
  

  

   

  

לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת  2017/15/040/014/00מכרז פומבי מס' מס' 
מערך כולל של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן 

  ואכיפה כולל על המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריוןשירותים של  פיקוח 

  4הבהרה מספר 

  

  נספח האחריות והביטוח

  
   אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

 
כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק,  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה1.1.1

 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי
, ו/או לרכושם של איזה תאגידכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 

ו/או מפעילותו ו/או ממכירת  רותיםיאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות
ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים

או על  ,מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם
ו מחדל של איזה ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/א

  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל
 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות 
השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או 

על חשבונו  לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק
בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

  להלן). 2טוחי כמפורט בסעיף ילדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הב
  

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור  1.3  
המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות 
  זה.  חוזהפי -רותים עליאו רוחניות בכל הקשור במתן הש

  
תביעה  כתוצאה מכל האו אובדן ו/או הפסד שייגרם ליפצה את הרשות בגין כל נזק ו/ המפעיל  1.4  

כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןוהצורך להתג
ו/או  המפעילשתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 

בסעיף כמפורט המפעיל באחריות ש עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על
, ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, זה לעיל 1

אשונה, וכל זאת בתוספת רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל מתחייב 
או  בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםריבית 

  פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.
  



  

  

המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות   1.5  
ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) בקשר 
לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם נראים 

יגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שי
הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 
המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 

זמן סביר, תהיה הרשות ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך 
רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא 
הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום 

  אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.
  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1 הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף  1.6  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ביטוח
  

  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2
  

ולפני יום הכניסה פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  
וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה  למקומות השירות,

המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם מתחייב במקומות השירות, 
המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח 

(להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות  1יא'זה ומסומן כנספח  חוזההמצורף ל
  ").המפעיל

 
מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  

, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל 
כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יום האישור כאמור לא הומצא לפני המפעיל אם ביצוע עבודות את המפעיל 
  .הכניסה כאמור

  
עם סיום תקופת פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  

עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים 
ך ולקיים למשך לערו המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  תקופת מתן השירותים
") אצל מפעיל(להלן: "אישור עריכת ביטוחי ה 2א"יזה ומסומן כנספח חוזה ל

מבלי לגרוע "). מפעילחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "ביטוחי 
יערוך המפעיל,  2המפורטים בנספח י"א מהוראות סעיף זה לעיל, בנוסף לביטוחים

על חשבונו, ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד יש למפעיל 
  חבות על פי דין.

  



  

  

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא   2.1.4  
ת, מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירויאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקדם מבין שני המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירות המפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
ית למנוע מן , והרשות תהייה זכא(לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים

הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתן המפעיל את 
  צוין לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותים

  
אבדן הכנסות, רכוש וכן ביטוח כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח בזה מוסכם   2.1.5  

), ואולם 2א"ינספח המפעיל (עריכת ביטוחי  ) לאישור4( -) ו1פים (כמפורט בסעי
אבדן הכנסות כאמור לעיל נזק לרכוש ולהלן יחול לגבי כל  2.1.8בפסקה האמור 

  .םכאילו נערך הביטוח בגינ
  

 הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם  2.1.6  
מתחייב המפעיל , לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב

בכל ביטוח  לערוך ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוסף או משלים

כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, 
  סעיף אחריות צולבת.לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף ל

  
פי סעיפים - המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על  2.1.7  

) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 2א"י) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח 4(-) ו1(
  פיהן.- את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על

  
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשותהמפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל   2.1.8  

ו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים, וכן כלפי עובדיה ו/או מנהליה
בכל בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה , אשר בחצרי הרשות

נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותהסכם אחר מקנה להם זכויות 
בגין נזק שהוא זכאי שו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין נזק לרכו

לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 
פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות -בפוליסה) על

נערכו  בין אם, לעיל 2.1.6וכאמור בסעיף  ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל המפעיל
בזאת את המפורטים לעיל מכל  והמפעיל פוטרביטוחים על ידו ובין אם לאו, 

אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם 
  שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

  
בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.9  

זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4- ו 2.1.2
לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 

 גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -לקיים את כל התחייבויותיו על
למקומות  ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל

  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מתן השירותיםו/או  שירותה
  

 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.10  
 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח

ר ולהפקיד את אישור מתחייב לחזו המפעילבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 
  זה בתוקף.חוזה עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד 

  



  

  

המפעיל להמציא כמפורט  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם   2.1.11  
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של 
הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 

לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או הקשור 
 חוזהפי -לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על

  זה.
  

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל  2.1.12  
יחודשו מעת  המפעילכי ביטוחי דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא 

מתן השירותים ותקופת ההארכה, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לעת לפי הצורך
  אם וככל שתהיה.

  
בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי   2.1.14  

פי הביטוחים - לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 
ישלם המפעיל הנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתרשותל
  

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה   2.22.2.1 
צרף את המפעיל, על לכלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לביטוח חבות 

חשבונו, לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים 
חבות המפעיל  בקשר עם פעילות המפעיל  על פי הסכם זה, ואת  בשטחה,  לכיסוי 

חדש) ,  החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח האחריות
כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיים כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או לעיל
תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 

 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 
  

  
$ (מאה מיליון דולר 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ  2.2.2  

ארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף 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 ותשולם על ידו לא   2.2.3  
$ (חמשת אלפים 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 דין.

לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  מסכים כי הרשות תהיה רשאית מפעילה
  .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

  
תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות   2.2.4  

שהמפעיל חב בתשלומם לרשות השנתיים פרומיל מסך התשלומים  6.25בשיעור 
התשלום על ידי ימים מיום שנשלחה דרישת  14התשלום יהיה בתוך לפי חוזה זה. 

הרשות. המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור 
  מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.

  
מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי   2.2.5  

עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב 
ך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל לערו

  כאמור.
  



  

  

המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים   2.2.6  
מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו 

ביטוח אחר או משלים, כפי ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל 
  שימצא לנכון.

  
המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי   2.2.7  

פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על -להוות יסוד לתביעה על
  פי הפוליסה.-ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על

  
, מתחייב המפעיל המפעיל לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחיבנוסף   2.3 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, - ביטוח חובה כנדרש עללערוך 
(לרבות  או שימוש בכלי רכב גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכן 

  .רועילא חש" 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  נזק תוצאתי)
  

 2.4  
  
  
  
  
  
  
  

2.5  
  
  
  
  
  
  
  

2.6 

פי חוזה זה, תהא הרשות -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על  
רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי 
הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון 

מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. המפעיל, והמפעיל 
אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  

המתחייב מן האמור  הביטוחילמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי 
 אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותזה וכן מ בנספח

מפעיל אשר אינה , הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטים בהם
מצהיר ומאשר  מפעיל. הפוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין

או מי  רשותכלפי הו/או תביעה דרישה  מנוע מלהעלות כל טענה או יהאכי 
לגובה גבולות האחריות זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל המטעמ

 כאמור. 
  

