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 01.08.2017  
  לכבוד

__________________  
__________________  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

להחסנה ומכירת חנויות של  ולהפעלה תאמהלמתן הרשאה לה 2017/15/040/066/00פומבי מס' מכרז 
טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות ומוצרי טבק אחרים, מסוג בשמים ומוצרי 

דראגסטור, לרבות  קוסמטיקה ומסוג מוצרי שוקולד וממתקים ומסוג המוצרים הנמכרים בחנויות
נמל התעופה של  1ו/או בטרמינל  3בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל תרופות, 

  גוריון-הבינלאומי בן

  8הבהרה מספר 

  במכרז משתתפיםלסיכום מפגש וסיור  .1

, נערך מפגש וסיור בנתב"ג. במפגש והסיור האמור השתתפו נציגי רשות שדות 13.7.2017ביום 
"), ונציגי החברות המשתתפות במכרז. במהלך המפגש, הוצג רקע על פעילות הרשותהתעופה ("

והפנים ארצית בנתב"ג, מבנה ופעילות אולם הדיוטי  תהפעילות הבינלאומירשות שדות התעופה, 
וכן עקרונות המכרז, לרבות דגשים על אופן הגשת הצעות ומועדי  1ובטרמינל  3פרי בטרמינל 

  ההליך המכרזי. כמו כן, נערך סיור במקומות השירות נשוא המכרז.

  בחנויות בזרועותעבודות התאמה  –עדכון מועדים  .2

בזרועות, שחנויות שעל המפעיל להשלים את עבודות הבינוי בלכך תשומת לב המשתתפים במכרז, 
 .15.3.2018אוחר מיום ילחוזה, לא  9.3.2.1.1 - ו 9.3.2.1.4בסעיף  המתוארתהשטחים  הרחבת כולל

. 1.1.2018ביום עבודות ההתאמה ביצוע לצורך  צפויות לעמוד לרשות המפעיל D –, ו B ,Cחנויות 
לפני יום בלבד אף  יכול ותועמד לרשות המפעיל לצורך ביצוע עבודות ההתאמה  Eע והחנות בזר

 1.1.2018 יוםמועד תחילת מתן השירותים לא יהא לפני מובהר במפורש, כי בכל מקרה . 1.1.2018
   לחוזה. 6.2בהתאם להוראות סעיף 

 מענה לשאלות הבהרה .3

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
 להוראות המשתתפים לב תשומת. , לרבות שאלות שנשאלו במסגרת המפגשבמכרז מהמשתתפים

 לחוזה 5.2-5.3 סעיפים ולהוראות") ההזמנה טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 3.10 סעיף
 המפורטות הבהרה לשאלות במענה הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה
 .זו בהבהרה

  תשובה  שאלה  מס'

  שאלות כלליות

אותו  נוסף של מחסןלקבל שטח  מבוקש  .1
  .1בטרמינל  יוכל המפעיל לקבל

  

מעבר למחסן שהוקצה במסגרת נספח הנכס 
ים ילמכרז לא נקבעו שטחי אחסנה אופציונל

עם זאת, במהלך סיור המציעים הוצג  .1בטרמינל 
 -  בגודל של כ 1בטרמינל למציעים שטח אחסנה 

מ"ר שניתן להקצות חלקים ממנו לזוכה  600
במכרז, בכפוף לזמינות השטח, לביקושים נוספים 

בגין  שיהיו באותה עת ולאישור מוסדות הרשות.
השטח האמור, ככל שיוקצה, ישלם המפעיל דמי 
שימוש בגין שטחים עורפיים בהתאם לתעריף 

  המקובל ברשות. 

האם המחסן בתמך מתבקש להבהיר,   .2
במכרז להפעלת  המזרחי יוקצה לזוכה

  .1בטרמינל  או 3בטרמינל  תיוחנו

ככל ויהיו שני זוכים, המחסן בתמך יוקצה לזוכה 
עבור  .)3החנויות בטרמינל  (הפעלת 2בקטגוריה 

) 1(הפעלת החנות בטרמינל  3הזוכה בקטגוריה 
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תהיה הרשות רשאית אך לא חייבת למסור 
 600 - כמחסן חלופי על חלק משטח של למפעיל 

והכל , 1מספר  לשאלהבמענה מ"ר, במחסן המצוין 
בהתאם לזמינות השטח ולשיקולים תפעוליים 

בכפוף  –ובכל מקרה  של הרשותומסחריים 
  . לתשלום דמי שימוש

סעיף הנקובה בהאם מימוש האופציה   .3
  י.הינו הדדחוזה ל 6.4.1

למענה לשאלה  תתשומת לב המשתתפים מופנילא. 
  .5במסמך הבהרות  4מס' 

