בכתב אישור, המפעיל יגיש ללעיל( 15.4.2.1הנקובות בסעיף 



 
 

 

כשהוא מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני של , רשות דוחה
)ליטר(  הדלק מוצרי כמויות פירוטהמפעיל, המבטא נכונה את 

)להלן:  תקופת ההפעלה הראשונה במהלך המפעיל מכר אותם
 ."(הראשונה הפעלהקופת התל הדלק מוצרי כמות"

ההרשאה המשולבים הבסיסיים שהמפעיל חייב בתשלומם  דמי .15.5.5.4
, בגין שנת ההפעלה שבמהלכה בוטל הפטור ממע"מלרשות 

( בגין התקופה שתחילתה במועד תחילת שנת iיחושבו כדלקמן: )
ההפעלה שבמהלכה בוטל הפטור ממע"מ ועל למועד ביטולו של 

דמי ההרשאה המשולבים החלק היחסי של  –הפטור בפועל 
לעיל, לאחר עדכונם בהתאם  12.1.1הבסיסיים הנקובים בסעיף 

( בגין התקופה שתחילתה במועד iiלעיל; ) 15.1סעיף להוראות 
 –ביטול הפטור ממע"מ וסיומה בתום שנת ההפעלה הראשונה 

, חלקי כמות הראשונהההפעלה תקופת כמות מוצרי הדלק ל
תקופה הבסיסית בחודשים שנמכרה ב מוצרי הדלק הבסיסית

כול במכפלת ה, והמקבילים לחודשי תקופת ההפעלה הראשונה
לעיל  12.1.1 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים הנקובים בסעיף

בניכוי דמי ההרשאה המשולבים ששולמו בהתאם להוראות סעיף 
15.5.5.4(i זה לעיל )( ,לאחר עדכונם בהתאם להוראות סעיףהכול 

 .(עילל 15.1

תום תקופת ההפעלה הראשונה ועד לתום תקופת החל מ .15.5.5.5
ישלם המפעיל לרשות, על חשבון דמי ההרשאה ההרשאה, 

מסך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  80%המשולבים, 
(, ויחולו בעניין לעיל 15.1)לאחר עדכונם בהתאם להוראות סעיף 

לעיל, בשינויים  15.4.1זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
 .המחויבים

ום כל שנת הפעלה, לאחר סיומה של תקופת ההפעלה בת .15.5.5.1
 15.4.2.1הראשונה )בד בבד עם ביצוע הפעולות הנקובות בסעיף 

כשהוא  שנתירשות דוח ה של בכתב אישור, המפעיל יגיש ללעיל(
מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני של המפעיל, המבטא נכונה את 

 במהלך ילהמפע)ליטר(  מכר אותם הדלק מוצרי כמויות פירוט
לשנת  הדלק מוצרי כמות)להלן: " שנת ההפעלה הקודמת

     "(הפעלה

ההרשאה המשולבים הבסיסיים שהמפעיל חייב בתשלומם  דמי .15.5.5.7
בגין כל שנת הפעלה )למעט תקופת ההפעלה הראשונה(, לרשות 

, שנת ההפעלה הרלוונטיתיחושבו כדלקמן: כמות מוצרי הדלק ל
כול במכפלת דמי ההרשאה החלקי כמות מוצרי הדלק הבסיסית, ו

לעיל )לאחר עדכונם  12.1.1 המשולבים הבסיסיים הנקובים בסעיף
 .(עילל 15.1בהתאם להוראות סעיף 

לעיל,  15.4.2ההתחשבנות השנתית הנקובה בסעיף  במסגרת .15.5.5.8
בחשבון סך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  ויילקח

 15.5.5.7לעיל וסעיף  15.5.5.1בהתאם להוראות סעיף  ניםהמעודכ
 , לפי העניין.  לעיל

מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו גם בנסיבות בהן שיעור המע"מ, במועד  .15.5.4
ביטול הפטור או השבת הפטור, יהיה שונה מזה הידוע במועד פרסום 

 המכרז.