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות 
נשוא הסכם זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים 

  ביחס לפעילותם.ביטוחים נאותים 
  

  
מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל 2.5 

נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם 
המפעיל, והמפעיל יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם 

המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני 
 כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך ובין אם לאו.

  
  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף 
 

     
  
   

 



  

  

  -1יא' נ ס פ ח
  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות     

  
  ____________ תאריך:            

  לכבוד
  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  א.ג.נ.,

  
למתן שירותים של ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים הרשאה הסכם לקבלת הנדון: 

במוניות, בנסיעות מיוחדות, מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של פיקוח ואכיפה כולל 
(להלן: "הנכס" ו/או השירותים") ברשות שדות על המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון 

  ")המפעיל(להלן: " ______________בין ן הרשות לשנחתם ביהתעופה 
  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות בשם ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    
כמפורט  וו/או מטעמ מפעילידי ה-המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעיל
  :להלן

  
, במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק המפעילטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות ביטוח כל הסיכונים המב -  1פרק   .1

הרשות הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  
אשר  נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל עובדיה ומנהליה ו/או עובדיה 

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות המפעילסעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  בביטוחיהם נכלל
תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל הרחבה בדבר רכוש 

  ₪.  $400,000/100,000שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 
  

רוע, לתובע ולתקופת ילא₪  4,000,000/ 1,000,000$בסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2
ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

  המבוטח.
  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

  
סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3

ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות  עלאירולתובע, ₪  20,000,000/5,000,000$
  בדבר העסקת נוער. ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תפיתיונובגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  
  הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות:

  
הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על כל    .א

  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  

כל גוף ו/או אדם שהמבוטחים הננו מוותרים על זכות התחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי   .ב
התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלוף כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול 

  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
  

עד השלמת ביצוע העבודות ו/או לשינוי לרעה כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול   .ג
  . נכסב

  
מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא מוסכם, כי   .ד

  יגרע מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 
  

 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד.  .ה
  



  

  

אי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או הפוליסה המפורטת לעיל לא יפחתו מתנ תנאי  .ו
ו/או כל נוסח "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 

  אחר המקביל להן.
  

  
  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  
  

  רב,בכבוד 
  

    
  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)

  



  

  

    -2יא' נ ס פ ח
  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                          
  תאריך: ____________              
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

למתן שירותים של ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים הרשאה הסכם לקבלת הנדון: 
במוניות, בנסיעות מיוחדות, מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של פיקוח ואכיפה כולל 

(להלן: "הנכס" ו/או השירותים") ברשות שדות על המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון 
  ")המפעיל(להלן: " ______________כם לבין ישנחתם בינהתעופה 

  הנדון:   

  
ערכה ") תקופת הביטוחועד ליום_________  (להלן: "הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 

  ").המפעילביטוחי (להלן: "נכס והשירותים לעניין ה המפעילחברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 
  
  
 מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1

שנעשו ו/או יעשו על  נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה
, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, וו/או מטעמ מפעילידי ה

רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי  עשן, ברק, התפוצצות,
הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו  ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.-כלי רכב, פגיעה על

ים שוכרמפעילים ו/או הוכן כלפי ההרשות, עובדיה ומנהליה מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 
), המפעיל(אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  בשטחי הרשות האחרים 

  ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
  
בלה בדבר חבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הג  .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל  -הנובעת מ
והשבתות וכן  , שביתותקבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות בגין וכלפי דבר מזיק במאכל או משקה, 

בגין הרשות עובדיה ומנהליה תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב לשפות את 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םאחריות

   בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת ₪  4,000,000/$ 1,000,000גבול האחריות: 

  
בסך  בגבול אחריות  וומטעמ ויד- כלפי כל המועסקים על המפעיל ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות  .3

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  $20,000,000/5,000,000
ורעלים וכן בדבר  תפיתיונו, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

נושאות  רשותבמידה ונטען כי ה הרשות עובדיה ומנהליהוח כאמור הורחב לשפות את העסקת נוער. הביט
  .ו/או מי מהם המפעילבחובות מעביד כלפי עובדי 

  
) לעיל, 1פי סעיף (- ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על  .4

ביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על חודש. ה 12 -למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ
נכס ו/או שוכרים האחרים  במפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהכל זכות תחלוף כלפי 

), ובלבד שהאמור המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  ר(אש בשטח השדה
  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף 

  



  

  

  
  ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:

  
וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.   בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
וכי אנו  הרשותידי - הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2

 . הרשותמוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
 

מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מעשה או  .3
 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

 
אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר  .4

 יום מראש. 30 הרשותהודעה כתובה בדואר רשום לידי 
 

 ות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד.ידוע לנו שהאחרי .5
  

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או  תנאי .6
ו/או כל "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 

  ר המקביל להן.נוסח אח
  

  
  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,
  

    
  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

  נספח הבטחת איכות
  

  כללי .1

 
) הינה מכלול הפעילויות הנדרשות להבטיח את איכותה של תוכנת Software quality assuranceהבטחת איכות תוכנה (

  מחשב, כחלק מתהליכי ניהול הפרויקט ותהליכי הפיתוח והתחזוקה של המערכת.

 פעילויות אלו מתייחסות, בין היתר, לתחומים הבאים: הבטחת איכות, תיעוד, בדיקות, אבטחת מידע.

הבטחת האיכות הנדרשות בפרויקט. פעילויות אלו תסוכמנה ותעוגנה בתוכנית הבטחת איכות, נספח זה מתאר את פעילויות 

  ידי הספק ותעודכן עם התקדמות הפרויקט (ראה פרוט בהמשך נספח זה).- שתוגש על

  

  גורמים מעורבים .2
  

 בפרויקט:ואבטחת המידע הבדיקות  ,נציגי הספק בתחומי הבטחת האיכות

 של המבדקים מרכז מנהל מול הקשר רויקט כאחראי הבטחת האיכות. וכאישהספק ימנה מי מאנשי צוות הפ 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב

 של המבדקים מרכז מנהל מול הקשר הספק ימנה מי מאנשי צוות הפרויקט כאחראי לביצוע הבדיקות. וכאיש 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב

 מרכז מנהל מול הקשר אבטחת המידע.  וכאיש הספק ימנה מי מאנשי צוות הפרויקט כאחראי לנושא 
 . זה בתחום ת"רש\חטיבת התקשוב של המבדקים

 לעיל הרשומים מהתפקידים יותר או אחד למלא יכול הפרויקט צוות איש.  
  
  

  הבטחת איכות        .3

 
 פעילויות הבטחת איכות .3.1
  הבאות:פעילויות הבטחת האיכות של הספק אילו יכללו, בין היתר, את הפעילויות   .א

 ) שיקופיםReviews בהתאם באופן שוטף לרשות רש"תף שיקוכל  םסיכו יעביר) במהלך הפרויקט כולו. הספק ,
 לתוכנית העבודה.