מתבקש להבהיר, כיצד בנסיבות בהן   .4
יוענק שירותי , במכרז שני זוכיםנבחרים 

לקונים מסירת קניות (פטור ושמור) 
  . 1בטרמינל 

למענה לשאלה  תתשומת לב המשתתפים מופני
  .5במסמך הבהרות  8מס' 

על המפעיל מוטלת האם מתבקש להבהיר   .5
  . בית מרקחתי שירות להעניקחובה 

  

למענה לשאלה  תתשומת לב המשתתפים מופני
. הפעלת בית מרקחת 6במסמך הבהרות  2מס' 

הינו חלק בלתי נפרד  3באולם שחקים של טרמינל 
  מהגדרת השירותים נושא המכרז.

האם תינתן בלעדיות על מתבקש להבהיר   . 6
  . מכירת ממתקים

 37לא. תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 
  לחוזה ההרשאה.  

נוסעים  מתבקש לספק נתוני מספרי  .7
בשנים האחרונות לטיסות בינ"ל בטרמינל 

  ., וצפי לנוסעים הבינ"ל לשנה הקרובה1

  

למענה לשאלה  תתשומת לב המשתתפים מופני
. כמו כן מצורפים בזאת 5במסמך הבהרות  2מס' 
' נתוני תנועת הנוסעים אשר הוצגו נספח אכ

  במסגרת המפגש והסיור. 

דמי שימוש פירוט תעריפי  מתבקש  .8
 .1בטרמינל  למחסנים

  

למ"ר ₪  1,426הינו  2017תעריף דמי שימוש לשנת 
. התעריף מתעדכן כדיןלשנה בתוספת מע"מ 

בהתאם להחלטת מוסדות רש"ת. מובהר בזאת כי 
בימים אלה מתקיים הליך לעדכון תעריפי השימוש 
בנכסים באתרי רש"ת. התעריפים המעודכנים 

ם ירלוונטי , ויהיו01.01.2018יחולו החל מתאריך 
  גם לחוזה נשוא מכרז זה. 

לנהל משא ניתן האם מתבקש להבהיר,   .9
בחוזה  ומתן על תנאים מסוימים

  ההרשאה לאחר הגשת ההצעות למכרז. 

  לא. 

מתבקש להבהיר האם ניתן לנהל ולהפעיל   .10
את בית המרקחת בחנות באולם שחקים 

  , באמצעות זכיין משנה.  3של טרמינל 

  לא. 

מבוקש להבהיר את המענה להבהרה   .11
  ס"ק (ה).  2שאלה מס'  – 5מספר 

רשות שדות התעופה צופה (בערכים זהירים)  .א
(היוצאים בתנועת הנוסעים  5%גידול של 
 לשנה.  3בטרמינל  והנכנסים)

בהתאם לחישוב זה תנועת הנוסעים הכללית  .ב
(היוצאים מיליון נוסעים  26.9 –תהא 

. מכיוון שנכתב 2024בשנת והנכנסים) 
הינו שמרני, צוין,  5%במפורש כי הגידול של 

-26כי התנועה הכללית עשויה לעלות גם בין 
 (תנועה כללית).  3מיליון נוסעים מטרמינל  28

תנועת הנוסעים אשר צוינה  – 1לעניין טרמינל  .ג
, הינה 1מיליון נוסעים מטרמינל  2.5 -כ -

 נוסעים יוצאים בלבד. 

כי על המענה לשאלה זו, יחולו הוראות מובהר, 
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  להלן.  24הפסקה השנייה למענה לשאלה מס' 

מתבקש להבהיר האם למפעיל עומדת   .12
האפשרות לבצע אחסנה של מוצרים 

  במסוף סוויספורט

אחסנת מוצרים במסוף סוויספורט, כפופה 
למדיניות ולאישור רשויות המכס. במידה וינתן 
אישור כאמור, הרי שההתקשרות ותנאיה תיערך 
בין המפעיל לבין סוויספורט במישרין והרשות לא 
תישא בכל אחריות לקיומה של התקשרות כאמור 
ולתנאיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר 

יה באחסון מוצרים במסוף בזאת, כי לא יה
סוויספורט או בהעדרה על מנת לגרוע ואו לפגוע 
בשירותים אותם המפעיל יעניק בהתאם להוראות 

  החוזה.   

מציע שנבחר כזוכה מתבקש להבהיר האם   .13
במכרז, יוכל לצרף לאחר ההכרזה על 
הזכייה שותף, וזאת מבלי שהוגשה על ידו 
ת ועל ידי השותף האמור, הצעה משותפ

כבר במועד האחרון להגשת ההצעות 
   במכרז. 