 
 

 

בוטל הפטור ממע"מ בחלקו או הושב הפטור ממע"מ בחלקו, יעודכנו דמי  .15.5.5
לעיל,  15.5.5.5 –ו  15.5.5.2, 15.5.2ההרשאה הבסיסיים, כמפורט בסעיפים 

בהתאם לחלק היחסי של ביטול/השבת הפטור מתוך שיעור הניכוי מדמי 
ההרשאה הבסיסיים. כלומר, לדוגמא: במידה ושיעור המע"מ במועד פרסום 

)כלומר, חל חיוב מע"מ  50% –ופטור המע"מ בוטל ב  18%המכרז הנו 
כך  10%ההרשאה הבסיסיים על (, יעמוד שיעור הניכוי מדמי 9%בשיעור של 

 90% –שדמי ההרשאה הבסיסיים המעודכנים יעמדו על סך השווה ל 
 לעיל. 12.1.1מסכום דמי ההשראה הבסיסיים הנקובים בסעיף 

יבוטל פטור המע"מ זה לעיל, אזי בנסיבות בהן  15.1וסף על האמור בסעיף נ .15.5.1
יל רשאי , יהיה המפעבלבד רמוןהתעופה  בשדה ,מטעמים שוניםבמלואו 

, מראש חודשים 12להודיע לרשות על ביטול ההסכם, וזאת בהודעה של 
למען הסר כל ספק מובהר במפורש, כי סעד זה של . ובכתב עבור הרשות

ביטול ההסכם, מוקנה למפעיל אך ורק בנסיבות בהן ביטול הפטור ממע"מ 
על הפעילות המסחרית המתנהלת בשדה התעופה רמון בלבד. כי יחול 

ת בהן יבוטל הפטור ממע"מ )כולו או חלקו( גם בשטח המוניציפאלי בנסיבו
זה  15.5.1הנקובה בסעיף  נק למפעיל זכות הביטולשל העיר אילת, לא תוע

למען הסר ספק, כי ביטול ההסכם בנסיבות האמורות, לא עוד מובהר, לעיל. 
   לחוזה. יחשב כהפרת הסכם של מי מהצדדים 

לתי חוזר, כי עדכון דמי ההרשאה בזאת במפורש ובאופן ב מובהר .15.5.7
ו/או הזכות לביטול ההסכם  המשולבים הבסיסיים כמפורט בסעיף זה לעיל

, יהוו לעיל ובהתאם לנסיבות המתוארות במסגרתו 15.5.1ורט בסעיף כמפ
ומלבד ביטול הפטור ממע"מ בגין  יםוגמור ים, מלאים, יחידיםסופי יםסעד

על מנת להטיל על הרשות ממע"מ ביטול הפטור ב, לא יהיה האמור יםהסעד
כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות המפעיל לביצוע מלא 

סופי, מלא ובלתי  באופןחוזה, והמפעיל מוותר בזאת ההתחייבויותיו על פי 
חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

או תשלום ו/או שיפוי נוספים לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/ש גם כמושהם, 
  מכל מין וסוג שהם.

 החזר עלות ההשקעה .15

 סך עלות השקעה לתכנון והקמת תחנת הדלק בנסיבות בהן לא בוטל החוזה  .15.1

ת יוהמפעיל יהיה זכאי להחזר העלו בזאת במפורש בין הצדדים, כי מוסכם .15.1.1
 עבודות ההקמה שלהתכנון וביצוע  עריכתהשקיע במסגרת  ןאותהישירות 

 עלות סך)בחוזה זה: " ת הדלק, וזאת בסכום הנמוך מבין אלהתחנ
 ובתוספת מע"מ כדין:"(, לתכנון ולהקמה ההשקעה

, בהתאם לנקוב בה נשא המפעיל בפועלהמלאה והכוללת  העלות .15.1.1.1
לצורך עריכת התכנון וביצוע עבודות ההקמה  להלן, 15.5בסעיף 

 ספחנהמפורטים ב ותרכיבי העבודכל בקשר עם של תחנת הדלק, 
המתייחסים אך ורק לציוד הקבוע שבמשבצת הקרקע  ההנחיות
 "(; בפועל ההשקעה עלות)להלן: "

 לחילופין;  או

 עלות)להלן: "₪  7,000,000 -בסך השווה ל  מקסימאלית עלות .15.1.1.2
 , בתוספת מע"מ כדין. "(המקסימאלית ההשקעה

, תוצמד פעם אחת במלואה בלבד מובהר, כי עלות ההשקעה המקסימאלית .15.1.2
( המועד iעור השינוי במדד התשומות הידוע במועד המוקדם מבין אלה: )לשי

בו אישרה הרשות, בכתב, למפעיל את השלמת כל רכיבי העבודות 



 
 

 

חודשים קלנדאריים  20( מועד תום ii) אוהמתייחסות להקמת תחנת הדלק; 
מהמועד בו הנפיקה הרשות למפעיל צו תחילת עבודה בתוספת תקופת היתר 

 ל ביחס למדד התשומות הבסיסי. הבנייה, הכו

זה  15.1.2מען הסר ספק מובהר בזאת, כי מלבד ההצמדה האמורה בסעיף ל
לעיל  )בנסיבות בהן זכאי המפעיל להחזר עלות השקעה(, לעלות ההשקעה 

 )לרבות יתרת עלות ההשקעההמקסימאלית ו/או לעלות ההשקעה בפועל 
ך עלות ההשקעה סו/או ל( ו/או יתרת עלות ההשקעה הבלתי מופחתת

ו/או לסך עלות ההשקעה לחלקי עבודות  כום עלות ההשקעהלתכנון והקמה
ו/או לסך עלות ההשקעה בתכנון, לא יתווספו בשום מקרה, כל הפרשי 

 הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג. 

