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  בית מלון בנתב"גלתכנון והקמת לוח הזמנים נספח  –' נספח ב

 .)"מפעל המזון"(להלן:  בנתב"ג בית מלוןנספח זה מפרט את הנחיות הרשות לעניין תכנון והקמת  .1

 :ות להלןמפורטתקופות המשנה הובמסגרת  בעצמו ועל חשבונו בית המלוןיקים את יתכנן ו זכייןה .2

 הזכייןשתחילתה במועד בו חתמה רשות שדות התעופה על חוזה ההרשאה עם  – תקופת התכנון .2.1
 , כמפורט להלן.זכייןוסיומה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות ל

תחילתה במועד הוצאת הצו לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות וסיומה  – תקופת ההקמה .2.2
 הפעלה על, כמפורט להלן.התחילת על ידי הרשות ל מועד הוצאת צוב

 תקופת התכנון .3

ונספח  חוזה ההרשאההוראות לפי  בית המלוןיהיה אחראי באופן בלעדי לתכנן את  זכייןה .3.1
בתכניות הסטטוטוריות , הוראות תקני הבנייהובהתאם ל הנחיות התכנון והבינוי המצורף אליו

 על פי כל דין.ו

וניסיון מומחיות  ,באמצעות מתכננים מורשים, בעלי ידע זכייןל ידי היבוצע ע בית המלוןתכנון  .3.2
, הרשומים כחוק אצל רשם המהנדסים והאדריכלים או גדול ממנו בגודל זהה בתי מלוןבתכנון 

 ובכפוף לאישורם על ידי הרשות.

 תכנון עבודות הבניה יבוצע בשלבים הבאים: .3.3

   מקדמיות ותכניות הפרוגראמה הגשת –שלב א 

מרגע חתימת חוזה מול  תכנון עקרונותו מפורטתוכתיבת פרוגרמה  פרוגראמה מסמך ןעדכו .1
 רש"ת

  נ"לל "תרש התייחסות .2

 השלמת תכניות מוקדמות בכל תחומי התכנון .3

   המציע של המוקדמות לתכניות"ת רש התייחסות .4

   בניה להיתר בקשה והגשת סופיות תכניות הכנת -ב שלב

הסופית של המתחם ומערכותיו, כולל חתכים,  תכנון הצורה- תכנון סופי של המתחם .5
חזיתות, תאום מערכות. הכנת תכניות סופיות וכן בקשות להיתרי בניה מהרשויות 

 המוסמכות על כל הנספחים המתחייבים לצורך קבלת היתר בניה

   לתכנון הסופי ולבקשה להיתר בניה"ת רש התייחסות .6

של  סופית ההכנומית/מחוזית נתב"ג והועדה המקו "תרשעל פי הערות  תכנון סופי תיקון .7
 לרשויות וטיפול באישורם. בנייה  היתרבקשה להמסמכים ו

 הגשת בקשה להיתר בניה לוועדה המחוזית .8

   קבלת היתר בניה .9

 והשלמת כמויות כתבי, עבודה תכניות, טכניים מפרטים, מפורטות תכניות הכנת -ג' שלב
  הבנייה היתר קבלת

תכניות עבודה בקנ"מ  יות מפורטות, מפרטים טכניים,סיום תהליך התכנון, הכנת תכנ .10
כתבי כמויות וכן  מתאים לרבות תאום ואישור תכניות היועצים, הכנת מפרטים מיוחדים,

   .השלמת כל התיקונים הנדרשים על ידי גורמי התכנון השונים

 "ת לשלב ג'רש התייחסות  .11

 ביצוע



 הרצה + קבלה + מערכות + גמר + ביצוע שלד - לאחר קבלת היתר בניה .12

 הפעלה/מתן השירותים

  ורישוי עסקים קבלת אישור אכלוס + הרצה והפעלה .13

 אבני דרך בתקופת התכנון: .4

להשיג, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היתרי  זכייןעל ה - הגשת הבקשה להיתר בניה .4.1.1
. הרשות, לאחר שתאשר את שלב ב' של התכנון, בית המלוןהבניה הנחוצים להקמת 

 תחתום על הבקשה למתן היתר הבניה. כאמור לעיל, 

, לאפשר פיצול היתר הבניה זכייןהרשות תהיה רשאית, לבקשת ה -היתר בניה קבלת .4.1.2
לצורך ביצוע עבודות העפר במשבצת הקרקע. אישור זה, ככל שיינתן על ידי הרשות, יהיה 

 בכתב, אך לא יהווה צו תחילת עבודות ההקמה, כמפורט להלן.

ל המפעיל להשלים את שלב התכנון וקבלת היתר הבנייה, ע - מועד השלמת התכנון .4.1.3
מהיום בו  חודשים 12לא יאוחר מתום כמתחייב על פי כל דין מאת הרשויות המוסמכות, 

 חתמה הרשות על חוזה ההרשאה, כאמור לעיל

 תקופת ההקמהבאבני דרך  .5

, בהתאם לתכנון המאושר בית המלוןהמפעיל יתחיל בהקמת  -ביצוע עבודות ההקמה .5.1.1
 להיתרי הבניה, אך ורק לאחר שקיבל את צו לתחילת עבודות ההקמה, כאמור לעיל.ו

 השלמת עבודות ההקמה .5.1.2

מועד השלמת עבודות ההקמה, ייקבע במועד בו יגיש המפעיל לידי הרשות  .5.1.2.1
תצהיר, החתום על ידי מורשה החתימה של המפעיל, ובו פירוט של כל 

במסגרת הבקשה לקבלת המסמכים שהוגשו על ידו לכל הגורמים המוסמכים 
 אישור אכלוס, הכוללים לפחות את כל המסמכים המפורטים להלן:

 עורך הבקשה –אישור האדריכל  -

 אישור אדריכל נוף על ביצוע הפיתוח בהתאם. -

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

תר מורשה + חישוב אישור תשלום לאתר פסולת מורשה. מכתב מסכם מא -
  כמויות פסולת.

  אישור המשרד לאיכות הסביבה על מילוי תנאיו בהיתר. -

  אישור משרד הבריאות על מילוי תנאיו -

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

נות , תקים מוגנים + אישור מעבדה על איטוםאישור הג"א על תקינות מרחבי -
  הטיח ותקינות מערכות נגד אב"כ.

 אישור יועץ הסידורים לאנשים עם מוגבלויות. -

אישור האחראי על הביקורת על ביצוע התשתיות בהתאם לתכניות  -
  מאושרות.

  אישור הפיקוח על הבניה. -

דו"ח מסכם + אישור  ן,אישור מעבדה מאושרת על תקינות הבטו -
  קונסטרוקטור.