לצרף לאחר  לא יוכלמציע שנבחר כזוכה במכרז, 
ההכרזה על הזכייה שותף. על מציעים במשותף 
להגיש הצעה משותפת כבר במועד האחרון להגשת 

  .ובהתאם לתנאיו ההצעות במכרז

מתבקש לדחות את המועד האחרון   .14
  להגשת ההצעות במכרז. 

  הבקשה נדחית. 

  חוזה

בהתאם מתבקש להבהיר האם  .א  .15
(הצמדה  13.2.1.2לאמור בסעיף 

לחוזה התשלום חודשית לנוסעים) 
החודשי של דמי ההרשאה 
המשולבים הבסיסיים יעודכן גם 

מהשינוי  40%לשיעור של ביחס 
בתנועת הנוסעים החודשית בהשוואה 
לתנועת הנוסעים הבסיסית החודשית 

וזאת של החודש הקלנדרי המקביל, 
 13.2.2.2המגבלה המצוינת בסעיף 

  לחוזה. 

האם על פי הנוסח מתבקש להבהיר  .ב
לחוזה  13.2.2.2הקבוע בסעיף 

במקרה של גידול קיצוני בתנועת 
סוימת, נוסעים בשנת חוזה מ

המגבלה המתוארת בסעיף זה, הינה 
  לצורך התחשבנות שלישונית.

 אחת לחודש מעודכנים דמי ההרשאה. לא .א
תחושב  13.2.2.2ללא מגבלה. המגבלה בסעיף 

 כל "שלישון". 

יבחן מול כל גידול בתנועת הנוסעים ולא כן.  .ב
  .רק במצב של "גידול קיצוני"

לשאלה למענה גם  תתשומת לב המשתתפים מופני
  .7 ה מס'בהבהר 33מס' 

האם הטבלה מתבקש להבהיר  .א  .16
"תנועת  – 13.2.1.1המצוינת בסעיף 

ת החודשית" הנוסעים הבסיסי
   מתעדכנת בכל שנת חוזה.

באה לידי  מתבקש להבהיר היכן .ב
ההצמדה לא  לפיהביטוי המגבלה 

גידול בתנועה  10%תעלה על 
  בהשוואה לשנה קודמת.  

הינה לצורך לחוזה  13.2.1.1הטבלה בסעיף א.  .א
לתנועת הנוסעים היוצאים  חודשיעדכון 

הבינלאומית של דמי ההרשאה המשולבים 
בהתאם למנגנון המתואר בסעיף  םהבסיסיי
וכן לצורך חישוב עדכון  לחוזה 13.2.1.2

 13.2.2.2תקופתי (שלישון) כמתואר בסעיף 
לחוזה. הנתונים בטבלה מהווים את תנועת 

והיא אינה נוסעים הבסיסית החודשית ה
כמו כן הטבלה הינה לצורך עדכון מתעדכנת. 

ומצוינת  13.2.3שנתי לנוסעים ע"פ סעיף 
  בנוסחאות.  1Xבאות 

תנועת הנוסעים הבסיסית התקופתית 
משמשת כמכנה במשוואות לחישוב התשלום 
החודשי של דמי ההרשאה המשולבים 

) והסך לחוזה 13.2.1.2הבסיסיים (סעיף 
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המצרפי התקופתי המעודכן של דמי ההרשאה 
, לאחר CPIהמשולבים הבסיסיים, כולל 

הנוסעים שעודכן גם בהתאם לשינוי בתנועת 
, ועדכון )לחוזה 13.2.2.2התקופתית (סעיף 

    . 13.2.2סעיף  –שנתי לנוסעים 

המגבלה האמורה באה לידי ביטוי בנוסחאות 
ובסעיף  (בחישוב שלישוני) 13.2.2.2שבסעיף 
ההגדרה ((בחישוב שנתי) לחוזה  13.2.3.2
  . )X3בערך  הבנוסח

17.  Section 14.1.1. states: “The Basic 
Combined Concession Fee, with respect 
to each category as set forth in Sections 
11.1.1.1.2, 11.1.1.2.2 and 11.1.1.3.2, 
shall be paid in advance, in 12 equal 
monthly payments on the first of each 
calendar month” 

תשומת לב המשתתפים מופנית לתיקון שנערך 
זו בהבהרה  19בסעיף במסגרת מענה לשאלה 

. תיקון מתאים ייערך גם הנוסך המתרגם של להלן
  החוזה לאנגלית. 