 לחוזה.נספח  הווהזה, י 15.1  שיחושב בהתאם להוראות סעיףסכום עלות ההשקעה 

 השתתפות הרשות בעלות ההשקעה, בנסיבות בהן בוטל החוזה .15.2

מוסכם בזאת במפורש בין הצדדים, כי בנסיבות המפורטות להלן, ועבור השקעה 
 בתכנון והקמה של ציוד הקבוע בלבד יהיה זכאי המפעיל להחזר השקעה כדלקמן:

 על ידי המפעילביטול החוזה על ידי הרשות עקב הפרת חוזה  .15.2.1

באופן טל החוזה על ידי הרשות בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל, וב
 להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן: 20.1 ובתנאים הנקובים בסעיף 

טל החוזה על ידי הרשות בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל, וב .15.2.1.1
 רטות להלן:יחולו ההוראות המפו

התכנון לרבות בנסיבות טל החוזה במהלך תקופת וב .15.2.1.1.1
בהן לא התקבל היתר הבניה תוך תקופת היתר 

 לעיל, לא יהיה 11.2.1 הבניה שלא בנסיבות שבסעיף

הזכאי מפעיל להשתתפות בעלות השקעה וכן לכל 
פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג, וכל זאת 

על פי הוראות החוזה,  מבלי לגרוע מזכויות הרשות 
כל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות 
לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או 
תשלומים שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל 

 הפרת התחייבויות המפעיל.

)לאחר תום  החוזה במהלך תקופת ההקמה בוטל .15.2.1.1.2
ההקמה עובר להשלמת עבודות תקופת התכנון אך 

(, יהיה המפעיל זכאי לעיל 9.11 כמפורט בסעיף
)להלן:  85% להשתתפות בעלות השקעה בשיעור של

"( שיעור המקדם להשתתפות בעלות השקעה"
מסכום העלויות הישירות בלבד בהן נשא המפעיל 
בפועל במהלך התקופה שעד למועד ביטול החוזה, 

 מרכיביבמסגרתו מגולמים, למען הסר ספק, רק 
, ובהתאם ההנחיות בנספחהמפורטים  ותהעלוי

סך עלות למנגנון המתואר במסגרתו )בחוזה זה: "
"(. כל האמור לעיל, לגרוע ההשקעה לחלקי עבודות

מזכויות הרשות על פי הוראות החוזה, לרבות זכותה 
לכל פיצוי ו/או שיפוי בשל נזקים ו/או תשלומים 
שנגרמו לה ו/או שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת 

 יבויות המפעיל ולניכויים מכל תשלום למפעיל.התחי



 
 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סך עלות ההשקעה 
לחלקי עבודות לא יעלה בכל מקרה על סכום השווה 
לשיעור המקדם להשתתפות בעלות ההשקעה הנקוב 

ממכפלת השטח הבנוי של ( 85%בסעיף זה לעיל )
 תעריףבתחנת הדלק )כפי שהוא נקוב בהיתר הבנייה( 

מקסימאלית, כשמכפלה זו, השקעה העלות הה
מוכפלת פעם נוספת גם בשיעור הביצוע החלקי של 

 תחנת הדלק נכון למועד ביטול החוזה. 

" שיעור הביצוע החלקי של תחנת הדלקבחוזה זה: "
החלק )באחוזים( בעבודות ההקמה של השלד  –

והמעטפת של תחנת הדלק אותו השלים המפעיל 
נכון למועד ביטול החוזה, כפי שהוא נקוב  בפועל

בטבלה שבנספח ההנחיות )"שיעור מסך ההקמה" 
לכל אחד מסעיפי העבודות המנויים בנספח 
ההנחיות(. במידה ולא השלים המפעיל בפועל איזה 
מסעיפי ההקמה הנקובים בנספח ההנחיות, יקבע 
שיעור הביצוע החלקי על ידי הרשות בלבד, באופן 

עבודות של שלד ומעטפת אותם השלים יחסי לחלקי 
המפעיל בכל אחד מסעיפי ההקמה שבטבלה המצורף 

 לנספח ההנחיות כאמור. 