  דו"ח מסכם. - ת מערכת שרברבותת על תקינומוסמכאישור מעבדה  -

  דו"ח מסכם. -על תקינות מערכות הגז  תמוסמכאישור מעבדה  -



  דו"ח מסכם. -  על איטום גגות תמוסמכאישור מעבדה  -

  בדבר עמידות מוצרי הבניה בפני אש. תמוסמכאישור של מעבדה  -

  מינוי הקבלן + תעודת קבלן רשום+ אישור הקבלן על ביצוע עבודות. -

לביצוע השלד על גמר הבניה של המקלט/ממ"ד חתום בפני תצהיר המהנדס  -
  )3עו"ד. (מסמך 

  דיווחים של האחראי לביקורת על גמר שלבי הבניין. -

  א')5סימון קווי בניין בצירוף הצהרת מודד מוסמך + מפה. (מסמך  -

גמר יסודות הבניין וגמר רצפת קומת קרקע בצירוף מפת מדידה חתומה ע"י  -
  ב')5מודד מוסמך. (מסמך 

  ג')5גמר שלד בניין (מסמך  -

  ד')5גמר בניה (מסמך  -

  הצהרה על גמר עבודות פיתוח בצירוף מפה מצבית של מודד -

  )4הודעה על מינוי האחראי לבקורת (מסמך  -

  ג')21מילוי בקשה לתעודת גמר(תקנה  -

  אישור רת"א -

 רוקציהאישור מהנדס קונסט -

 אישור תקינות מעליות -

 אישור תקינות מנופים -

  DWGבמדיה דיגיטלית ובפורמט  AS MADEתכניות  -

  אישור רש"ת -

 אישור חיבור חשמל. -

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

  רישוי עסקים -

יאוחר מאשר תום מועד סיום עבודות ההקמה בהתאם לאמור לעיל יהיה לא  .5.1.2.2
 . דהקבלת ההיתר ומתן צו התחלת העבוממועד חודשים  24

הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל ועל פי שיקול דעתה, להאריך את  .5.1.2.3
 תקופת ההקמה האמורה, ככל שתמצא לנכון.

 ורישוי עסקים מועד קבלת אישור האכלוס .5.1.3

, כמתחייב על פי כל דין ורישוי עסקים על המפעיל לקבל את אישור האכלוס .5.1.3.1
מהיום בו  קלנדאריים ימים 30מאת הרשויות המוסמכות לא יאוחר מתום 

 סיים את עבודות ההקמה, כאמור לעיל. 

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

 מועד סיום תקופת ההקמה .5.1.4

, בנוסח בית המלוןהרשות תוציא למפעיל, בכתב, צו לתחילת הפעלה של  .5.1.4.1
מהמועד בו ניתן אישור קלנדאריים ימים  30חוזה, תוך המצורף כנספח ט"ו ל

 .האכלוס כדין

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

פח זה מהוות הפרה אי עמידתו של המפעיל בכל התחייבויותיו על פי הוראות נס - עמידת המפעיל בלוחות הזמנים .6
 של החוזהיסודית 



  שירות ותפעול -נספח ד'
  

  
  נספח תפעולי לחוזה הרשאה להקמה ולתפעול בית מלון בנתב"ג

  

  רקע .1
להקמה ולתפעול בית מלון בשטח הקרקעי של נתב"ג ישנן השלכות על תפעול הנמל מאחר וקיימים 

  ממשקים עם גורמי נתב"ג.
 ון לבין נתב"ג.הנספח התפעולי יפרט ויסדיר את הממשקים התפעוליים בין בית המל

  חניוני המלון .2
  כל חניוני בית המלון ישמשו את אורחי המלון ואת עובדיו בלבד.  2.1
  הכניסה לאזור החניה תהיה מבוקרת ונשלטת על ידי המפעיל.  2.2
  באחריות המפעיל לא לאפשר כל חניה בתחום שטח ההרשאה לרכבים שאינם שייכים לאורחי   2.3

 המלון.              
  שפהפינוי א .3

  פינוי אשפה מתחומי בית המלון יתבצע באחריות הרשות.  3.1
 הפינוי יתבצע מתוך חדר האשפה, אשר נבנה על פי כל הדרישות ואשר נמצאות בו כל   3.2

  התשתיות המתאימות.
  הרשות תספק דחסן אשפה אשר יוצב בתוך חדר האשפה.  3.3
  ר האשפה.מתחייבת גישה למשאית לפריקת והעמסת הדחסנים מתוך חד  3.4
  המפעיל ישלם תשלום גלובאלי עבור הצבת הדחסן בהתאם למחירים הנהוגים ברשות   3.5

 ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.
  קרטונים וניילונים מחזור .4

  המפעיל יציב במקום ייעודי מכבש או כלוב לקרטונים וניילונים.  4.1
  הכללית. באחריות המפעיל לבצע הפרדה של קרטונים וניילונים מהאשפה  4.2
  פינוי הקרטונים באמצעות קבלן הפינוי של רש"ת, בהתקשרות בינו ובין מפעיל המלון.  4.3
 מתחייבת גישה למשאית לפינוי הקרטונים.  4.4

  גינון .5
  אחזקת הגינון בתחום שטח ההרשאה של המפעיל, באחריות המפעיל.  5.1
 ערכת המים של מערכת ההשקיה בתחום שטח ההרשאה של המפעיל, תהיה מחוברת למ  5.2

חיוב התשלום עבור המים יתבסס על קריאת שעון מים נפרד בשטח המפעיל,  –נתב"ג 
 התשלום יתבצע מול הרשות.

   הדברה .6
 באחריות המפעיל לבצע הדברה כללית והדברת מכרסמים באופן שוטף בתחום שטח ההרשאה.

  עגלות שירות עצמי .7
  ירות עצמי לשימוש הלקוחות.באחריות המפעיל להציב בחזית המלון מתקן לעגלות ש

  באחריות המפעיל. –איסוף העגלות למתקן בחזית המלון 
 באחריות הרשות. -פינוי העגלות לנקודת ריכוז בטרמינל 

  שטח תפעולי של המלון .8
  באחריות המפעיל לתכנן גישה לשטח תפעולי שאינה בחזית המלון.  8.1
  מתחייבת גישה למשאיות לאספקת מזון וכביסה.  8.2
  מתחייב תכנון של מיכל לדלק / מזוט במיקום שאינו צמוד למלון, עם גישה למיכלית   8.3

   התדלוק.             
  פיצויים מוסכמים .9

  הקבלן ישלם לרשות פיצויים קבועים ומוסכמים מראש כפי שיפורט להלן:
  לכל מקרה.₪  5,000-פיצוי בסך  –במקרה של השלכת קרטונים וניילונים לדחסן האשפה   9.1
 לכל מקרה.₪  1,000-פיצוי של  –במקרה של הימצאות לכלוך בחזית המלון   9.2

  כללי .10
 באחריות המפעיל לבצע באופן שוטף את הנחיות בטיחות אש המופיעות בנספח בטיחות   10.1

  אש של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.
  ההרשאה. על המפעיל להקפיד לפעול על פי הנחיות נספח הבטיחות הכללי אשר בחוזה  10.2
  באחריות המפעיל לתכנן הקצאת שטח במלון להצבת קיוסקים, לביצוע תהליך רישום   10.3