  דו"חות סטאטוס בתדירות שתסוכם ותעוגן בתוכנית ניהול הפרויקט והבטחת איכות(ראה פירוט  –מעקב התקדמות
 בנספח זה). 3.2בסעיף 

  במענה והמפרט הטכני.  4.5.10ף ראה סעי –ניהול סיכונים 
  פעילויות וקריטריונים למעבר משלב לשלב במחזור החיים. –שערי איכות 

  
ידי הספק בתוכנית ניהול הפרויקט והבטחת האיכות, כפי שמפורט -פעילויות הבטחת איכות ופעילות הבדיקות, תעוגנה על

  המפרט ומענה הטכני. 4.5.1מפורט בסעיף בנספח זה ותוגדרנה בתוכנית העבודה של הפרויקט, כ 3.2בסעיף 
  
  
  

 
  



  

  

  תוצרי פעילויות הבטחת איכות .3.2

 
  הספק יתחייב בהצגת תוצרי האיכות הבאים:  

  

 , אשר תכלול בין היתר:והבטחת האיכות תוכנית ניהול הפרויקט  .א
 הגדרת מחזור החיים על פיו ינוהל הפרויקט. )1
 מתודולוגיה.  )2
 אבני דרך מרכזיות. )3
 הפרויקט מטעם הספק, לרבות גורמי הבטחת האיכות  של הספק המעורבים בפרויקט. מבנה ארגוני של צוות )4
 גורמים מעורבים ברש"ת. )5
 ידי הספק.-אופן ביצוע הבקרה על )6
 דיוני סטאטוס ודיונים תקופתיים. )7
 דיווח סטאטוס ודיווח התקדמות. )8
 הגדרת צוותי עבודה וצוותי היגוי. )9

 הגדרת וועדות ההיגוי ותדירות התכנסותם )10
 וט ממשקי העבודה של הספק עם רש"ת, לרבות ממשקי הבטחת האיכות.פר  )11
 אופן ניהול השינויים בזמן הפיתוח.  )12
 אופן מסירת המערכת (מתודולוגיית עלייה לאוויר).  )13
 טבלת תוצרים בפרויקט.  )14
 שיקופים (פירוט כל השיקופים המתוכננים, מטרתם, גורמים מעורבים, לו"ז לביצוע והתוצרים  של כל שיקוף).  )15
 שערי איכות.  )16
 הגדרת תפיסת הבדיקות.  )17
 מונחים ייעודיים, ראשי תיבות ומילון הגדרות.  )18
 בנספח זה. 4תיעוד נדרש, כפי שיפורט בסעיף   )19
 הנחיות ונהלים מחייבים.   )20

 במפרט והמענה  הטכני).  4.5.1עבודה מפורטת (ראה פירוט בסעיף  תוכנית  .ב
 במפרט והמענה הטכני).  4.5.10תוכנית ניהול סיכונים (ראה פירוט בסעיף   .ג
 תיעוד תוצרי פיתוח כפי שיפורט בהמשך נספח זה.  .ד

  

  תיעוד: .4

 
  הפרויקט מטעם רש"ת.התיעוד יהיה בשפה העברית. תיעוד שלא בשפה העברית יוגש באישור מנהל 

 המסמכים יוגשו בתוכנתMicrosoft Office Word  מסמכים בפורמט אחר [כגון . למועד המסירה "תבגרסה התקפה ברש

PDF הפרויקט מטעם רש"ת.] יוגשו באישור מנהל 

  יועברו לרש"ת על גבי מדיה מגנטית ויודפסו במספר העתקים שייקבע  ע"י רש"ת.המסמכים 

 לרש"ת באופן שוטף כפי שייקבע בין הספק לרש"ת וכן לפי דרישת  ועברול התוצרים המפורטים יעותקים מעודכנים ש

 רש"ת.

 את התיעוד הבא:  "תהספק ימסור לרש  

 תוצרי הפיתוח יכללו:  )א

 מוצרי אבטחת מידע  לרבותלכל המוצרים המרכיבים את הפתרון, , חומרה ותוכנה, תיעוד טכני מלא ומפורט
  ושו"ב. 

  ,טבלת  טבלת הצבעות המראה את הקשר שבין סעיפי המפרט [הדרישות] לסעיפי האפיון לרבותמסמכי האפיון)
  עקיבות).

 .(לוגית ופיסית) מסמך ארכיטקטורת המערכת  



  

  

  .מסמך תיאור הפתרון, אופן היישום וההטמעה בפועל  

 דרישות שינויים. 

 תוכנית הבדיקותהבדיקות [ מסמכיSTP - ,  תסריטי בדיקות- STD ,  סיכום בדיקות- STR[. 

 ולבדיקות (טבלת עקיבות). את הקשר שבין סעיפי המפרט [הדרישות] לסעיפי האפיון ציינתטבלת הצבעות המ  

  קוד מקור של תוכנה וממשקים שפותחו עבור רש"ת וכן תיעוד של קוד זה. למען הסר ספק, הספק אחראי
לסוג כלי התוכנה בה הקוד ממומש. הספק יציג לתיעוד הקוד בגוף הקוד בהתאם לכללי התיעוד הרלוונטיים 

  לרש"ת את הקוד המתועד לאישור.

  מסכים, קוד וכדומה. –תיעוד המערכות שפותחו עבור רש"ת  

 "ידי הספק עבור רש"ת.-אשר פותחו על צילומי מסכים לרבות" מפורט תיק מערכת  

  מסמכי התקנה למערכת ותוכניתSETUP .להתקנה  

 תוכנית ההדרכה וההטמעה . 

  מדריכי משתמש לכל אחת מהמערכות שסופקו במסגרת הפתרון ומדריך משתמש כללי הכולל את כל ההתאמות
  והשינויים שבוצעו.

 ידי רש"ת.-"ר בהתאם לגלופה שתועבר עללמסתפעול  תיק 

  ) ספרי הפעלה ותיעוד למנהלי מערכת ואנשי תמיכה, לרבות התייחסות לפתרון תקלותTroubleshooting  (
 .בסיסי של המערכת ברמת התשתיות הטכנולוגיות, הכוללת סדר פעולות ובדיקות

  

 תוצרי ניהול הפרויקט יכללו:  )ב

 .סיכומי דיון 

 .סיכומי שיקופים 

 .אסמכתאות לרישיונות  שיירכשו  

  

  בדיקות .5

 
  כללי .5.1

 
  סביבות עבודה 3- ב תבוצענההבדיקות: 

  
o  בחצר הספק. –סביבת הפיתוח 
o  בחצר הספק ובאתר רש"ת. –סביבת הבדיקות 
o  באתר רש"ת. –סביבת הייצור 

 
 –בתוכנית  הבדיקות  נהאושרתו נהוגדרתסביבות העבודה לעיל, כפי ש 3-באחריות הספק לבצע את כל הבדיקות, ב

STP.  

  את מסמכי תכנון הבדיקות [ ימסור לרש"תהספקSTP ו-STD] ואת מסמכי תיעוד תוצאות הבדיקות [STR באופן [

 .ובהתאם לתוכנית העבודה שוטף

 הזכות להשתלב ולהיות נוכחת בתהליכי ביצוע הבדיקות, הן במידה והבדיקות מתבצעות בחצר הספק  שמורה לרש"ת

 .באתר רש"תוהן 

 במידת הצורך באתר רש"תהזכות לבצע בדיקות שונות ו/או נוספות מטעמה, הן בחצר הספק והן  שמורה לרש"ת .

 להפעיל לצורך כך גם גורם מקצועי חיצוני מטעמה. רשאית רש"ת

 קף ילצורך ביצוען התקין והרציף של הבדיקות. ה ,כנדרש הגורמים המקצועיים ומומחה היישום מטעם רש"ת ישולבו

 שתאושר. הסיוע והגורמים המעורבים מטעם רש"ת יסוכמו עם הספק ויעוגנו בתוכנית הבדיקות

 



  

  

 ניהול בדיקות המערכת .5.2
  רש"תהבדיקות תבוצענה לאחר אישור סופי של.  