הרי שמלבד החזר בתקופת ההפעלה, טל החוזה וב .15.2.1.1.5
הנקוב סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה ההשקעה 

זכאי המפעיל להשתתפות  לא יהיהלעיל,  15.1בסעיף 
שיפוי ו/או תשלום בעלות השקעה וכן לכל פיצוי ו/או 

, וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות מכל מין וסוג
על פי הוראות החוזה,  כל זאת מבלי לגרוע מזכויות 
הרשות על פי הוראות לרבות זכותה לכל פיצוי ו/או 
שיפוי בשל נזקים ו/או תשלומים שנגרמו לה ו/או 
שבהן נדרשה לשאת, בשל הפרת התחייבויות 

  .המפעיל

 ידי הרשות מטעמי נוחות על ביטול  .15.2.2

שלא בגין הפרת החוזה על ידי החוזה על ידי הרשות בוטל  .15.2.2.1
 המפעיל, יחולו ההוראות המפורטות להלן: 

הזכאי  התכנון, יהיהטל החוזה במהלך תקופת וב .15.2.2.1.1
מפעיל להשתתפות בעלות השקעה בתכנון בגין 
העלויות הישירות בלבד בהן נשא המפעיל בפועל 

ד ביטול החוזה, במסגרתו במהלך התקופה שעד למוע
 העלויות מרכיבימגולמים, למען הסר ספק, רק 

ובהתאם למנגנון  ההנחיות בנספחהמפורטים 
סך עלות ההשקעה המתואר במסגרתו )בחוזה זה: "

 "(. בתכנון

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סך עלות ההשקעה 
 בתכנון לא יעלה בכל מקרה על הסכומים הבאים: 

ך התקופה שבין תחילת בוטל החוזה במהל (א)
תקופת התכנון ועד לאחר השלמת שלב ג' לתכנון 

מסכום  2.5%עד  –)השלמת תכנון מסמכי ביצוע( 
 העלות המקסימאלית. 



 
 

 

בוטל החוזה במהלך התקופה שבין מועד השלמת  (א)
שלב שלב ג' לתכנון )השלמת תכנון מסמכי 
ביצוע( ועד למועד בו החל המפעיל בפועל את 

מסכום בתעריף העלות  5%ד ע –עבודות ההקמה 
 המקסימאלית.

שלאחר תחילת ביצוע  התקופההחוזה במהלך  וטלב .15.2.2.1.2
בפועל, יהיה המפעיל זכאי  ההקמהעבודת 

מסך  115% להשתתפות בעלות השקעה בשיעור של
עלות ההשקעה לחלקי עבודות. למען הסר ספק 
מובהר בזאת, כי סך עלות ההשקעה לחלקי עבודות 

מסכום השווה  115%לא יעלה בכל מקרה על 
למכפלת השטח הבנוי של המרכז הלוגיסטי )כפי 

בתעריף העלות שהוא נקוב בהיתר הבנייה(, 
המקסימאלית, כשמכפלה זו, מוכפלת פעם נוספת גם 

המבנה תחנת הדלק בשיעור הביצוע החלקי של 
 נכון למועד ביטול החוזה. הלוגיסטי 

הרי שמלבד החזר בתקופת ההפעלה, טל החוזה וב .15.2.2.1.5
שקעה סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה הנקוב הה

זכאי המפעיל להשתתפות  לא יהיהלעיל,  15.1בסעיף 
בעלות השקעה וכן לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום 

 מכל מין וסוג.

 החוזה על ידי מי מהצדדים מטעמי השהייה ו/או כוח עליוןביטול  .15.2.5

באופן מי מהצדדים בשל נסיבות של השהייה החוזה על ידי בוטל  .15.2.5.1
מי החוזה על ידי להלן ו/או בוטל  11.2.5 ובתנאים הנקובים בסעיף

מהצדדים בשל נסיבות של כוח עליון, באופן ובתנאים הנקובים 
 להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן:  17.5 בסעיף

הזכאי  התכנון, יהיהטל החוזה במהלך תקופת וב .15.2.5.1.1
מפעיל להשתתפות בעלות השקעה בתכנון בשיעור, 

 לעיל. 15.2.2.1.1ן ובתנאים הנקובים בסעיף באופ

, יהיה המפעיל החוזה במהלך תקופת ההקמה בוטל .15.2.5.1.2
זכאי להשתתפות בעלות השקעה, באופן ובתנאים 

לעיל, בשינויים  15.2.1.1.2הנקובים בסעיף 
המחויבים, ובאופן שבו שיעור המקדם להשתתפות 

 בלבד. 85%ולא על  100%בעלות ההשקעה יעמוד על 

הרי שמלבד החזר ההפעלה, תקופת בחוזה טל הוב .15.2.5.1.5
ההשקעה סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה הנקוב 

זכאי המפעיל להשתתפות  לא יהיהלעיל,  15.1בסעיף 
בעלות השקעה וכן לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום 

 מכל מין וסוג. 