  אין) על פי מפרט אותו תקבל מהרשות.-(צ'ק לטיסה



  
  במידה ובמלון יתבצע בעתיד תהליך של בידוק ביטחוני מוקדם ורישום לטיסה, יהיה שינוע       10.4

  /או למטוסים באחריות חטיבת תפעול ומבצעי קרקע, על פי הכבודה למבנה הטרמינל ו             
  אחסנת כבודה במלון לאחר  –אותה תקבע הרשות ועל פי הנחיות חטיבת הביטחון השיטה 

  הביטחונית: ע"פ הנחיות חטיבת הביטחון.הבדיקה 
  אשר בחוזה ההרשאה. על המפעיל להקפיד לפעול על פי הנחיות נספח איכות הסביבה  10.5
 חובה על המפעיל לתכנן נגישות לנכים בחניון המלון ובכל תחומי המלון.  10.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  BOTלבית מלון בשיטת   נספח אחזקה -ה' נספח

  ילכל .1

של  לדרישת הרשות לחייב את המפעיל לשמירה על המצב הפיזי והתפעוליהאמור בנספח זה נוגע  .1.1
החצרות, התשתיות, המבנים, הציוד והמערכות שהקים ואשר משמשים אותו לקיום פעילויותיו 

  המלונאיות.

  הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם בחוזה. .1.2

 אחריות המפעיל לביצוע אחזקה .2

יותקן על ככלל המפעיל יהיה אחראי לאחזקה ושמירה על מצב תקין של כל מה שירכש, יוקם ו .2.1
ידו במתחם שיועמד לרשותו על ידי הרשות ובהתאם לדרישות ההנדסיות במסמכי המכרז. 

אחריות המפעיל למצב הנכס תתמשך לכל אורך תקופת ההפעלה ועד להחזרת הנכס לידי 
 המזמינה.

המפעיל יהיה אחראי לבצע את האחזקה על פי כל דין ועל פי כל הנחיות הבטיחות ולפחות על פי  .2.2
ברשות לגבי אותם סוגי רכיבים שיותקנו על ידו בנכס. המפעיל יבצע סקר בטיחות  המקובל

והדרכת עובדי האחזקה לפחות פעמיים בשנה. המפעיל יעביר לידי הרשות, לבקשתה, את אישורי 
 הדרכת העובדים ודרישות התיקונים על פי תוצאות כל סקר.

ציג בפני הרשות את האמצעים שינקוט המפעיל יבצע תחקיר לכל כשל בטיחותי, יסיק מסקנות וי .2.3
 למניעת כשל דומה בעתיד.

עבודות המפעיל לרבות אחזקה מונעת, אחזקה יזומה, תיקון כשלים ותקלות, שדרוג או החלפת  .2.4
מערכות וכדומה יהיו באחריותו המלאה של המפעיל ויכללו כל העבודה, החלקים, החומרים, כלי 

שו לשמירה על תקינות ופעולה מלאה ובטיחותית של העבודה, ההובלה וכל אמצעי אחר אשר ידר
 כל חלקי הנכס.

המפעיל יהיה אחראי להעביר לרשות לאישור את לוח זימון הוראות האחזקה ואת הוראות  .2.5
כמפורט האחזקה לכל מערכת, מתקן וציוד שיותקנו בנכס ובהתאם לאחריותו לאחזקה 

 .שלהלן 2 –ו  1בטבלאות מס' 

ל הבדיקות הנדרשות כחוק לרבות למעליות, גילוי, כיבוי ומניעת אש, במועד של כ המפעיל יבצע .2.6
  וכדומה. , ציוד מטבחים, בריכות שחיהמתקני לחץ

לאורחים ולמבקרים  באופן שההפרעותהאחזקה שהוא מחויב לבצען בצע את עבודות המפעיל י .2.7
 יהיו קטנות ככל האפשר. במלון וחצרותיו 

בצעות על ידו אין הוא פוגע בסביבה ואינו גורם המפעיל יוודא כי בפעולות האחזקה המת .2.8
 למטרדים חריגים. 

 ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למהמפעיל י .2.9
ביצוע פעולות האחזקה המונעת ותיקון התקלות, על וכמו כן לאפשר ביקורת על  ,האחזקה

מצב הציוד ורכיבי המבנה ניים ועל השימוש ברכיבים, חלקים וחומרים מקוריים ותק
  ידי המפעיל.-המתוחזקים על

(דוגמת  הרשותהתערבות ודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את המפעיל י .2.10
  .מפגעים בטיחותיים או מפגעים ברכיבים שבאחריות הרשות)

. י הרשותדי- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואבצע כל פעולות ילא המפעיל  .2.11
 םהרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו



בפנקס הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית בה נדרש רישום קבלני ו/או באמצעות 
 קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון (המפורטות בנספח הוראות הביטחון).

 2כל רכיבי הנכס במספור אחיד לפי השיטה המפורטת בנספחח מס' המפעיל יחוייב למספר את  .2.12
 למסמך זה.

המפעיל יחוייב למחשב את מערך האחזקה. תוכנת ניהול האחזקה תסופק על ידי המזמין.  .2.13
התוכנה תהיה אינטרנטית פתוחה ותאפשר לרשות להיכנס אל בסיס הנתונים לצורך צפיה בנתוני 

  עות התוכנה לפחות את הפרקים הבאים:ביצוע העבודות. המפעיל ינהל באמצ

 רישום כל יחידות הציוד, המערכות וחלקי החצרות והמבנים. .2.13.1
  ניהול מוקד תקלות .2.13.2
  אחזקה מונעתניהול  .2.13.3
  ניהול ארכיון שרטוטים ומסמכים מודפסים וסרוקים .2.13.4
 ניהול מחסן חלפים .2.13.5

כראוי המפעיל יחליף כל ציוד, מערכת או רכיב שאורך חייהם הסתיים או שאינם מתפקדים  .2.14
 להלן. 6וכמפורט בסעיף מס' 

 להלן. 7המפעיל ישמור על שלמות ועדכניות ספרי המתקן ויהג על פי הנהלים כמפורט בסעיף  .2.15

המפעיל יחזיר את הנכס לרשות בתום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שנהיא כשהוא עומד בכל  .2.16
 להלן. 8הדרישות המפורטות בסעיף 

ושרו בספרי המתקן. כל עוד לא אושרו ספרי המתקן המפעיל יפעל על פי הוראות האחזקה שיא .2.17
 למסמך זה. 1על ידי הרשות, יפעל המפעיל על פי הוראות האחזקה המפורטות בנספח מס' 

(שאינן מפורטות בטבלה  עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות יחזיר לרשות את הוצאותיההמפעיל  .2.18
תשתיות הנכס או במערכות תשתית בהנדרשות עקב שימוש בלתי סביר שיתבצעו על ידה ו )1מס' 

שפיכת הן  כאמור . דוגמאות לעבודות חריגותמרכזיות הנמצאות באחריות ובטיפול הרשות
שומנים לקווי הביוב, שפיכת פסולת ואשפה במקומות שאינם מאושרים לכך, זיהום סביבת 

 המבנה באופן המחייב את הרשות לבצע עבודות ניקיון חריגות וכדומה.