 הבדיקות ביצוע בלבד, לאחר סיום , בסביבת הייצור תעודת המסירה תינתן לספק לתצורה הסופית של המערכת

 .ואישור רש"ת לסיום שלב הבדיקות

  הנדרשות לביצוע ע"י הספקמכלול הבדיקות  .5.3
 להלן 5.4ף סעירוט הדרישות לבקרת קוד מאובטח ביבקרת קוד מאובטח [פ[.  

  בדיקות יחידה)Unit test( (מסך, קובץ וכדומה) ברמת מודול. 

 ) בדיקות שפיותSanity (– חובה בכל סבב בדיקות.  

 דיקות פונקציונאליות (תפריטים, נכונות נתונים, בGUI ועוד) ותהליכים.  

 בדיקות נוחות משתמש.  

 (זמני תגובה) בדיקות ביצועים.  

 וממשקים בדיקות אינטגרציה.  

  דו"חותונכונות נתונים.  

 בדיקות כשל והתאוששות. 

  בדיקות עומסים (באם נדרשו והוגדרו במסמך הטכני),  באמצעות כלי המיועד לכך המדמה כמות רבה של משתמשים

וכדומה.  הכלי, כמות המשתמשים המקסימאלית ופרמטרים נוספים,   Load Runner ,Web Loadכדוגמת: 

  .STP -ייקבעו ויצוינו במסמך ה

 .הרצה אינטגרטיבית 

  היקף, עומק וסוגי הבדיקות שעל הספק לבצע יסוכמו, יאושרו ויעוגנו במסמך תוכנית הבדיקות המפורטת של הפרויקט.

 תבדיקות ייעודיו .5.4

 בדיקות עמידה בדרישות אבטחת המידע  .5.4.1

מותנה באישור אחראי אבטחת  ידי הספק בשלב האפיון המפורט,-, שתוצג עלתצורת המערכת לגביאישור סופי  .1

 .של חטיבת התקשוב/רש"ת המידע

שהוגדרו  גם בדיקות העמידה בדרישות אבטחת המידע, כפי נהתבצעת באתר רש"תבמסגרת בדיקות הקבלה  .2

 במפרט הטכני. 3.7סעיף ב

ידי צוות אבטחת המידע בחטיבת התקשוב/רש"ת - בדיקות העמידה בדרישות אבטחת המידע תתבצענה על .3

 ותו. במידה ויידרש, רש"ת תיעזר ביועצים חיצוניים מומחים לתחום.ובאחרי

חטיבת שמרו אצל צוות אבטחת המידע ביכל מסמכי בדיקות העמידה בדרישות אבטחת המידע י .4

 רש"ת ובאחריותו.התקשוב/

 ל: של חטיבת התקשוב/רש"ת ייצור מותנית באישור אחראי אבטחת המידעסביבת ההפעלת המערכת ב .5

 .הטכניוהמענה במפרט  3.7בסעיף רישות אבטחת המידע, כפי שהוגדרו עמידה בכל ד  )א

 ביצוע בקרת קוד מאובטח, באם נדרש.  )ב

לאישור  מהתנאיםאחד  הינולעמידה בדרישות הנ"ל  של חטיבת התקשוב/רש"ת אישור אחראי אבטחת המידע .6

 נספח ד'. – מסירת המערכתתעודת 



  

  

  בקרת קוד מאובטח .5.4.2

 
 זהשנים בתחום  3-הקוד בעל ניסיון של למעלה מ תיועץ חיצוני מומחה לתחום בקר ידי-מאובטח עלהספק יבצע בדיקות קוד 

על תקן מוכר לכתיבת קוד מאובטח כגון  יתבססולמען הסר ספק, הליכי בקרת הקוד המאובטח  ארגונים שונים. 3 לפחותב

CERT תקני ,ISO צמים ולפיתוח פרוצדוראלי ברמות הגנריות.  ייעודיים לשפות הפיתוח הרלוונטיות וגם לפיתוח מונחה ע 

  רש"ת לדרוש בקרת הקוד המאובטח בהתאם חטיבת התקשובעל פי שיקול דעתו, רשאי אחראי אבטחת המידע של/

ת לאופי המערכת (לדוגמא: מערכת מסווגת כקריטית על פי הגדרות רא"מ, מערכת עם נתונים הקשורים לחטיב

 .מערכת מנהלתית, מערכת עם מידע ציבורי וכדומה) ,ים לצנעת הפרטהביטחון, מערכת עם נתונים הקשור

 קיום קוד זדוני, חסימת המערכת -בין היתר, הנושאים הבאים: אי ,בדקויבמסגרת ביצוע בקרת הקוד המאובטח י

  לחדירה של גורמים בלתי מורשים מבחוץ [מניעת פריצה], פיתוח מאובטח הן ברמת הקוד והן ברמת האפליקציה.

  

  בקרת קוד מאובטחאופן ביצוע  .5.4.3

 
 ידי יועץ מומחה לתחום בקרת הקוד.-הבקרה תבוצע על 

 על חשבונו בבדיקה הספק מחויב לתיקונםליקויים תגלו יבמידה ו. 

  בתום הבדיקה ימסור היועץ לרש"ת אישור בכתב כי המערכת עברה בהצלחה את בקרת הקוד המאובטח וכי כל
 הליקויים שהתגלו בבקרה אכן תוקנו.

 ידי עובדי רש"ת ו/או גורם חיצוני. -רש"ת שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרות נוספות על 

 רש"ת, יבוצע מבדק חדירות מבוקר חטיבת התקשובאחראי אבטחת מידע ב של על פי שיקול דעתו/

)Penetration Test( ת.על חשבון רש"ו/רש"ת חטיבת התקשובידי יועץ של -, לפני העלייה לאוויר, עללמערכת 

  

  ]STP[ תוכנית הבדיקות     .5.5
  

  את מסמך תכנית הבדיקות המפורטת של הפרויקט [ רש"תהספק יגיש לאישורSTP היקף, עומק וסוגי ] שיכלול את

עשה רק ית לעיל, 5.3המוגדרת בסעיף  ,אי הכללת בדיקה כלשהיא מרשימת הבדיקות .הבדיקות שעל הספק לבצע

 .רש"ת ידי-עללאחר קבלת בקשה מנומקת בכתב מהספק ואישור בכתב 

 רשאים להוסיף בדיקות אלו לרשימת  רש"תבמידה וקיימות בדיקות נוספות הרלוונטיות למערכת, הספק ו

 לעיל. 5.3הבדיקות המצוינות בסעיף 

 

  ]STD[ מפרטי בדיקות    .5.6
 

 ) הספק יגיש לאישור רש"ת את מפרטי הבדיקותSTD.(  

  בדיקהההליכי בתהספק  ידי-עללרש"ת שמורה הזכות להוסיף מפרטי בדיקה נוספים שיבוצעו.  

 

  ]STR[ תוצאות הבדיקות    .5.7
  

שלא עברו את  בדיקות .בדיקות סבב כל של) STR"ת את מסמכי תיעוד תוצאות הבדיקות (רשיגיש לאישור  הספק

 סבב את שוב לבצע הספק את יחייב, הבדיקות תוצאות אישור איאישור רש"ת, יוחזרו ללקוח לצורך תיקונים. 