 בגין יתרת עלות השקעהחזר ה .15.2.4

ת סעיפים לעיל, וכן בהוראו 1.1.215.על אף האמור בסעיף   .15.2.4.1
אזי בנסיבות בהן לעיל,  15.2.5.1.5 –ו  15.2.2.1.5, 15.2.1.1.5

, ההפעלה בלבד לך תקופתהבמהורתה הרשות על ביטול החוזה 
הנחייה או הוראה ( 1וזאת אך ורק בשל איזה מהנסיבות הבאות: )

בגינה נדרשה הרשות לבטל את  ,מטעם הרשות להגבלים עסקיים



 
 

 

 מעשה ו/או מחדל שלר לא נבע בשל ובלבד שהביטול האמוהחוזה, 
בנסיבות המתוארות ( ביטול החוזה באמצעות המפעיל 2המפעיל; )

 ביטול חוזה בשל נסיבותלעיל )להלן, יחדיו: " 15.5.1בסעיף 
לסך עלות ההשקה לתכנון יהיה המפעיל זכאי בנוסף , ("מיוחדות

יתרה את כום המשקף לסלעיל, גם  15.1והקמה כמפורט בסעיף 
  . הבלתי מופחתתההשקעה עלות 

 לצורך סעיף זה: 

החיובי הפער הנמוך מבין אלה:  - "יתרת עלות ההשקעה" .א
סך עלות בין )ככל שקיים, ורק אם קיים פער כאמור(, 

 15.5)כשהוא מחושב בהתאם להוראות סעיף ההשקעה בפועל 
לבין עלות ההשקעה המקסימאלית )שניהם, ללא מע"מ להלן( 

שקעה המקסימאלית על פי הוראות ולאחר שערוך עלות הה
, לפי הנמוך מבין ₪ 1,750,000או סכום של לעיל(  15.1.2סעיף 

 ;השניים

יתרת עלות  –" יתרת עלות ההשקעה הבלתי מופחתת" .ב
יטת "קו ישר" ההשקעה, לאחר שהופחתה באופן לינארי ובש

על פני כל תקופת ההפעלה, כפי שהיא נכון למועד בו בוטל 
    ההסכם בפועל. 

יטול חוזה בשל נסיבות מיוחדות במהלך תקופת התכנון או ב .15.2.4.2
הביצוע, ייחשבו כביטול החוזה מטעמי השהייה או כוח עליון, 

 לעיל. 15.2.5.1.2-15.2.5.1.1ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים 

 ההשקעה עלות סך הוכחת .15.5

לתכנון ולהקמה או סך עלות ההשקעה  ההשקעה עלותסך  הוכחת לצורך .15.5.1
דות או סך עלות ההשקעה בתכנון, לפי העניין, וכתנאי לתשלומם, לחלקי עבו

 את, חשבונו על, רשותה של בכתב לאישורבאחריות להמציא  המפעיליישא 
, להלן וכן את כל המסמכים 19.5.5 הנקובים בסעיף המסמכים כל

, הכמויות וחישובי החשבוניות, החשבונותהאישורים, , האסמכתאות
, ההנחיות בנספח הנקובים העלות למרכיבי דותהעבו רכיביל המתייחסים

 וכל זאת תוך התקופה כדלהלן:

)לרבות סך יתרת לקביעת סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה  .15.5.1.1
 חודשים ממועד השלמת העבודות.  5תוך  –עלות ההשקעה( 

לקביעת סך עלות ההשקעה לחלקי עבודות ו/או סך עלות  .15.5.1.2
, הבלתי מופחתתיתרת עלות ההשקעה ו/או סך  ההשקעה בתכנון

  . בפועל ימים ממועד ביטולו של החוזה 45תוך  –לפי העניין 

תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל הוכחות ואסמכתאות נוספות על  הרשות .15.5.2
באחריות המלאה  שאיילעיל, והמפעיל  15.5.1אלה הנקובות בסעיף 
רשות, על חשבונו ותוך התקופה אותה אישור הוהבלעדית להמציאם ל