 ות לביצוע אחזקהאחריות הרש .3

הרשות תהיה אחראית לתחזק רק את התשתיות שמחוץ למתחם ואשר משרתות את המתחם או  .3.1
מספקות לו דרכי גישה, הזנת חשמל, תשתית להזנת תקשורת, הזנת מים, תשתיות ביוב וניקוז 

  וכל תשתית אחרת עליה התחייבה הרשות.

המרכזיות המזינות את התשתית  מערכותהנדרשים ב הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים .3.2
שהרשות אחזקה של אותן מערכות ומתקנים את השל המפעיל ו השירות המערכות בשטח

התשתית . אחזקת מערכות 2-ו 1בטבלאות מס'  לעיל מחוייבת בביצוע אחזקתם, כמפורט
יקבל הזנות  שהמתחםתתבצע באופן  המזינים את המתחם המרכזיות והמערכות והמתקנים

ידי הרשות. המפרטים - פי כללים ומפרטים שיוכנו על-קינות. התחזוקה תתבצע עלרצופות ות
  יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

, ידי אחרים מטעמה- ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה  .3.3
  .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

 ידי הרשות- חייב לאפשר, ככל שיידרש, את ביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלמפעיל מתה .3.4
  .בתוך מקומות השירות



המפעיל תהיה  ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל .3.5
 ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותקטנה ככל האפשר

  .שריבהקדם האפ ם,לקדמות

  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס'  .4
  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
       רשת   המפעיל

כל התשתיות שהותקנו על ידי 
המפעיל בתחומי המתחם החל 

מנקודת החיבור ו/או ההזנה למתחם 
כבישים,  - ובין היתר אך לא רק 

, רחבות, גדרות, שערים, מדרכות
תמרור פיזי ואלקטרוני, שילוט, גינות, 

חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, 
תאורת גדר וחצר, גינון במתחם, 

  ריהוט חוץ

כל התשתיות שבתחום 
הרשות עד לנקודת 

החיבור למתחם לרבות 
כבישים ומדרכות עד 

המתחם, חשמל עד 
חיבור למונים למתח 

גבוה, קו מים עד 
תשתית לחיבור  המונה,

תקשורת, קווי ביוב 
וניקוז עד המתחם, 
שטחי בור ושטחים 
  מגוננים עד המתחם

כל  –חצרות בתוך המתחם 
חלקי החצרות והתשתיות 

  בתוך המתחם

1.   

מבנה כולו, פנים וחוץ, אחריות ל
 יסודות ושלד של המבנהלרבות 

לרבות קירות, קונסטרוקציות, גגות 
ני, ואטום גגות, יציבות חיפוי חיצו

וחומרים  בטון, זכוכית, אבן, מתכת
  אחרים

   .2  מבנה, החלקי כל  -יםמבנ  לא באחריות רשת  

המבנה  כל האחזקה הנדרשת לרכיבי
  לרבות כל חומרי הגמר וצבע

כל חלקי  – מבנהפנים ה  לא באחריות רשת  
  פנים המבנה

3.   

 כל הציוד הקבוע, הנייד והריהוט
  ידי המפעיל - על נו וסופקושהותק

 ציוד קבוע, נייד וריהוט  ריות רשת  לא באח
ו/או  ידי המפעיל-על שיותקן

  יימצאו במקומות השירות

4.   

לרבות  במבנה  ת החשמלוכל מערכ
שנאים, מסדר מ"ג, גנרטור, לוח 

החשמל הראשי, לוחות חשמל 
 המפסקים השייכים לציודמשניים, 

הקבוע ו/או הנייד, כל המעגלים 
הסופיים ונקודות הקצה, כולל 

  ות ההארקות וכולאי ברק.תקינ

תהא אחראית  תורשה
להזנת החשמל הראשית 

כולל המונים בכניסה 
  לחיבור במתחם

  

   .5   מערכת חשמל כוח

כל מערכות הפיקוד והבקרה לרבות 
 מערכות בחדרים ושליטה על מנעולים

   .6  מערכות פקוד ובקרה  לא באחריות רשת  



  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
מבנה כל מערכות התאורה השייכות ל

י התאורה וכל ציוד ולמתחם, כולל גופ
נורות סטנדרטיות   ללוכ אביזרי קצהו

מיוחדות, תאורת חירום  ונורות
  ושילוט מואר. 

בתוך המבנה  מערכות תאורה  לא באחריות רשת  
  ובחצרותיו 

7.   

כל ציוד גילוי אש וכיבוי אוטומטי 
לרבות גלאי אש, ספרינקלרים, כיבוי 

הידרנטים, אוטומטי בגז, מטפים, 
  . כל מערכת הכריזההזרנוקים וכדומ

הרשות לא תטפל למעט 
ככל שיתבקש חיבור 

למערכות מרכזיות של 
הרשות וכאשר הרשות 

תטפל רק מהחיבור 
למתחם אל מערכותיה 

לרבות הספקת מים 
  בלחץ לכיבוי

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

8.   

ציוד הביטחון כדוגמת כל מערכות 
מצלמות, מגנומטרים, מנעולים 

  ים ומקודדים, גדרות וכדומה חשמלי

   .9  ציוד ביטחון  לא באחריות רשת  

כל רכיבי המעליות לרבות תאים, 
 מנועים, קונסטרוקציה, פיקוד ובקרה

   .10  מעליות  לא באחריות רשת  

אחזקת מכלול מערכות מיזוג אוויר 
  , מרכזיות ועצמאיות מקומיות

   .11  מערכות מיזוג אוויר ואוורור  לא באחריות רשת  

ד חימום המים לרבות דוודים, כל ציו
  משאבות, צנרת ופיקוד

   .12  מערכות חימום מים  

כל ציוד המטבח וחדרי האוכל לרבות 
ציוד בישול וחימום, הכשרת מזון, 

אחסון מזון, שטיפת כלים, חדרי 
 קירור והקפאה, מקררים למיניהם

החומרים המערכות ולרבות כל 
, מערכות הנדרשים לטיפול במים

    הגשת מזון

לאחסון, הכשרת  ציוד מטבח  באחריות רשת   לא
והכנת מזון והגשתו, כולל 

  חדרי קרור והקפאה

13.   

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  בכל 
לשוחות ועד החיבור  המבנה והחצרות

הביוב והניקוז של הרשות. האמור 
לרבות כל מפרידי השומן ושאיבתם 

. כמו כן כל העבודות התקופתית
בקווי  ובשידרשו לפתיחת סתימות בי

 הנובעות מלכלוך בלתי סביר הרשות
  לרבות שומנים

הרשות תטפל 
 1כאמור בסעיף 

  לעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  

14.   

כל מערכות הצנרת ואביזריה אחזקת 
החל מנקודת החיבור של הספקת 

  המים מהמונים של הרשות

הרשות תטפל 
 1כאמור בסעיף 

  לעיל

  מערכות המים
  

15.   