מתבקש להבהיר,  - לחוזה  28.3.1א. סעיף   .18
האם השיעור הממוצע בתקופת הייחוס, 

דמי ההרשאה משקף את תשלום 
(לאחר עדכונם  הבסיסיים המשולבים 

 יםכולללמדד ולתנועת הנוסעים), כשהם 
  .ס ערך מוסףמ

מתבקש  –לחוזה  28.3.5.3סעיף ב. 
להבהיר האם תחשיב השיעור הנקוב 

ההרשאה דמי בסעיף מתייחס לתשלום 
  כשהם כוללים מס ערך מוסף. 

מתבקש לעדכן  –לחוזה  28.3.5.3. סעיף ג
את שיעור התשלום הנקוב בסעיף עבור 

מפעיל אשר זכה לתקופת המו"מ 
(הרשאה  3בהרשאה על פי קטגוריה מספר 

לניהול והפעלת מקומות השירות 
  בלבד).  1בטרמינל 

השיעור הממוצע בתקופת הייחוס, א. תחשיבי 
דמי ההרשאה המשולבים  חויבקף את מש

(לאחר עדכונם למדד ולתנועת  הבסיסיים 
  . ס ערך מוסףמ יםכוללאינם הנוסעים), כשהם 

דמי  חיובהשיעור הנקוב בסעיף מתייחס ב. 
  . מס ערך מוסף אינם כולליםההרשאה כשהם 

סך בהקשר זה מתבקש להבהיר, כי המונח "
המשולבים " מתייחס לדמי ההרשאה התשלומים

הבסיסיים, ולא לדמי שימוש ולדמי 
  .שירותים/שירותי נוספים

  ג. לא יחול שינוי בהוראות הסעיף. 

   

  

לחוזה  14.1.2בשים לב להוראות סעיף   .19
אשר קובעות את אופן התפלגות תשלום 
דמי ההרשאה הבסיסיים על פני שנה 
קלנדארית שלא באופן ליניארי, מתבקש 

חלק יחסי שנתי להבהיר כיצד מחשבים 
של שנת הפעלה ראשונה ואחרונה שאינן 

  מלאות.

  

בגין שנת חוזה שאינה מלאה, ישלם המפעיל דמי 
הרשאה בסיסיים רק בגין החודשים הקלנדאריים 
הכלולים באותה שנת חוזה חלקית, וזאת בהתאם 
לשיעור ההתפלגות שנקבע עבור כל חודש קלנדארי 

  לחוזה.  14.1.2בטבלה שבסעיף 

לחוזה, תעודכן באופן  14.1.1שבסעיף  2פסקה 
בשנת חוזה ראשונה (בנסיבות בהן תקופת הבא: "

, מכל סיבה 1.1.2018השירותים לא תחל ביום 
שהיא), וכן בשנת החוזה האחרונה (או בשנת 

 12ההארכה האחרונה, ככל שתחול), שאינן בנות 
חודשים קלנדאריים מלאים, ישולם התשלום 

המשולבים הבסיסיים  החודשי של דמי ההרשאה
כאמור, אך ורק בגין החודשים הקלנדאריים 
שנותרו לסיומה של  שנת החוזה הרלוונטית, 
וזאת בהתאם לשיעורים הקבועים עבור כל חודש 

 ".     להלן 14.1.2קלנדארי כאמור בטבלה שבסעיף 

מתבקש להבהיר האם בהתאם לנוסח  . 20
ועל אף האמור  13.2.4, 13.1סעיפים 

, יכול להיווצר מצב לפיו 13.2.5בסעיף 
גובה דמי ההרשאה המשולבים 
הבסיסיים, יהיו נמוכים מגובה דמי 
ההרשאה המשולבים בסיסיים שננקבו 

הרשות מבקשת להבהיר שבהתאם להוראות סעיף 
המצרפי של דמי ההרשאה  לחוזה, הסך 13.2.5

(לאחר הצמדה למדד  המשולבים הבסיסיים
, לא יפחת ביחס לכל קטגוריה מהסכום בלבד)

 - . ו 11.1.1.2.2, 11.1.1.1.2בסעיפים  הנקוב בגינם
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  לחוזה, לפי  העניין.  11.1.1.3.2  בהצעת המפעיל.

לצד האמור, מבקשת הרשות להפנות את תשומת 
לחוזה  13.2.4הוראת סעיף לב המשתתפים גם ל

דמי הסך המצרפי של לפיה לאחר הצמדת 
שסכומם לא ההרשאה המשולבים הבסיסיים 

לתנועת הנוסעים, יכול ואלה יפחת כאמור לעיל 
, 11.1.1.1.2בסעיפים  מהסכום הנקוב בגינםיפחתו 

אך  לחוזה, לפי  העניין 11.1.1.3.2 -. ו 11.1.1.2.2
מהסכומים האמורים,  75%לא פחות משיעור של 

  . בהתאמה

מתבקש להבהיר האם שינוי במס ערך  . 21
מוסף ייחשב כ"רפורמה" לצורך החוזה, 

יחולו עליה או  14.4באופן שהוראות סעיף 
  לא.