 הספק לעמידה בתוכנית העבודה.  התחייבות על ישפיע לא חוזר סבב. הרצויות התוצאות לקבלת עד הבדיקות



  

  

"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  זו כדלקמן:ל כמפורט בהבהרה ובמכרז, הכ

 טופס ההזמנה להציע ההצעות

 תשובה שאלה סעיף מס'

מתבקש להבהיר האם דמי ההשתתפות  6.2 .1
ישולמו ₪,  5,000למכרז שבנדון בסך של 

על ידי כל אחד מהמציעים במשותף או 
  ?שישולם תשלום אחד עבור כל המציעים

 מוישול₪  5,000סך של דמי ההשתתפות ב
 גם במידה וזו, כל הצעה , עבורפעם אחת

 .על ידי מספר מציעים במשותףתוגש 

מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת    .2
  הצעות במכרז בשלושים יום לפחות ?

הבקשה נדחית. מאחר שאנו נמצאים 
לקראת עונת הקיץ וחגי תשרי המהווים את 
העונה העמוסה בנתב"ג, כל דחייה של 
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

  .2017דחייה עד לאחר חגי תשרי פירושה 

מתבקש להבהיר האם גם על המציע  7.1.2 .3
התפעולי, קרי תחנת המוניות, לפעול 

ועד למועד  1.1.2015ברציפות החל מיום 
 האחרון להגשת ההצעות? 

הרשות מבקשת להבהיר כי בהתאם לתנאי 
לטופס  7.1.2המקדמי הנקוב בסעיף 

לפעול  המציע התפעולי אינו חייבההזמנה, 
ועד למועד  1.1.2015מיום החל ברציפות 

כפי שהובהר  האחרון להגשת ההצעות.
בתנאי המקדמי, במועד האחרון על המציע 

תאגיד אשר הוקם כדין התפעולי להיות 
מנהל ומפעיל תחנת מוניות אשר בישראל 

, במסגרתה "58-ב"המסומנת על ידי תמרור 
(נכון למועד האחרון להגשת הוא מפעיל 

מוניות שניתן עליהן  50לפחות ות), ההצע
רישיון להפעלת מונית לנסיעה מיוחדת 

 1961 -כהגדרתו בתקנות התעבורה תשכ"א

את גובה הערבות לקיום  הפחיתמתבקש ל 12 .4
 . המכרז

 הבקשה נדחית. 

5. 1.2.5 ,
7.1.1  

, בנוגע למונחים מתבקש להבהיר
השירות" ו"אפליקציה  "אפלקצית

האם  ייעודית" (פלטפורמה אינטרנטית)"
שימוש באפליקציה קיימת המציעה 
שירותים להזמנת מוניות ובכלל זאת 
שירותים להזמנת מוניות אל נתב"ג 
ומנתב"ג עונה על הדרישות המפורטות 

 7.1.1הנקוב בסעיף  בתנאי המקדמי
סעיפים יתר הובלטופס הזמנת ההצעות 

  ה. הכלולים בחוז

אפליקציה הרשות מבקשת להבהיר, כי 
המציעה שירותים  ם(ישומון אינטרנטי) קיי

של הזמנת מוניות, בתקופה של לפחות 
שניים עשר חודשים רצופים שקדמו למועד 
האחרון להגשת הצעות במכרז, עונה על 

תנאי המקדמי הנקוב הדרישות המפורטות ב
לטופס הזמנת ההצעות והיא  7.1.1בסעיף 

עונה בהקשר זה על הדרישה הנקובה בתנאי 
"אפליקציה המקדמי לניהול ולהפעלת 

  .ייעודית" (פלטפורמה אינטרנטית)"

לצד האמור, המונח "אפליקציית שירות" 
משקף את הפלטפורמה אותה יידרש 
המפעיל שיזכה במכרז לפתח/להתאים 

ת השירותים ולדרישות המפורטות לדרישו
בנספח אפליקציית השירות (נספח א' לחוזה 
ההרשאה, כפי שצורף במסגרת הבהרה מס' 

2 .(  

מתבקש להבהיר האם ניתן להניח   2.1.7 .6
שהדרישה המפורטת בסעיף לפיה יש 

הרשות מבקשת להבהיר, כי ככלל,  המוניות 
ישובצו עם הגעתן לסופו של תור המוניות 



  

  

לאפשר למוניות מזדמנות להשתלב בתור 
המוניות אחת לארבע מוניות (או כל יחס 
אחר עליו תורה הרשות) קובעת כי 
ההשתלבות תעשה מהנקודה בתור אליה 
הגיעה המונית (לדגמה: אם הגיעה מונית 

יש  מוניות, 20מזדמנת לתור קיים של 
  )? 25 - לשלב מונית זו במקום ה 

הקיים ולא ישולבו לתוך תור קיים (למעט 
מוניות גדולות ומוניות נגישות שינותבו 
למתן שירות בהתאם לצורך ולא בהתאם 

  לתור המוניות הכללי).

    

מתבקש להבהיר האם המציע הטכנולוגי   8 .7
רשאי להגיש הצעה משותפת עם מספר 

  מציעים תפעוליים שונים. 

הבקשה נידחת. יובהר כי כל אחד 
מהמציעים במשותף יהיה רשאי להגיש 

  הצעה אחת בלבד. 

מתבקש להבהיר האם בהצעה משותפת   8.1 .8
המציע הטכנולוגי, חייב להיות המוביל 

  המקצועי. 

  כמבוקש.

מתבקש להבהיר כי התאגיד המשותף   8.3 .9
יכול שייתן את השירותים, כולם או 
מקצתם, בכפוף לרישיון שיוענק לו 
מהמציע הטכנולוגי לאפליקציית השירות 
או לידע או לכל טכנולוגיה אחרת, וכן כי 
עובדים ו/או נותני שירותים מטעם המציע 
הטכנולוגי ו/או חברות הקשורות למציע 

ו ליתן את השירותים הטכנולוגי יורש
  נשוא החוזה מטעמו. 

הבקשה מתקבלת אך בכפוף לכך שלא יהיה 
באמור על מנת לגרוע מאחריות התאגיד 
המשותף והמציעים במשותף כך שהאחריות 
המלאה והבלעדית למתן השירותים, כלפי 
הרשות, תהיה של התאגיד המשותף ושל 

  המציעים במשותף המחזיקים בו. 

מתבקש להבהיר, כי לעניין העתק   9.2 .10
האישורים הנדרשים לפי  חוק, צרוף 
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 
בלבד יספק את דרישות הסעיף 
המפורטות לעיל וכי אין צורך בהגשת 
אישורים נוספים לצורך עמידה בהוראות 

  סעיף זה? 

הרלוונטיים על פי יש להגיש את האישורים 
  חוק עסקאות גופים ציבוריים. 

מתבקש להבהיר כי די בחותמת כל אחד   13.7 .11
מהמציעים במשותף באמצעות מורשי 
החתימה מטעמם בעמוד הראשון 
והאחרון במסמכי המכרז וכן במקומות 
המיועדים לכך בטופס ההצעה ובנספחיו 

  בכדי לקיים את הוראות הסעיף. 

  הבקשה נדחית.