 לשם כך. תקצוב הרשות 

או את סך עלות  ההשקעה עלותסכום  את לאשר רשאית תהיה הרשות .15.5.5
 על שהוצגה כפי ההשקעה לחלקי עבודות או את סך עלות ההשקעה בתכנון,

 עלות סך בעניין הרשות של החלטתה. ממנה להסתייג או המפעיל ידי
 .לערעור ניתנת ובלתי סופית תהיה ,בפועלכאמור,  ההשקעה

 ת בעלות ההשקעה תנאי תשלום השתתפו .15.4



 
 

 

לעיל,  15.1ההשקעה לתכנון והקמה בנסיבות המתוארות בסעיף ך עלות ס .15.4.1
אישרה הרשות בכתב את מסוף החודש שבו ימים  90תוך ישולם למפעיל 
, והכל לאחר ביצוע כל לעיל 15.5.1.1הוראות סעיף ל בהתאם הסכום האמור

מלוא להלן ובכפוף לקיום  15.5הניכויים הנקובים בהוראות סעיף 
זה  15בכפוף להוראות סעיף . להלן 15.1התחייבויות המפעיל על פי הוראות 

ומילוי כל התחייבויות המפעיל על פיו, יהיה זכאי המפעיל להשתתפות 
 סך)להלן: " 15.4.3 בעלות השקעה, אשר ישולם בהתאם להוראות סעיף 

 :" ההשקעהההשתתפות  בעלות 

ך עלות ההשקעה לחלקי עבודות ו/או סך עלות ההשקעה בתכנון ו/או סך ס .15.4.2
 סך השתתפות בעלות ההשקעהיתרת עלות ההשקעה הבלתי מופחתת

בהתאם ליתרת למפעיל  םמוישוללעיל,  15.2בנסיבות המתוארות בסעיף 
או לסך עלות ההשקעה בתכנון או לסך עלות ההשקעה סכום עלות ההשקעה 

)תשעים( יום מסוף החודש  90תוך בודות, שיקבע על ידי הרשות, לחלקי ע
בהתאם להוראות  ,אישרה הרשות בכתב איזה מהסכומים האמוריםשבו 

לאחר ביצוע כל הניכויים הנקובים בהוראות ל והכלעיל,  5.1.2.15סעיף 
להלן ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות המפעיל על פי הוראות  15.5סעיף 

 להלן.  15.1

החזר עלות ההשקעה לא יישא הפרשי הצמדה   ובהר במפורש, כי תשלוםמ .15.4.5
 ושערוכים מכל מין וסוג. 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי כל סכומי המס, מכל מין וסוג, אשר  .15.4.4
בגין ו/או בקשר עם ההשתתפות בעלות ההשקעה, יחולו על  שתשלומם יידר

אות כל דין, מבלי המפעיל וישולמו על ידו במועד הקבוע לשם כך בהור
שיהיה זכאי בשל כך לכל פיצוי ו/או שיפוי והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

לכל סכום על חשבון ההשתתפות בעלות ההשקעה, יתווסף מס ערך מוסף,  .15.4.5
 והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין. 

 ניכויים מהחזר עלות השקעה .15.5

הר בזאת, כי מכל סכום לו יהיה זכאי המפעיל כהחזר עלות השקעה, מוב .15.5.1
 ינוכו בכל מקרה, כל הסכומים הבאים: 

סכומים שמקורם בכל פעולה שביצע המפעיל בקשר עם ההרשאה  .15.5.1.1
לאחר מועד הודעת הביטול ובקשר עמו, העלולה להיות בעלת 

 השפעה על החזר עלות ההשקעה.

על ידי המפעיל כתוצאה  סכומים שהתקבלו או אמורים להתקבל .15.5.1.2
 מהביטול כתקבולי ביטוח על פי פוליסות ביטוח כלשהן. 

לא עמד בדרישות  המפעילבמסגרת זו מובהר, כי במקרה בו 
הפרת החובה תנאי פוליסת לרבות , הנקובות בחוזההביטוח 

כיסוי הביטוחי כביטוח, עדיין יוגדר המונח ״תקבולי הביטוח״ 
, וכל חוזהאשר נרכש בקשר עם הכל ביטוח אחר חוזה והנדרש ב

פער בין הכיסוי הביטוחי הנדרש לבין תקבולי הביטוח בפועל, 
 .יהיה באחריות המפעיל

מלוא הפיצויים המוסכמים וכן סכומים נוספים שמקורם בכל  .15.5.1.5
נזק, אובדן, תשלום, הוצאה, עלות שנגרמו לרשות ו/או שהם 

הפרת נדרשה הרשות לשאת בקשר ביטול החוזה ו/או בקשר עם 
התחייבויותיו של המפעיל וכל מי מטעמו על פי החוזה )אף שאינן 



 
 

 

קשורות לביטול החוזה ו/או לעילות ביטול החוזה(, לרבות עלויות 
 שמקורן בהחלפת המפעיל.