שינוי במס ערך מוסף ייחשב כ"רפורמה" לצורך 
 14.4.5סעיף הוראת לחוזה.  14.4הוראת סעיף 
  לחוזה תבוטל. 

 14.4.4מתבקש לעדכן את הוראות סעיף  . 22
גוברות על  14.4ולהבהיר כי הוראות סעיף 

, באופן שבו ככל שדמי 13.2.5סעיף 
ההרשאה המשולבים הבסיסיים יעודכנו 
בעקבות רפורמה (הגדרתה בחוזה) 
שתחול, דמי ההרשאה המשולבים 
הבסיסיים יכול ויהיו נמוכים מאלו 

  בהצעת המפעיל.שננקבו 

 14.4.6תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 
כמו כן, מופנית תשומת לב לחוזה ההרשאה. 

 20המשתתפים למענה שניתן לשאלה מס' 
  בהבהרה זו לעיל. 

  

מתבקש להבהיר תוך כמה זמן יבוצע  . 23
ההפרש בין החיוב על פי שיעור החזר 

החיוב המצרפי בתקופת היציאה ובין 
השיעור המקסימאלי החיוב על פי 
  .בתקופת היציאה

ההחזר יבוצע לאחר שהיו אצל הרשות כל הנתונים 
הנדרשים לצורך התחשבנות לרבות האישורים 

לחוזה  14.3הנדרשים בהתאם להוראות סעיף 
  ההרשאה. 

חישוב מנגנון ל הלקבל דוגמ מתבקש . 24
 של דמי ההרשאה המשולבים ההצמד

  לתנועת הנוסעים.  

  '. נספח בלהבהרה זו, דוגמת חישוב כמצורפת 

הרשות שבה ומדגישה, כי מבלי לגרוע בשום צורה 
 הזמנת לטופס 3.10ואופן מכלליותה אמור בסעיף 

 לחוזה 5.2-5.3 סעיפים הוראותמו ההצעות
, הרי שדוגמאות החישוב והנתונים ההרשאה

שהוטמעו במסגרתן הנן לצרכי המחשה בלבד ואין 
ייבות, מצג או הבטחה בהן על מנת להוות התח

כלשהי מטעם הרשות באשר לתנועות הנוסעים 
ו/או להיקפי השינוי שיחולו בהם. כמו כן, הרשות 
אינה אחראית לטעויות שנתגלעו בדוגמאות ו/או 
בתחשיבים שנערכו במסגרתן ואלו יבחנו 
באמצעות ובאחריות המציעים בלבד. הרשות לא 

ומושתק תישא בשום אחריות והמציעים יהיו מנוע 
מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר 
לדוגמאות החישוב, נכונותן ו/או הנתונים שהופיעו 

  במסגרתן, לרבות טענות של הסתמכות וכיו"ב.   

  נספח א'

מתבקש להבהיר האם המחסן המצורף   .25
, עומד בתקן כיבוי אש 1לחנות טרמינל 

ן מוצרי ואחס , לצורךלחומרים מסוכנים
  אלכוהול.

 ) המצורף לחנות825(   2  ככלל המחסן בקומה 
חוק , עומד בתקנים הישראליים, 1טרמינל ב
 ,הכבאות תכנון ובנייה, והוראות נציבה
מתאים לאחסון ציוד ואלכוהול בתמהיל שהוגש ו

המחסן אינו מיועד לאחסון המפעיל הנוכחי. ע"י 
חומ"ס אחר אלא אך ורק לאלכוהול ואחסון 

  .הנוכחיהמפעיל ייעודי של 
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26.  1) Is it intended to split the usage 
of this bonded storage areas 
between T3 and T1 operators if 
2 different companies are 
selected? Or will full are go to 
T3 operator? 

2) Is it possible to set up another 
bonded warehouse on airport 
premises? 

המפעיל  אתמחסן בתמך, מיועד לשרת . ה1
נמצא  1המחסן המיועד לטרמינל  .3בטרמינל 

ראו גם מענה  .1 יה של טרמינליבקומה השנ
   בהבהרה זו לעיל.  2ולשאלה  1לשאלה 

, בכל ההרשאותיזכה מפעיל אחד  . בנסיבות בהן2
 2אין מניעה להשתמש במחסן בתמך עבור 

המכס והכל בכפוף להוראות ואישור הטרמינלים 
  .)אישור כמבוקש ןיובהר, כי יתכן ולא יינת( בכתב

 לצרף תצוגות/תרשימים כוללים מתבקש  .27
המתארים  1ושל טרמינל  3של טרמינל 

את מקומות השירות, בצירוף סימון 
 זרימת תנועת הנוסעים.