 וציודמערכות האחזקה מלאה של 
  הקצה 

ועד כל המערכת 
  תחםמללכניסה 

  תקשורת תשתיות מערכות 
  

16.   

אחזקת כל מבנה הבריכה וחדרי 
הספורט והכושר, אחזקת ציוד 

הספורט, אחזקת החלקים, הרכיבים, 
הציוד לרבות טיפול במים, ביצוע 

בדיקות מים יומיומיות ותקופתיות 
  כדרש על פי דין

בריכות שחיה ומתקני   הרשות לא תטפל
  רט וכושרספו

17.   

אחזקה של כל רכיבי המערכות לרבות 
  כיול תקופתי 

   .18 מערכות פיקוד, בקרה ומנ"מ  הרשות לא תטפל

   .19  מערכות פינוי אשפה  הרשות לא תטפל  אחזקה של דחסנים ומכולות אשפה
  
  
  

      



  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס'  .5
  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  כאמור בטבלההגוף האחראי לביצוע התחזוקה 
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

  מס המערכת המתוחזקת

לפי המצב וכנדרש לתיקון סדקים, התקלפויות, 
  שקיעות

   .1  חצרות ושטחים כבישים ומדרכות

סימון חניות   לפחות אחת לשנתיים
  ונתיבים

  תעלות ניקוז  לפני החורף הסרת צמחיה וחסימות

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. טיפול בשערים 
  על פי הוראות יצרן

  גדרות ושערים

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. טיפול על פי 
  הוראות יצרן

  תרנים ופרגולות

שמירה על תקינות ומראה אסתטי. השלמות 
צמחיה עונתית, טיפול בבריכות נוי ומשאבות, 

  על פי הוראות יצרן טיפול

צמחיה, מערכות 
השקיה וציוד 
  וריהוט חצר

   .2  גינון ואביזרי נוי 

שמירה על שלמות וניקיון של כל סוגי החיפויים, 
  שמירה על רמת האיטום לרטיבות ולרעש

   .3  המבנה   חיפוי חיצוני

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
  שנים  מקירות פעם בשנתיים ותקרות פעם בחמש

  צבע

. טיפול בדקים מעץ פי קריאה-לעו לפי הצורך
  לפחות אחת לשנה

חיפויי ריצפה, 
  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון
אחת לפחות צביעה של מתכת צבועה תיקוני לשנה. 
  לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  יםתקרות ביני  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  קונסטרוקציות  בדיקה אחת לחמש שנים ע"י קונסטרוקטור
ולפי מצב  לפי הוראות יצרןתיקונים וצביעה 

  הריהוט
סוגי הריהוט כל 
  חלקי הריהוטו

   .4  לסוגיו ריהוט פנימי

 בהתאם לסוג הציוד – שנתית יומית עד  בדיקה
  צורך.התיקון לפי ו

בדיקה תרמומטרית כל שנה  –בלוחות חשמל 
  וטיפול יסודי לניקיון ולחיזוק ברגים

  טיפול שנתי –בגנרטורים ומתח גבוה 

 מערכות כוח
לרבות מ"ג 
  וגנרטורים

וכל ציוד חשמלי 
  אחר.

   .5  מערכת חשמל 

שנתית, החלפת נורות ותיקון יומית עד  בדיקה 
 בחצרות הצורךגופי התאורה ואביזריהם לפי 

  ובתוך המבנים

   .6  מערכת תאורה  תאורה רגילה

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך
טיפול מונע אחת ליום/ שבוע / חודש לשלושה 

  חודשים
כיורים וניקוזי 

  ציוד
   .7  מערכת ניקוז וביוב

 ביצוע אחזקה מונעת על פין דין ובהתאם לת.י.
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

8.   

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש ברשות
  ומטפים

  ספרינקלרים  ביצוע אחזקה מונעת בהתאם לת.י.
אחזקה על פי הוראות יצרן. כיוון מבערים לפחות 

  פעמיים בשנה
   .9  מערכות חימום מים  

  .10  מעליות  מכלול מעליות  שנתיתאחזקה על פי דין לפחות חודשית וחצי 
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
  .11  מיזוג אויר 



תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

  מס המערכת המתוחזקת

בדיקה תלת חודשית של מצב שומנים, טיפול כללי 
ומניעת עודפי שומן המהווה בסיס  חצי שנתי
  לשריפות

מפוח ותעלות 
  פליטת אוויר

   .12  מנדפים

  מנדפים  ניקוי שבועי של מסננים
יבת מפרידי שומן לפחות אחת לשלושה שא

  חודשים
   .13  מפרידי שומן  שאיבה

מכלול המתקנים   לפי הוראות יצרן
כולל חדרי קרור 

  והקפאה

   .14  ציוד מטבח

   .15  ציוד פינוי אשפה  דחסנים ומכולות  לפי הוראות יצרן
   .16  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  מדדי טיב שירות .6

או תברואתיות \שר יש בה כדי ליצור בעיות בטיחותיות ועל המפעיל לאתר ולתקן כל תקלה א .6.1
  גילוי התקלה. עת מ ארבע שעותאו הפוגעות באיכות הסביבה תוך \ו

בנוסף למדדי איכות פעולת ותקינות החצרות, התשתיות, המבנים, המערכות והציוד,  .6.1.1
 ו, מערכת וציוד הנמצאים באחריותבנהשדרג כל חלק מיאו \ו וחליף על חשבוניהמפעיל 

המתאימה לאותו שלהלן או האסתטי נמוך מהמוגדר בטבלה \ואשר מצבם התפעולי, הפיזי ו
הרשות על ידי לשימוש  אישורםממצבם בעת  85% -מקצוע, או באין הגדרה ברורה, נמוך מ

או כאשר אין \ים נזק עקיף ויאו כאשר נוצר או עשוי להיווצר בעט\ובתום תקופת ההקמה 
 . מקוריים חילוף אפשרות להשיג עבורם חלקי

  ירידת הספקים ואיכויות והחלפה מתוכננת של רכיבים .6.2

  כללי .6.2.1

"מתקן") יחשב כמחייב שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה  –או מתקן (להלן \מערכת ו  
או הספקים \בכל עת שלא ניתן יהיה להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו

או ההספק שנמדדו בעת מסירת \מהתפוקה ו 80%או של לפחות \המפורטים במסמך זה ו
הקצר מבניהם. מתקן שלא נמדדו לגביו  –ואישור המתקן או לאחר שעבר את אורך חייו 

או ההספקים על פי המצוין בקטלוג \או הספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות ו\תפוקות ו
גים, תנודות היצרן. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת רעשים חרי

ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים 
מפעולת המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת המתקן 

דרש המפעיל להוכיח יובכל מקרה  הרשותוכדומה. החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה באישור 
  מבנים דומים.  5 –מותקן במשך שנתיים לפחות ביותר מ כי רכיב מסוג זה כבר 