כל סכום אחר, אותו יש לנכות מהחזר ההשקעה, על מנת למנוע  .15.5.1.4
 כפל פיצוי או תשלום ביתר של החזר עלויות ההשקעה למפעיל. 

כי בנסיבות בהן, ימצא כי סכום ההחזר של עלות  –הר במפורש מוב .15.5.2
מהניכויים כתוצאה ההשקעה לו זכאי המפעיל הנו שלילי )בין היתר, 

אזי יישא המפעיל באחריות לשלם את , זה לעיל( 15.5.2המפורטים בסעיף 
  .הסכום האמור לרשות במועד הקבוע לתשלום ההחזר האמור

 קעהתנאים לתשלום החזר עלות ההש .15.1

מובהר בזאת, כי תשלום החזר עלות ההשקעה על פי הוראות החוזה, יהיו כפופות 
 לכך שהמפעיל השלים את ביצוע מלוא ההתחייבויות המפורטות להלן: 

 להלן.  19 המפעיל השלים את ביצוע מלוא התחייבויותיו הנקובות בסעיף .15.1.1

 להלן.   20.4 המפעיל השלים את ביצוע מלוא ההתחייבויות הנקובות בסעיף .15.1.2

המפעיל הנפיק לרשות כתב ויתור וסילוק, בנוסח שיקבע על ידי הרשות,  .15.1.5
לפיו המפעיל וכל מי מטעמו, מוותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על כל 
טענה, דרישה ותביעה, מכל מין וסוג, בקשר ישיר ו/או עקיף עם עריכת 

ות ויתר התכנון, ביצוע עבודות ההקמה, תפעול ותחזוקת מתקני שטחי השיר
ההתחייבויות במהלך תקופת התכנון, ההקמה וההפעלה ובכלל האמור: 
ויתור וסילוק, סופי, מלא ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ותביעה שמקורה 
בכל נזק, אובדן, עלות, תשלום שנגרמו למפעיל ו/או שבהם נדרש לשאת 
 בקשר עם ביטול החוזה, תקופת ההתקשרות ושטחי השירות ו/או שמקורה

בכל התחייבות, חוב, תשלום של הרשות כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו בקשר 
עם האמור, ובכלל זאת: בקשר עם הסתמכותו לניהול ולהפעלת שטחי 
השירות ולקבלת ההרשאה והשקעות שהשקיע לצורך ובמסגרת קבלת 

 ההרשאה על פי הוראות החוזה והגשמתה עד לתום תקופת ההתקשרות.

המפעיל סיים את תכנון ו/או הקמת שטחי השירות,  –על פי דרישת הרשות  .15.1.4
 לפי העניין ובהתאם לנסיבות.  

המפעיל שילם לרשות בפועל, נכון למועד תשלום החזר ההשקעה, את מלוא  .15.1.5
הסכומים אותם נדרש המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה ו/או על פי 

ם הוראות כל דין, ללא כל הסתייגות מצד המפעיל, לרבות מלוא הפיצויי
המוסכמים וכן סכומים שמקורם בכל נזק, אובדן, תשלום, הוצאה, עלות 
שנגרמו לרשות ו/או שהם נדרשה הרשות לשאת בקשר עם הפרת 
התחייבויותיו של המפעיל וכל מי מטעמו על פי החוזה )ככל שישנם כאלה 

 על פי שיקול דעת הרשות(. 

 ום סעדים בגין עיכוב בתשלנאי תשלום להחזר עלות ההשקעה ות .15.7

על ידי הרשות למפעיל או על ידי המפעיל  םישולהחזר עלות ההשקעה, 
 90תוך לרשות )בנסיבות בהן סכום החזר עלות ההשקעה הנו שלילי(, 

אישרה הרשות בכתב איזה מהסכומים )תשעים( יום מסוף החודש שבו 
לעיל,  15.1 האמורים, וכל זאת בכפוף לשיעורי ההחזר הנקובים בסעיף 

לעיל ובכפוף  15.3.2 לאחר ביצוע כל הניכויים הנקובים בהוראות סעיף 
 לעיל.  15.1לקיום מלוא התחייבויות המפעיל על פי הוראות סעיף 

וסוג, אשר  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי כל סכומי המס, מכל מין
בגין ו/או בקשר עם החזר ההשקעה, יחולו על המפעיל  שתשלומם יידר

וישולמו על ידו במועד הקבוע לשם כך בהוראות כל דין, מבלי שיהיה זכאי 



 
 

 

בשל כך לכל פיצוי ו/או שיפוי והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

בון החזר עלות ההשקעה, יתווסף מס ערך מוסף, והוא לכל סכום על חש
    ישולם כנגד חשבונית מס כדין.