. 5מס' הבהרה ב 13בהמשך למענה לשאלה מספר 
 13.7.2017הוצגו במהלך המפגש והסיור מיום 

הנכסים נשוא המכרז, לרבות המחסנים, והוצגו 
  תהליכי זרימת הנוסעים כמבוקש. 

  

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

  

  

  

  בברכה,

  אלירזעינת 

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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  נספח א'

  2016-2009תנועת הנוסעים היוצאים בבן גוריון לשנים 

תנועת הנוסעים  שנה
  היוצאים

שיעור 
 השינוי

2009 5,259,849 
 

2010 5,754,915 9.4% 

2011 6,124,493 6.4% 

2012 6,207,960 1.4% 

2013 6,731,404 8.4% 

2014 7,144,898 6.1% 

2015 7,845,963 9.8% 

2016 8,670,248 10.5% 

הערכה בלבד   2017  9,659,428 11.4% 

  

  2017-2014 שניםיוני ל –חודשים ינואר תנועת הנוסעים היוצאים בבן גוריון ל

  שנה
תנועת הנוסעים 

 היוצאים 
שיעור 
 השינוי

2014 3,393,789 
 

2015 3,407,162 0.4% 

2016 3,710,872 8.9% 

2017 4,368,251 17.7% 
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    1וטרמינל  3בהתפלגות לטרמינל  – 2016-2012תנועת הנוסעים היוצאים בבן גוריון לשנים 

 שנה

סה"כ 
תנועת 

הנוסעים 
היוצאים 
 הבינלאומית

3מטרמינל   

שיעור 
 השינוי

אחוז מסך 
תנועת 
 הנוסעים
היוצאים 
הבינלאומית

סה"כ 
תנועת 

הנוסעים 
היוצאים 
 הבינלאומית

1מטרמינל   

שיעור 
 השינוי

מסך  אחוז
תנועת 

הנוסעים 
היוצאים 
 הבינלאומית

סה"כ 
תנועת 

הנוסעים 
היוצאים 
 הבינלאומית

 בנתב"ג 

שיעור 
 השינוי

2012 6,037,029  97.0% 171,931  3.0% 6,208,960 
 

2013 6,466,068 7.1% 96.0% 265,336 54.3% 4.0% 6,731,404 8.4% 

2014 6,672,884 3.2% 93.0% 472,014 77.9% 7.0% 7,144,898 6.1% 

2015 7,007,674 5.0% 89.0% 838,289 77.6% 11.0% 7,845,963 9.8% 

2016 7,561,593 7.8% 87.0% 1,108,655 32.3% 13.0% 8,670,248 10.5% 

יוני  -לחודשים ינואר  

2016 3,213,411  87.0% 497,461  13.0% 3,710,872  

2017 3,749,732 16.7% 86.0% 618,519 24.3% 14.0% 4,368,251 17.8% 
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  'נספח ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LTP דוגמא לחשוב דמי הרשאה לשנת 2018 במכרז ה
הנחות

זכייה ב T1+T3 ביחד ב-175 מיליון דולר1
עליית CPI =0 ב-כל השנים2
עלייה תנועת נוסעים יוצאים שנת 2018 5%-מול טבלת הנוסעים הבסיסית3

עלייה תנועת נוסעים יוצאים שנת 2019 15% לעומת שנת 2018
עלייה תנועת נוסעים יוצאים שנת 2020 15% לעומת שנת 2019

4(GA למעט מחזור שחקים וטרמינל) מחזור שנתי 450 מיליון דולר
מחזור בגין החנויות בשחקים ובטרמינל GA הינו 50
ד.ה בסיסיים הצמודים לנוסעים תמיד גבוה מאחוז ממחזור-הן בתחשיב החודשי והן בשנתי 6
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LTP- תחשיב דמי ההרשאה לשנת 2018 בחוזה ה
עליה של 5% בתנועת הנוסעים היוצאים הבינ"ל

חודש 

אחוז דמי 
הרשאה

דמי הרשאה 
בסיסיים ב- $

תנועת 
הנוסעים 
הבסיסית

תנועת 
הנוסעים 

בפועל ב- 2018

הפרש דמי 
ההרשאה 

בגין הצמדה 
לתנועת 

נוסעים ב-$

סה"כ חיוב חודשי  
של דמי ההרשאה ב-

$

16%10,500,000     576,000        600,000         175,000      10,675,000             
25%8,750,000       480,000        500,000         145,833      8,895,833               
37%12,250,000     672,000        700,000         204,167      12,454,167             
48%14,000,000     768,000        800,000         233,333      14,233,333             
58%14,000,000     768,000        800,000         233,333      14,233,333             
69%15,750,000     864,000        900,000         262,500      16,012,500             
712%21,000,000     1,152,000     1,230,000      568,750      21,568,750             
813%22,750,000     1,248,000     1,340,000      670,833      23,420,833             
911%19,250,000     1,056,000     1,110,000      393,750      19,643,750             