מתבקש להבהיר, כי בנסיבות בהן תוגש   19.1 .12
הצעה משותפת, הרי שהמועד הנקוב 
בסעיף יהיה כפוף להקמת התאגיד 

  המשותף. 

על המציעים במשותף להקים את התאגיד 
המשותף באופן שבו יוכל התאגיד המשותף 
כאמור, לחתום על החוזה במועד הנקוב 

  לחוזה. 19.1בסעיף 



  

  

 החוזה 

מתבקש להבהיר מהם הסכומים אותם  2.4 .13
רשאי לגבות מהנהגים נדרש/המפעיל 

בנסיעה מיוחדת, בנסיעה מזדמנת 
בהתאם  אשמוזמנת מרמיוחדת וובנסיעה 

  לחוזה.

 . 

להלן פירוט התשלומים אותם יגבה המפעיל 
בנסיעות הבאות, כהגדרתם מהנהגים, 

   במסמכי המכרז:

 מונית מיוחדת מונית מזדמנת נסיעה מיוחדת
 מוזמנת מראש

 דמי  יציאהמעבר 
 (נכון למועד זה,

כולל ₪  5סך של 
בהתאם  מע"מ)

  לצו הפיקוח. 

 

(נכון  דמי  יציאה
סך של  למועד זה,

  . כולל מע"מ)₪  5

בהתאם לצו 
  הפיקוח.

 

(נכון  דמי  יציאה
סך של  למועד זה,

  . כולל מע"מ)₪  5

דמי אישור נסיעה 
מיוחדת מוזמנת 
מראש (למעט 

והסעות מוניות 
בסך  לעובדים)

שיקבע על ידי 
 מנהל הנמל.

: מעבר לאמור יהיה המפעיל רשאי לעגן מערכת הערה
הסדרים חוזיים וכלכליים עם הנהגים יפעלו מטעמו 
במתן השירותים, בשים לב למגבלות הקבועות בחוזה 

  . בקשר עם גביית תשלומים מציבור הנוסעים

מתבקש להבהיר כי בכדי לאפשר למפעיל   7.3 .14
לספק את השירותים לפי החוזה במשך 
תקופת ההיערכות, המפעיל יהא רשאי 
להעניק את השירותים נשוא החוזה 
באמצעות אחד מהמציעים במשותף או 

  ספקי משנה מטעמם.  

    .תיהבקשה נדח

  

מתבקש להבהיר כי לצורך מתן   8.1.1 .15
השירותים המציע הטכנולוגי יהא רשאי 
להשתמש באפליקציה קיימת המנוהלת 
ומופעלת על ידו, בכפוף לביצוע התאמות 
על ידו בהתאם לדרישות שבמסמכי 

  המכרז. 

  הבקשה מתקבלת.

מתבקש להבהיר, כי די בהצהרת נהגי   8.1.4 .16
המוניות לרבות מוניות מזדמנות בעת 

ת השירות, באמצעות ירישומן באפליקצי
ית יאישור תנאי השימוש באפליקצ

השירות, כי הן עומדות בכל דרישות 
החוזה כללי רש"ת וכל דין בכדי לעמוד 
בדרישות הסעיף וכי אישור כאמור יפטור 
את המפעיל מכל אחריות במקרה של אי 

  עמידת של המוניות בדרישות. 

עבור מוניות ונהגי מוניות מזדמנות וכן 
מוניות ונהגי מוניות מיוחדות מוזמנות 
מראש, יהיה רשאי המפעיל להסתפק 
בהצהרה באמצעות האפליקציה לפיה 
הנהגים והמוניות עומדות בכל דרישות 
החוזה. לגבי מוניות ונהגי מוניות מיוחדות, 
יישא המפעיל באחריות המלאה ליישום כל 

  .  הוראות החוזה

17. 8.1.10  ,
8.1.11  

מתבקש להבהיר כי המפעיל לא יישא 
באחריות כלשהיא ולא יידרש לפקח, 
להסדיר, לנהל להכווין וכיו"ב בקשר לכל 
הסכם בין הרשות לבין מפעילים אחרים 

  שהתקשרו עם הרשות ופועלים בנתב"ג. 

  הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר מהן הסמכויות   8.1.12 .18
הספציפיות שיוקנו למפקחים מטעם 

  המנהל. 

  הבקשה נידחת.  



  

  

מתבקש להבהיר כי בעלי התפקידים   8.2.2 .19
שיועסקו על ידי המפעיל במתן השירותים 
בנמל יכול שיועסקו בדרך של הסכם 
קבלני למתן שירותים, דהיינו כספקים 
עצמאיים שאינם עובדי המפעיל ו/או יכול 
שיועסקו באמצעות המציע הטכנולוגי או 

  המציע התפעולי. 

ת ,הרשות מפנה את תשומת יהבקשה נדח
  לחוזה. 31משתתפים להוראת סעיף לב ה

   

מתבקש להבהיר מהו פרק הזמן שתחנת  8.2.3 .20
המוניות יכולה להרחיב את מספר 

(כקבוע בתנאי המקדמי  50 - המוניות מ
 -  לטופס ההזמנה) ל 7.1.2הנקוב בסעיף 

 כנדרש לפי תנאי החוזה. 250

 250הרשות מבקשת להבהיר כי דרישת 
מוניות היא מהמפעיל, אשר מורכב מהמציע 

 יחדיוהטכנולוגי ומהמציע התפעולי, אשר 
מוניות למתן  250צריכים להקצות לפחות 

, החל ממועד תחילת תקופת השירותים
 .ההתקשרות

מתבקש להבהיר כי התחייבויות המפעיל   8.2.3 .21
להעמיד את כל הציוד והמתקנים יחולו 
רק בנוגע למוניות המורשות כהגדרתן 

  בסעיף. 

התחייבויות המפעיל להעמיד את כל הציוד 
מוניות כל והמתקנים יחולו בנוגע ל

  . עמדו לטובת השירותיםושי המורשות

מתבקש להבהיר כי הציוד והמתקנים   8.2.3 .22
יכול שיכללו אמצעים טכנולוגיים אחרים 
מאלו המפורטים בסעיף זה ומשמשים 

 3.א.6למטרות דומות (בדומה לסעיף ב.
  השירות והתפעול).  –בנספח ג' 

  ת.יהבקשה נדח

מתבקש להבהיר האם במסגרת האיסור  8.7 .23
לחוזה, חל גם איסור  8.7.6הנקוב בסעיף 

על גביית דמי סדרנות שהנהג משלם 
 לתחנה. 

הרשות מפנה את המשתתפים להוראות 
לחוזה ובנוסף לתשובה לשאלה  8.7.1סעיף 

תשלומים מעבר ללעיל ומדגישה כי  12
לא כאמור, שישולמו למפעיל על ידי הנהגים 

(מהנהגים או מציבור הנוסעים)  יגבו בנמל
, מכל מין וסוג, במישרין תשלומים כלשהם

  .או בעקיפין

מבוקש להבהיר כי מאחר ומחיר הנסיעה   8.7.1 .24
המיוחדת לפי מונה מוזן ידנית על ידי 
הנהג ואינו מצוי בשליטת המפעיל, מחיר 
נסיעה מוזל יינתן רק עבור נסיעה מיוחדת  
שלא לפי מונה, לחילופין להבהיר כי 

  ההנחה תינתן על מחיר מחירון בלבד. 

  הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר כי המפעיל יהא פטור   8.7.1 .25
מכל אחריות שהיא בקשר למחיר הנסיעה 
של מוניות שיבצעו נסיעות מיוחדות לפי 

  הזמנה מראש. 

  הבקשה מתקבלת. 

מבוקש להבהיר כי נהג המונית (ולא   8.7.5 .26
המפעיל) הוא הנדרש להפיק חשבונית 
כדין לכל דורש בגין התשלום בעד 

  הנסיעה.

  הבקשה מתקבלת.

מבוקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף   9.2.2 .27
זה ובכל סעיף אחר במסמכי המכרז, כל 
זכות באפליקציה, לרבות זכויות הקניין 
הרוחני בה, וכן הזכויות בכל פיתוח, 

  הבקשה מתקבלת.



  

  

עיצוב והתאמה שיעשו באפליקציית 
השירות או בקשר עמה, הינן ותיוותרנה 
באופן מלא ובלעדי בידי המציע הטכנולוגי 

עמו. כמו כן מבוקש להבהיר כי ואו מי מט
לרשות לא תהא כל טענה זכות או 

ת השירות יאינטרס בקשר עם אפליקיצי
ופיתוחיה עוד מבוקש להבהיר כי המציע 
הטכנולוגי יכול שיעניק למפעיל רישיון 

ת השירות ילשימוש  בלבד באפליקצי
ופיתוחיה לצורך מתן השירותים עוד 
מבוקש להבהיר כי המפעיל יהא רשאי 
להתקשר עם המציע הטכנולוגי בהסכם 
שירותים ורישיון שימוש, לצורך מימוש 
התחייבויותיו של התאגיד המשותף 

  בהתאם לחוזה ההרשאה.  

מתבקש להקטין את גובה הערבות  21 .28
 הבנקאית לקיום החוזה.

 הבקשה נדחית. 

מבוקש להבהיר כי בנספח האחריות   22.1 .29
אחריות על המפעיל והביטוח לא תוטל 

בגין נזקים שיגרמו במסגרת ובמהלך 
או במוניות  מזדמנות הנסיעות במוניות

  בקווי שירות, לפי העניין. 

  הבקשה מתקבלת.

מבוקש להבהיר באילו נסיבות יהא רשאי   26 .30
המפעיל להביא את החוזה לסיום ואת 
תוצאות סיום החוזה ביוזמת המפעיל (הן 
בהתייחס לסיום החוזה מטעמי נוחות והן 
בהתייחס לסיום החוזה בשל הפרה של 

  הרשות). 

  למפעיל לא תעמוד זכות לביטול החוזה.  

מבוקש להבהיר שבעלי השליטה במפעיל   29 .31
יהיו רשאים להסב את זכויותיהם על פי 
החוזה לחברות קשורות וזאת מבלי 

  להידרש להסכמת הרשות. 

  הבקשה נדחית. 

 30מבוקש להבהיר כי הדרישות בסעיף   30 .32
לחוזה ההרשאה לא יחולו בנוגע לשינויים 
במבנה הבעלות והשליטה ן/או בהרכב 
בעלי המניות של המציע הטכנולוגי, ככל 
שאלו לא ישפיעו על אחזקות המציע 

  הטכנולוגי במפעיל. 

  הבקשה מתקבלת.

מבוקש להבהיר כי התחייבות המפעיל   31.1 .33
לחוזה לא תחול  31.1בהתאם לסעיף 

  ביחס לנהגים מזדמנים.

  כמבוקש. 

מבוקש להבהיר בסעיף זה וביתר מסמכי   31.4 .34
המכרז כי נהגי המוניות הינם קבלנים 
עצמאיים שאינם מועסקים על ידי 
המפעיל וכי לא מתקיימים בין נהגי 

  מעביד.  –המוניות למפעיל יחסי עובד 

מובהר כי לא קיימת חובה שבין המפעיל 
  לנהגי המוניות יתקיימו יחסי עובד מעביד.



  

  

 טופס ההצעה
  

מתבקש לתקן את ההפניות בסעיף זה   2.10 .35
לטופס הזמנת  8.5לנספח ו' ולסעיף 

ההצעות, שכן ניכר שמדובר בטעויות 
  סופר. 

המסמך אינו כולל טעויות סופר. ההפניות 
  הנן נכונות.  

מתבקש להבהיר כי מוניות אשר נהגיהן   2.11 .36
התקשרו עם המציע הטכנולוגי במסגרת 
הסכם מתן שירותים ייחשבו כמוניות 
ה"רשומות במציע הטכנולוגי" לצורך 
הדרישה המפורטת בסעיף זה ובסעיפים 

  אחרים במסמכי המכרז 

  הבקשה מתקבלת.

מתבקש לתקן את ההפניה בסעיף זה   3 .37
לטופס הזמנת ההצעות שכן  2.10לסעיף 

  ניכר שמדובר בטעות סופר 

 לטופס הזמנת ההצעות.  13.10יתוקן לסעיף 

 השירות והתפעול –נספח ג' 

מבוקש להבהיר כי מוניות אשר נהגיהן   סעיף א' .38
התקשרו בהסכם למתן שירותים עם 

 250במניין המפעיל והן אינן נכללות 
המוניות "המורשות", תחשבנה כמוניות 
מזדמנות. עוד מבוקש להבהיר ולחדד את 
הגדרת "מונית מזדמנת" ואת התנאים 
בהם על הנהגים והמוניות האלה לעמוד. 
בחוזה ההרשאה ונספחיו ובטופס הזמנת 

  ההצעות ?

  בקשה נדחית.ה

לגבי ערך "מוניות מזדמנות" ראה נוסח 
  פח התפעולי.ההגדרה בסעיף א לנס

סעיף  .39
  .2ב.

מבוקש להבהיר כי הדרישה בסעיף זה 
תחול רק במקרים בהם התחלופה ו/או 
השינוי במצבת המוניות תוביל להפחתת 

המוניות  250 -כמות המוניות מתחת ל
הנדרשות לעמוד לרשות המפעיל בהתאם 

  להוראות החוזה ?

  בקשה נדחית.ה

סעיף  .40
  .4ב.

מבוקש להבהיר כי הדרישה ביחס לגיל 
המוניות בסעיף זה תחול רק ביחס 
למוניות המורשות הפועלות במסגרת 

  המפעיל ולא תחול על מוניות מזדמנות ? 

  .מתקבלת הבקשה

סעיף  .41
  .3.א.6ב.

ית השירות ימבוקש להבהיר כי אפליקצ
מהווה את ציוד הקצה לניהול מערך 

  המוניות ?

ית השירות יאפליקצאם וככל שמאפייני 
 המה הטכנולוגית באמצעותרכפלטפו

המפעיל ינהל ויפעיל את מערך הסעת 
הנוסעים במוניות מנתב"ג תאפשר למפעיל 
להעניק את מלוא השירותים לשביעות 
רצונה המלא של הרשות מבלי להזדקק 
להתקנת ציוד קצה בכל המוניות אזי 

  הבקשה מתקבלת. 



  

  

סעיף  .42
  .12ב.

לדרישה המצויה בסעיף מבוקש להוסיף 
כי שמו של המציע הטכנולוגי שזכה 
במכרז יתנוסס על "הדגלון" עוד מבוקש 
להבהיר כי סעיף זה יחול על המוניות 

  "המורשות" בלבד ?