  פרוט הספקים, איכויות ואורך חיים לפי רכיבים .6.2.2
  

האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

        תשתיות
  לא מוגבל  מ"מ 3חריצים מעל   מבנה הכביש  כבישים 

"מ ליחידת ס 3שקיעות מעל   מבנה הכביש  
  מטר 5אורך של 

  לא מוגבל

  לא מוגבל  ס"מ  5חריצים ברוחב של מעל   אחידות השטח  קרקע
תעלות ומעברי 

  ניקוז
ס"מ  5חריצים ברוחב של מעל   מבנה התעלה

  ס"מ 10או צמחיה בגובה מעל 
  לא מוגבל

        בנהחלקי מ
  לא מוגבל  מ"מ 2סדקים ברוחב מעל   סדיקת הקיר  קירות



האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

  לא מוגבל  מ"מ 1פתיחה ברוחב מעל   מישקפתיחת   מישקים
  לא מוגבל  שקיעות וסדקים  בכל המבנה  רצוף קשיח

שקיעה המפריעה לסגירה או   צירים ונעילות  דלתות, חלונות 
  חוסר אפשרות לנעילה 

  לא מוגבל

שקיעה המפריעה לסגירה או   צירים ונעילות  ריהוט מקובע
  חוסר אפשרות לנעילה 

  לא מוגבל

, חדרי שירותים
 אמבטיות 

  מקלחוניםו

  12עד  9  מצב אסתטי ירוד  

  מסדרונות  שטיחים
  חדרים

  6  מצב אסתטי ירוד
8  

מ"מ  5 -שקיעה של למעלה מ  מבנה  תקרות ביניים
  מטר 1לאורך של 

  לא מוגבל

  לא מוגבל  סימני רטיבות  מבנה  אטום גגות
  לא מוגבל  סימני רטיבות  מבנה  אטום קירות

        מערכות חשמל
פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת   אמינות  וחת מ"גשנאים ול

  החלפה יוחלף לסוג חדיש,
  לא מוגבל

ביכולת  15%ירידה של   הספק מוצא  דיזל גנרטור
 5%או ירידה של \האספקה ו

  במתח או בתדר האספקה

  לא מוגבל

כללי  -גופי תאורה 
(רפלקטורים 

  ונורות)

  לא מוגבל  -  15%  רמת תאורה

משנקים מגנטיים 
  תאורה לגופי

יחד עם גוף   + 20%  רמת רעש
  התאורה

קבלים של גופי 
  תאורה

  "  הבהוב בנורות  איכות הדלקה

  לא מוגבל  אי תקינות    תאורת חירום
  לא מוגבל  סימני חריכה  בקליט ומגעים  בתי תקע

  לא מוגבל  חריכת מגעים  איכות המיתוג  מפסקי זרם
מוליכים (חוטים 

  וכבלים)
  לא מוגבל  סימני חריכה  גוון הבידוד

ציוד מיתוג בלוחות 
  חשמל

אמינות 
  המאמ"תים

  לא מוגבל  ניתוק ללא סיבה

ציוד מיתוג והגנה 
  חשמליים

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת   אמינות
  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

  לא מוגבל

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת     ציוד מתח גבוה
  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

  ללא הגבלה

ל ציוד משני זרם ש
  מדידה

  20  בדיוק המדידה 5%  דיוק הקריאה

מערכות מתח נמוך  
מאוד כולל  גילוי 

אש, כריזה, בקרת 
מבנה, ניהול 

אחזקה, מצגים 
אלקטרוניים, 
  טמ"ס וכדומה

דיוק קריאה, 
  מדידה, התרעה

פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת 
  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

לפי  14עד  10
סוג המערכת. 

המחשבים 
ל מערכת בכ

יוחלפו אחת 
  שנים 6 -ל

  לא מוגבל  אי התאמה לצרכים טכנולוגיים  תפקוד תקין  תקשורת פסיבית
        מעליות

מערכות מכניות 
  בקרה

  20  ירידה באיכות ובאסתטיות  
15  

מתקני פינוי 
  אשפה

      



האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

  לא מוגבל  -  15%  תפקוד תקין  
        

מערכות מיזוג 
  ואוורור אוויר

      

ציוד חשמל, בקרה 
  יכשורומ

  , - +/ 5%  דיוק קריאה
פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת 

  החלפה יוחלף לסוג חדיש,

  לא מוגבל

ירידת תפוקה   משאבות
  ואיכות הציוד

ביכולת  15%ירידה של 
לא יתוקן גוף או . האספקה

מאיץ משאבה שאורך חייה יותר 
עלות תיקון . שנה 20 - מ

מצטברת בשנה לא תעלה על 
  מערך הציוד 65%

  

  וגבללא מ

גוף וחלקים   יט"אות, מפוחים 
  ססובבים

 20 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו הגוף נאכל 
  מקורוזיה,

  לא מוגבל

בכל בלאי יוחלף קטע הצינור   גוף הצנרת  צנרת
  ולא יתוקן,

 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ
  נזילות בשנה יוחלף כולו,

  לא מוגבל

ברזים ואביזרי 
  צנרת

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  האביזרגוף 
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

        מים 
בכל בלאי יוחלף קטע הצינור   גוף הצנרת  צנרת מים

  ולא יתוקן,
 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ

  נזילות בשנה יוחלף כולו,

  לא מוגבל

  לא מוגבל  תפקוד תקין    מיםמשאבות 
ברזים ואביזרי 

  צנרת
 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר

  שנה,
לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 

  דולף,

  לא מוגבל

        ביוב
  ללא הגבלה  תפקוד תקין    צנרת ביוב

  15  תפקוד תקין  גוף האביזר  משאבות ביוב
        בריכות שחיה

ציוד כימקלים 
  וסינון

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  
  שנה,

ד שבו גוף האביזר לא יתוקן ציו
  דולף,

  לא מוגבל

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר  מערך משאבות
  שנה,

לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 
  דולף,

  לא מוגבל

בכל בלאי יוחלף קטע הצינור     צנרת
  ולא יתוקן,

 5 - אזור בו יתרחשו יותר מ
  נזילות בשנה יוחלף כולו,

  לא מוגבל

  לא מוגבל  ים או חיפוי רופףדליפת מ    מבנה הבריכה
      מטבחים וחדרי 



האלמנט   הנושא
  המבוקר

שינוי לעומת המקור המחייב 
  שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

  אוכל
ציוד הכולל מנועים 

  וגופי חימום
 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר

  שנה,
לא יתוקן ציוד שבו גוף האביזר 

  דולף,

  לא מוגבל

חדרי קרור 
  והקפאה

 15 -לא יתוקן ציוד בן יותר מ  גוף האביזר
  שנה,

ר לא יתוקן ציוד שבו גוף האביז
  דולף,

  לא מוגבל

  הנחיות כלליות .7

  הספקת ציוד, חלקים וחומרים    .7.1

, את כל הציוד והיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, לספק, על חשבוניהמפעיל 
החלקים החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות. אספקת הציוד, 

ל רכיב מבנה לרבות חיפויים וריהוט מקובע, חלק מערכת או החלקים והחומרים תכלול החלפת כ
  , לשפצו או לתחזקו.וציוד שהמפעיל החליט כי לא ראוי או משתלם ל

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י המפעיל במסגרת 
אושר ע"י הרשות כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיים כפי ש והתחייבויותי

ובהעדר ציוד וחלקים זהים, יהיו התחליפים שווי ערך ויעמדו בסטנדרטים שאושרו בעת הקמת 
  המלון. 

  חלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של הרשות.רכיב או חלק ברכיב או החלפת 

  ספרי מתקן וחומר טכני .7.1.1

  תכולת ספרי המתקן .7.1.1.1

לאישור הרשות להתחיל את תקופת  וכתנאי מסור לרשות, עם סיום עבודות ההקמהיהמפעיל 
, שני עותקים מושלמים של ספרי המתקן. שני עותקים מושלמים נוספים ישארו בידי  התפעול

המפעיל. ספרי המתקן יכללו את כל חלקי המבנה, החצרות, התשתיות, ציוד הייצור, המערכות, 
  המתקנים והאביזרים הנכללים במלון.

  פורמט  ההגשה  .7.1.1.2

החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות הפעלת ואחזקה,  את כל יכיןהמפעיל  )1
  בשני סוגי פורמטים כדלקמן:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה   )א
  קשה, כמפורט להלן.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בורסיה אחידה   )ב
צרובים על סי.די.דום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה שתבחר ע"י הרשות. 

  סרוקה, אף הם ע"ג סי.ד. רום.

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות, יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי  )2
  כריכה פלסטית קשה.  הקלסרים יערכו באופן הבא:

  .הקלסרים בכל מקצוע יהיו בגוון שונה על פי מפתח גוונים שיאושר  )א

  על גב הקלסר יודפס באותיות גדולות הנושא הנכלל בקלסר.  )ב



על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכות. הדף יהיו בגוון   )ג
  אדום בהיר.

אחד הקלסרים בכל מקצוע יהווה מסטר ובו תיכלל רשימה של כל הקלסרים ותוכן   )ד
  העניינים בהם.

  קלסר.בתחילת כל קלסר ימצא דף ובו תוכן ה  )ה

כל החומר שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד.   )ו
תוכנית, קטלוג, הוראות הפעלה, הוראת אחזקה. רשימה חלפים וכדומה.  על כל שקית 

תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות 
  יתאמו את תוכן העניינים.

  היו בעלי ארבע שיניים למניעת קריעת אזור החירור בשקיות.כל הקלסרים י  )ז

  כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים מתאימים קשיחים.   )3

  פרוט התכולה בספר המתקן  .7.1.1.3

דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן. הנחיות הבטיחות  )1
ם, הגדרות בעלי המקצוע יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימי

  המורשים לפעול במתקן וכדומה.

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. לכל מקצוע בנפרד.  התוכניות  )2
יכללו מידות מקיום לכל מרכיב מוסתר במערכת.  המידות יתייחסו למרכיב קשיח קבוע 

  המספור האחיד של הרשות.במנה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות 

  תוכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה) ברצפה, בתקרות ובקירות. )3

שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הזרימה, חשמל, תקשורת, מים, ניקוז, ביוב, אוורור  )4
וכדומה. השרטוטים יכללו את כל תוואי המערכות הגלויות והנסתרות.  התוואים יסומנו 

  ת לעצמים קשיחים קבועים בשטח.בתוכניות תוך התייחסו

תאור מפורט של מערכות הפיקוד ואופן כיולן. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב  )5
  הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות.

כרטסת הציוד והפריטים תכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתונים טכניים, פיזיים  )6
הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י והפעלתיים המתאימים לו. דף הנתונים יכלול את 

  היצרן ואת נתוני העבודה בפועל.

דרש תלכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון נקודת העבודה בפועל. חברה       
 נתא מתכווילהגיש לאישור הרשות את הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ומערכת בהם ה

  למלא את הנתונים.

פורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן של אותו ציוד מכלול קטלוגים מ )7
הכוללים הוראות התקנה, הוראות הפעלת ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ 

  המכלולים השונים, תוכניות הרכבה כולל איורים, רשימות חלפים וחומרים.

רכבו ע"י המפעיל רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והו )8
ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת אביזרים בלוחות חשמל, מכשירי 

  ואביזרי בקרה, מגופים ואביזרי צנרת וכדומה.

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג  )9
  המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה.



הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה  )10
  להפעלת במצבים שונים האפשריים באותה מערכת כדלקמן:

  פעולה יומיומית של המערכת.  )א

  הפעלת המערכת במצבי חירום, לרבות לאחר הפסקת חשמל, הצפה, אש וכדומה.   )ב

רכות והציוד. כל הוראה תפורט לפעולות הוראות אחזקה וניקיון לכל חלקי המבנה, המע )11
יומיות, שבועיות, חודשיות, דו חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 

מכניות כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום הוראה, - במערכות אלקטרו
ים במערכת, לרבות ציון בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. הכוונה לאביזרים שונ

כדוגמת מפסקים, ברזים, שעונים ומדידים, לרבות הכוונה מתאימה וציון מספריהם 
  בתוכניות לרבות ציון מספרי התוכניות ותרשימי הזרימה המתאימים.

הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן  )12
הכוללות יחידות ציוד שונות יוכנו ע"י המפעיל. והציוד.  הנחיות לגבי מערכות מורכבות 

הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. הנחיות 
  יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

"החומר הטכני") לאישור  –גיש את תיקי המבנה והמתקן ותוכניות העדות (להלן יהמפעיל  .7.1.1.4
  הם מעודכנים ומתאימים למצב הקיים בפועל במלון.הרשות כש

יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו  ההרשות והמתכננים מטעמ
  הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

תקן ינן, ובדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של המתכיהמפעיל 
  חזיר המפעיל את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת.יכל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים 

היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות  
  החוזרות על המפעיל לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.

תראות אין המפעיל מגיש את החומר הטכני ווכח כי למרות ההת, במידה ותהיה רשאיתהרשות 
כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה 

  לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על המפעיל כאמור לעיל.

  אחריות לחומר טכני וספרי מתקן .7.1.1.5

במתכונתו כפי שאושר ע"י הרשות בעת קבלת  באחריות המפעיל לשמור על כל החומר הטכני       
המבנה והמתקנים. החומר הטכני יועבר בשלמותו לרשות בתום תקופת החוזה. באם יחסר 

  חויב המפעיל כספית בעלויות השלמת החומר הטכני.יחומר טכני כלשהו בעת סיום החוזה, 

  עדכון חומר טכני והשלמתו .7.1.1.6

בצע שינוים יאו \ו ע"י הרשות אושרשיערך -ד בשווהחליף חלק או ציויבכל מקרה בו המפעיל      
לעדכן את התוכניות ולצרף את הקטלוגים של יחידות  הוהתאמות במבנה ובמערכות, עלי

הציוד החדשות ואת הוראות ההפעלה והאחזקה לתיק המתקן המתאים. החומר הטכני יכלול 
  את כל הפרטים הנדרשים בהגדרות בפרק תיעוד מתקנים.