108%14,000,000     768,000        800,000         233,333      14,233,333             
117%12,250,000     672,000        700,000         204,167      12,454,167             
126%10,500,000     576,000        600,000         175,000      10,675,000             

100%175,000,000   9,600,000     10,080,000    3,500,000   178,500,000           
5%

           178,500,000    10,080,000     9,600,000   175,000,000התחשבנות שנתית

                  900,000תוספת דמי הרשאה בגין מחזור בין 400-450 מ' $ 
           179,400,000סך תשלום דמי הרשאה בגין שנת 2018

0.9=1%*(450-440)+2%*(440-400)במיליוני $תשלום בגין מחזור שמעל 400 מ' $

T1+T3 175,000,000זכייה   

הנמוך מביניהםבפועל ב 2018בסיסית *1.1בסיסית
9,600,000  10,560,000     10,080,000   10,080,000    

5%

תנועת הנוסעים
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LTP- תחשיב דמי ההרשאה לשנת 2019 בחוזה ה
עליה של 15% בתנועת הנוסעים היוצאים הבינ"ל לעומת שנת 2018

חודש 

אחוז דמי 
הרשאה

דמי הרשאה 
בסיסיים ב-$

תנועת 
הנוסעים 
הבסיסית

תנועת 
הנוסעים 

בפועל ב- 2019

הפרש דמי 
ההרשאה בגין 

הצמדה לתנועת 
נוסעים ב-$

סה"כ חיוב חודשי של 
דמי ההרשאה ב-$

זיכוי דמי הרשאה 
בגין התחשבנות 
של מגבלת עליה 

של 10% בתנועת 
הנוסעים

סה"כ חיוב 
חודשי  של דמי 
ההרשאה לאחר 

זיכוי 
ההתחשבנות ב-

$

16%10,500,000      576,000     690,000         831,250               11,331,250             11,331,250      
25%8,750,000        480,000     575,000         692,708               9,442,708               9,442,708        
37%12,250,000      672,000     805,000         969,792               13,219,792             13,219,792      
48%14,000,000      768,000     920,000         1,108,333            15,108,333             15,108,333      

          947,917-            947,917-התחשבנות ארבע חודשית 1-4.18  
58%14,000,000      768,000     920,000         1,108,333            15,108,333             15,108,333      
69%15,750,000      864,000     1,035,000      1,246,875            16,996,875             16,996,875      
712%21,000,000      1,152,000  1,414,500      1,914,063            22,914,063             22,914,063      
813%22,750,000      1,248,000  1,541,000      2,136,458            24,886,458             24,886,458      

       1,556,771-         1,556,771-התחשבנות ארבע חודשית 5-8.18
911%19,250,000      1,056,000  1,276,500      1,607,813            20,857,813             20,857,813      

108%14,000,000      768,000     920,000         1,108,333            15,108,333             15,108,333      
117%12,250,000      672,000     805,000         969,792               13,219,792             13,219,792      
126%10,500,000      576,000     690,000         831,250               11,331,250             11,331,250      

       1,170,313-         1,170,313-התחשבנות ארבע חודשית 9-12.18
100%175,000,000    9,600,000  11,592,000    14,525,000          189,525,000           -3,675,000         185,850,000    

20.8%

6.20%    185,850,000    11,088,000  9,600,000    175,000,000התחשבנות שנתית
           900,000תוספת דמי הרשאה בגין מחזור בין 400-450 מ' $ 

    186,750,000סך תשלום דמי הרשאה בגין שנת 2019

התחשבנות ארבע חודשית

דמי הרשאה 
בסיסיים ב-$

תנועת 
הנוסעים 
הבסיסית

תנועת 
הנוסעים שנה 

קודמת 
מוכפלת ב 1.1

תנועת הנוסעים 
בפועל ב-2019

 דמי ההרשאה לאחר 
התחשבנות ארבע 

חודשית

סה"כ חיוב חודשי 
של דמי ההרשאה 

ב-$

זיכוי דמי 
הרשאה בגין 

התחשבנות של 
מגבלת עליה של 

10% בתנועת 
הנוסעים

          947,917-        49,102,083             48,154,167            2,990,000      2,860,000  2,496,000      45,500,000ינואר-אפריל
       1,556,771-        79,905,729             78,348,958            4,910,500      4,697,000  4,032,000      73,500,000מאי -אוגוסט