  כמבוקש.

סעיף  .43
  .2ג.

מבוקש להבהיר כי המפעיל לא יהא 
אחראי בקשר לנסיעה במונית מנתב"ג 
שלא במסגרת השירות הניתן על ידי 
המפעיל, האמור מבוקש ביחס לכל 
הנהגים/המוניות שלא התקשרו עם 

  המפעיל בהסכם או בכל דרך אחרת ?

הבקשה נדחית. מאחר וכלל השירותים 
נתנו ע"י המפעיל תהיה למפעיל זיקה לכל יי

מונית בין אם בשילוח ובין אם בפיקוח או 
שירות לקוחות למתלוננים לאחר הנסיעה 

  במונית.

סעיף  .44
  .7ג.

מבוקש להבהיר כי הוראת הסעיף תחול 
רק ביחס למוניות "המורשות" הפועלות 

  במסגרת המפעיל ?

הבקשה נדחית. הסעיף יחול על כל מונית 
  שעברה הליך רישום ראשוני.

סעיף  .45
  .9ג.

מבוקש להבהיר כי הדרישה להתקנת ציוד 
קצה מתייחסת למוניות המורשות 
הפועלות במסגרת המפעיל אשר לא יהא 
מחויב להתקין ציוד קצה בכל מונית 
אחרת לרבות מוניות מזדמנות ומוניות 

  בקווי שירות  ?

  לעיל. 41ראו תשובה לשאלה מספר 

סעיף  .46
  .15ג.

מבוקש להבהיר כי המפעיל יהיה אחראי 
רק על פעילות מוניות עמן התקשר 

  בהסכם ?

הבקשה נדחית. המפעיל יהיה אחראי 
  כמפורט בסעיף כאמור.

סעיף  .47
. 17ו'.

  )86(עמ' 

מבוקש להבהיר כי הדרישה ביחס למושבי 
בטיחות חלה רק ביחס למוניות המורשות 

  הפועלות במסגרת המפעיל ?

  בקשה מתקבלת.ה

סעיף ו'  .48
  )91(עמ' 

מבוקש להבהיר ביחס לפיצוי המוסכם 
בקשר ללבוש, הופעה וחזות כי בקשר 
לנהגי המוניות הפיצוי המוסכם יחול רק 

מוניות מורשות הפועלות ביחס לנהגי 
  במסגרת המפעיל ?

  הבקשה מתקבלת.

סעיף  .49
  .1ז.

מבוקש להבהיר את הדרישות שבסעיף 
ולפרט את הדרישות בקשר לממשק בין 

  המערכות ולציין באילו מערכות מדובר ?

  (מג'יק) מוניות מערכת .1
 חניונים  מערכת .2
  BI מערכת .3

סעיף  .50
  .3ז.

מבוקש להבהיר כי כל מונית מזדמנת 
תידרש להתקין על חשבונה מונה מיוחד 
שיאפשר מתן הנחה באחוזים ממחיר 
הנסיעה על פי מונה ומתקן חיוב בכרטיסי 
אשראי או לחילופין תשלום בכרטיסי 
ת יאשראי יבוצע באמצעות אפליקצי

המפעיל. עוד מבוקש להוסיף לתשלומים 
המותרים לגבייה מהנוסעים בהוראות 

לום החוזה את עמלת הסליקה בעת תש
  בכרטיסי אשראי ?

  הבקשה נדחית.



  

  

סעיף  .51
  .4ז.

מבוקש להבהיר כי הדרישה להעביר את 
 המוניות בתורפרטי הנהג בפועל ומיקומו 

 יתיאפליקצ באמצעות שתעשה יכול
 אינטרנטי ממשק באמצעות או השירות
  ? המפעיל של אחר

  .מתקבלת הבקשה

סעיף  .52
  .5ז.

מבוקש להבהיר כי הדרישה להתקנת גגון 
רק ביחס למוניות המורשות  חלה

  הפועלות במסגרת המפעיל ?

  בקשה מתקבלת.ה

סעיף  .53
  .2ח.

להבהיר כי הוראות הסעיף בטלות  מבוקש
לצורך עמידה בדרישות חוק שוויון 

  ? 1988 –"ח התשמהזדמנויות בעבודה, 

 לנספח השירות והתפעול   2ח. הוראת סעיף
  מבוטלת. 

 נספח אפליקצית השירות
  

. 3סעיף  .54
בטבלת 
  לו"ז

מבוקש להבהיר מהן המערכות הרשותיות 
והחיצוניות אליהן המערכת של המפעיל 

  נדרשת להתממשק ?

  (מג'יק) מוניות מערכת .1
 חניונים  מערכת .2
  BI מערכת .3
נדרשת אפשרות לקבל את כלל נתוני  ככלל

המערכת (בדגש על פרטי נסיעות) בפורמט 
TXT תרש, על ידי משיכה יזומה של".  

. 7סעיף  .55
בטבלת 
  לו"ז

מבוקש לקבל את כל המיקומים בנתב"ג 
בהם יידרש המפעיל להתקין את רכיבי 

  המערכת הטכנולוגית ?

 .3טרמינל  .1

 חניון המוניות .2

  .1טרמינל  .3

. 11סעיף  .56
בטבלת 
  לו"ז

  הבקשה מתקבלת. מבוקש לקבל את נספח הבטחת האיכות ?

 כללי

מתבקש לקבל הערכה לגבי מספר   .57
 דותוהשנתיות המיועהנסיעות החודשיות 

 .הרשות לעובדי

 נסיעות כי להבהיר מבקשת הרשות, ראשית
 עובדי של לנסיעות מתייחסות לא עובדים
 חברות של עובדים של לנסיעות אלא הרשות
  "ג.בנתב שפועלים אחרים גורמים או תעופה

 עם נסיעות 159,953 בוצעו 2016 בשנת, שנית
 523,638 של סך מתוך"ג בנתב עובדים
 .מראש הזמנה לפי נסיעות

 הסכומים כל האם להבהיר מתבקש  .58
 .מהנוסעים המפעיל שיגבה

אינו גובה כל תשלום במישרין  המפעיל
 מציבור הנוסעים. 

 בגיןלהבהיר מתי יוחלט הסכום  מתבקש  .59
 ?מראש הזמנהב מוניתבגין  דמי אישור 

על סך של  עמדוי האישור דמי גובהזה  בשלב
מבהירה כי המנהל יהיה רשאי  הרשות₪ ,  0

על פי שיקול דעתו והכללים לקבוע בעתיד 
את גובה דמי האישור בגין מוניות מוזמנות 

 מראש. 

 הרשות מדיניות את להבהיר מבוקש  .60
 כיום המופעלות התשלום למכונות ביחס

 לתשלום ישמשו אוטומטיות תשלום מכונות
 בנסיעות מוניות של בלבד חנייה דמי



  

  

 שאלה וככל אם, מראש הזמנה לפי מיוחדות  ? 3 בטרמינל הרשות ידי על
 ידי על לפעילותן שיוקצה בחניון ישהו

 דמי בתשלום שיחויבו זמן פרקי הרשות
  .כאמור מהחניון ביציאה חנייה

 שאר עם יחד חתום להחזירו המציעים ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה הבהרה מסמך
 למכרז ההצעה הגשת במועד המכרז מסמכי

  
  

  בברכה,
  אמיר לבנון  

  רשות שדות התעופה
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