החזר עלות ההשקעה במועד שנקבע סך לא שילמה הרשות למפעיל את  .15.7.1
לתשלומו על פי החוזה, תתווסף לסכום החזר עלות ההשקעה שלא שולם 

יף במועד כאמור, ריבית שנתית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסע
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי -להוראות תכ"ם 1.1.1.17

לשנה,  0.5%במשרד האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום, בתוספת 
וזאת בגין התקופה שמהמועד שנקבע לתשלום סך עלות ההשקעה כאמור 
ועד למועד תשלומו בפועל. מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל, הרשות 

שא יא בשום מקרה בכל תשלום ריבית, מכל מין וסוג וכמו כן לא תלא תש
 בתשלום הפרשי הצמדה, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה.   

לעיל  15.2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מלבד ההצמדה האמורה בסעיף 
ומלבד הריבית הנקובה בסעיף זה לעיל, סך עלות ההשקעה בתכנון והקמה, 

חתת של סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה, סך עלות היתרה הבלתי מופ
ההשקעה לחלקי עבודות וכן סך עלות ההשקעה בתכנון, לא יישאו בשום 

 מקרה, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג. 

לא שילם המפעיל לרשות את סך החזר עלות ההשקעה )בנסיבות בהן סכום  .15.7.2
 להלן.    28 סעיף החזר עלות ההשקעה הנו שלילי(, יחולו הוראות

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק,  כי כל סכומי המס, מכל מין וסוג, אשר 
בגין ו/או בקשר עם החזר ההשקעה, יחולו על המפעיל  שתשלומם יידר

וישולמו על ידו במועד הקבוע לשם כך בהוראות כל דין, מבלי שיהיה זכאי 
וכן יהיה מנוע ומושתק בשל כך לכל פיצוי ו/או שיפוי והמפעיל מוותר בזאת 

   מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 הוראת שינויים ביוזמת המפעיל  .15.8

בוצעו שינויים בעבודות ביוזמת המפעיל )ציוד קבוע בלבד(, במהלך תקופת  .15.8.1
ההקמה, תעדכן הרשות, במסגרת תוכנית השינויים המאושרת )כהגדרת 

 הקמה. מונח זה להלן(, את סך עלות ההשקעה לתכנון ול

בוצעו שינויים בעבודות, ביוזמת המפעיל )ציוד קבוע בלבד(, במהלך תקופת  .15.8.2
ההפעלה, לא יהיה זכאי המפעיל בשום מקרה להחזר השקעה מכל מין וסוג 

 בגין שינויים כאמור.

בוצעו שינויים ביוזמת הרשות ו/או ביוזמת המפעיל שעניינן הפחתה בעלות  .15.8.5
ית השינויים המאושרת )כהגדרת תעדכן הרשות, במסגרת תוכנהעבודות, 

 מונח זה להלן(, את סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה.

תשלום סך עלות ההשקעה בנסיבות בהן בוצעו שינויים, יבוצע בהתאם  .15.8.4
 . לעיל זה 15להוראות המפורטות בסעיף 

 סופיות התשלום למפעיל .15.9

ל משקפות לעי 15.1מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי הנסיבות המתוארות בסעיף 
באופן שלם, מלא, סופי ומוחלט את מלא הנסיבות המצדיקות החזר עלות השקעה 
למפעיל וכי המפעיל לא יהיה זכאי להחזר עלות השקעה בשום מקרה אחר או נוסף 
ו/או לכל תשלום, פיצוי ו/או שיפוי נוספים והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 

 ין וסוג בקשר לכך.מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מ



 
 

 

עוד מובהר בזאת במפורש, כי סכומי ההשתתפות בעלות ההשקעה הנקובים בכל 
אלא לעיל, הינם חליפיים ולא מצטברים,   15.1זה  15המשנה לסעיף  םסעיפיהאחד מ

באופן שבו בין היתר, לא יהיה המפעיל זכאי אחרת, אם כן נקבע במפורש 
ות בעלות השקעה לתקופת התכנון וגם להשתתפות בעלות השקעה לעבודות להשתתפ

ו/או לחלקי עבודות או להשתתפות בעלות השקעה מצטבר לתקופות תכנון שונות 
 וכיו"ב. 
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