       1,170,313-        60,517,188             59,346,875            3,691,500      3,531,000  3,072,000      56,000,000ספטמבר-דצמבר
175,000,000    9,600,000  11,088,000    11,592,000          185,850,000           189,525,000      -3,675,000       

15.50%20.75%6.20%8.30%-2.10%

0.9=1%*(450-440)+2%*(440-400)במיליוני $תשלום בגין מחזור שמעל 400 מ' $

T1+T3 175,000,000זכייה       

הנמוך מביניהםבפועל 2019בפועל 2018*1.1בפועל 2018
10,080,00011,088,000      11,592,00011,088,000    

15%

תנועת הנוסעים
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LTP- תחשיב דמי ההרשאה לשנת 2020 בחוזה ה
עליה של 15% בתנועת הנוסעים היוצאים הבינ"ל לעומת שנת 2019

חודש 

אחוז דמי 
הרשאה

דמי הרשאה 
בסיסיים ב-$

תנועת 
הנוסעים 
הבסיסית

תנועת 
הנוסעים 

בפועל ב- 2020

הפרש דמי 
ההרשאה בגין 

הצמדה לתנועת 
נוסעים ב-$

סה"כ חיוב חודשי של 
דמי ההרשאה ב-$

זיכוי דמי הרשאה 
בגין התחשבנות 
של מגבלת עליה 

של 10% בתנועת 
הנוסעים

סה"כ חיוב 
חודשי  של דמי 
ההרשאה לאחר 

זיכוי 
ההתחשבנות ב-

$

16%10,500,000      576,000       793,500         1,585,938            12,085,938             12,085,938      
25%8,750,000        480,000       661,250         1,321,615            10,071,615             10,071,615      
37%12,250,000      672,000       925,750         1,850,260            14,100,260             14,100,260      
48%14,000,000      768,000       1,058,000      2,114,583            16,114,583             16,114,583      

       1,090,104-         1,090,104-התחשבנות ארבע חודשית 1-4.18  
58%14,000,000      768,000       1,058,000      2,114,583            16,114,583             16,114,583      
69%15,750,000      864,000       1,190,250      2,378,906            18,128,906             18,128,906      
712%21,000,000      1,152,000    1,626,675      3,461,172            24,461,172             24,461,172      
813%22,750,000      1,248,000    1,772,150      3,821,927            26,571,927             26,571,927      

       1,790,286-         1,790,286-התחשבנות ארבע חודשית 5-8.18
911%19,250,000      1,056,000    1,467,975      3,003,984            22,253,984             22,253,984      

108%14,000,000      768,000       1,058,000      2,114,583            16,114,583             16,114,583      
117%12,250,000      672,000       925,750         1,850,260            14,100,260             14,100,260      
126%10,500,000      576,000       793,500         1,585,938            12,085,938             12,085,938      

       1,345,859-         1,345,859-התחשבנות ארבע חודשית 9-12.18
100%175,000,000    9,600,000    13,330,800    27,203,750          202,203,750           -4,226,250         197,977,500    

38.86%

13.13%    197,977,500    12,751,200    9,600,000    175,000,000התחשבנות שנתית
32.83%

           900,000תוספת דמי הרשאה בגין מחזור בין 400-450 מ' $ 
    198,877,500סך תשלום דמי הרשאה בגין שנת 2020

התחשבנות ארבע חודשית

דמי הרשאה 
בסיסיים ב-$

תנועת 
הנוסעים 
הבסיסית

תנועת 
הנוסעים שנה 

קודמת 
מוכפלת ב 1.1

תנועת הנוסעים 
בפועל ב-2020

 דמי ההרשאה לאחר 
התחשבנות ארבע 

חודשית

סה"כ חיוב חודשי 
של דמי ההרשאה 

ב-$

זיכוי דמי 
הרשאה בגין 

התחשבנות של 
מגבלת עליה של 

10% בתנועת 
הנוסעים

       1,090,104-        52,372,396             51,282,292            3,438,500      3,289,000    2,496,000      45,500,000ינואר-אפריל
       1,790,286-        85,276,589             83,486,302            5,647,075      5,401,550    4,032,000      73,500,000מאי -אוגוסט

       1,345,859-        64,554,766             63,208,906            4,245,225      4,060,650    3,072,000      56,000,000ספטמבר-דצמבר
175,000,000    9,600,000    12,751,200    13,330,800          197,977,500           202,203,750      -4,226,250       

32.83%38.86%13.13%15.55%-2.41%

T1+T3 175,000,000זכייה       

הנמוך מביניהםבפועל 2020בפועל 2019*1.1בפועל 2019
11,592,000         12,751,200    13,330,800      12,751,200  

15%

תנועת הנוסעים
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