  מתוחזקשילוט ציוד  .7.1.1.7

 המפעיל מתחייב על פי הדרישות במפרט הטכני לשלט את הציוד על פי מפתח קודים קבוע.   
  או יווסף במהלך התקופה.\שלט על פי אותו קוד כל ציוד שישתנה ויהמפעיל 

  היערכות למסירה בתום החוזה .8

, בתום תקופת ההסכם או במהלכה במידה וההסכם יסתיים המפעיל מתחייב להחזיר לרשות .8.1
במצב תקין  והציוד המתקנים , המערכות,המבנההחצרות, התשתיות, את  ל סיבה שהיא,מכ

מההספק המכסימלי שעבורו תוכננו  85%וכשיר לפעולה. המתקנים המוחזרים יספקו לפחות 



וכמו כן לא ירדו המתקנים מערכי  תחילת תפעול המלוןבמבחני הקבלה בעת  ווכפי שנמדד ואושר
  ידי היצרנים.-והאבטחות כפי שנקבעו על מינימום של מדדי ההגנות

 בדיקות הקבלה יתבצעו בשני שלבים זהים כדלקמן:  .8.2

 שנים לפני תום תקופת החוזה.  3 –הבדיקה הראשונה תתבצע כ   )א

 . יום לפני תום מועד תקופת החוזה 180הבדיקה השניה והסופית תתבצע   )ב

ערכות והמתקנים. בסיור יתקיים סיור בכל חלקי החצרות, המבנים, המ בכל אחת מהבדיקות
לסקור את כל חלקי המבנה,  רשות. חובת המפעיל לסייע לוהמפעיל ונציגיו נציגי הרשותישתתפו 

ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי  10המערכות והמתקנים ביסודיות וזאת במשך 
בודה, תוך כדי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני ע רשותמומחים מטעם ה

הצגת דוחות ממערכת הניהול הממוחשבת, הצגת תיקי המתקן ותוכניות העדות המעודכנים 
  וכדומה.

החצרות, ממצב  ה, את הסתייגויותיבכל אחת מהבדיקות בנפרדגיש למפעיל, ת הרשות .8.3
סבב מעת סיום  שלושה שבועותתוך וזאת  והציוד המתקניםהתשתיות, המבנה, המערכות, 

 .הסיורים

  סיום תקופת החוזה.שלושה חודשים לפני עד ל נדרש בהסתייגויותש לבצע את כל הדריהמפעיל  .8.4

להורות רשות ה תמלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאייבמידה והמפעיל לא  .8.5
או בכל דרך אחרת. \ו או ע"י המפעיל העוקב\קבלנים מטעמה ולבצע את העבודה האמורה על ידי 

לגבות או לנכות את ההוצאות  תהיה רשאית רשותהמפעיל, וה ההוצאות האמורות יחולו על
(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא,  15%האמורות בתוספת 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת. תרשאי רשותהיה התלחלוט את הערבות וכן 

פעיל להמשיך לפעול ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המ .8.6
מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה לחברה לדרוש תוספת או 

  ., גם באם באותה תקופה תפעיל את המלון חברה אחרתתמורה כספית כלשהי

 200במשך  הרשותדריך את נציגי ילווה וי, המפעיל המלוןחודש ימים לפני המסירה הסופית של  .8.7
יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות  רשותנציגי המפעיל שידריכו את נציגי ה שעות מלאות.

איש במקצועות שונים. ההדרכה תכלול את  5הקיימות במלון. נציגי הרשות יכללו צוות של עד 
, המקצועות הטכניים, מערכת הבקרה, מיחשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול בתיקי המתקן

  ממוחשבות וכדומה.במערכות ה בתוכניות העדות,
  



  להוספה לחוזה
  

כלול בהסכמים עם ספקי המערכות והציוד המפורטים להלן תנאים ועלויות אופציונליים יהמפעיל 
לקבלת שירותים לטווח ארוך. אין התנאים האמורים מחייבים את המפעיל בתשלומים בפועל בינו לבין 

לה לרשות בכל מקרה שהחוזה לקבלת הספקים אך הם יחייבו את הספקים לאספקת שירות בתנאים א
או  תחזוקה בין המפעיל לרשות יופסק והרשות תצרוך את השירותים ישירותהפעלה ושירותי 

מהספקים. בהסכמים של המפעיל עם הספקים יקבע כי הספקים מתחייבים  באמצעות חברה אחרת
ערכות והציוד לידי להמשיך במתן השירותים באותם תנאים גם אם וכאשר יועברו תפעול ואחזקת המ

את נוסח  לאישור הרשותדרש למסור יהמפעיל . נשוא חוזה זה המפעיל האו מי מטעמה שאינ\הרשות ו
  במקצועות המפורטים להלן: ההסכמים, בנושא שירותי האחזקה ועלותם, בינו לבין הספקים

  
תקופת אחריות   שם הציוד

  ושרות
עלות התחזוקה 

כאחוז מערך 
  המתקן

  הערות

    0  2  דרגנועיםו מעליות
3 – 5  3    
6 – 12  3.5    

  כולל שדרוג מלא  5  17 – 13
18  - 20  3    
21  - 25  3.5    

    0  2  גילוי אש ועשן
3 – 5  3.5    
6 – 10  4    

  כולל שדרוג מלא  7  17 – 11
18  - 20  3.5    
21  - 25  4    

    0  2  גילוי פריצה
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  רוג מלאכולל שד  6  17 – 11
18  - 21  3    
22  - 25  3.5    

מערכות ביטחון 
כולל: בקרת כניסה, 

טמ"ס, כריזה (כל 
  אחת בנפרד)

2  0    
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  כולל שדרוג מלא  6  17 – 11
18  - 21  3    
22  - 25  3.5    

    0  2  מבנהבקרת 
3 – 5  3    
6 – 10  3.5    

  כולל שדרוג מלא  6  17 – 11
18 – 21  3    
22  - 25  3.5    

  
    



  הוראות לאחזקת מערכות תשתית – 1 נספח
  
  הנחיות מקצועיות  .1
  

  תחזוקת מערכת ניקוז.  1.1

  

היה אחראי לתקינותה ותחזוקתה של מערכת הניקוז התת קרקעית והעילית. תאי ביקורת יהמפעיל 
דשי השנה. הבורות הנ"ל ושיקוע והצנרת יש לבדוק בקביעות ולדאוג לניקיונם ותקינותם במשך כל חו

בריסוס מונע יתושים. חומרי ריסוס יסופקו על ידי  , אך לפחות אחת לשנה,יש לרסס מידי פעם
  המפעיל, צנרת יש לנקות בעבודה ידנית.

  

  תחזוקת דרכים, רחבות, שבילים וכו'.  1.2

  

עות דרכים, רחבות ושבילים יתוחזקו בצורה מתמדת ויהיו שלמים וכשירים ללא סדקים, שקי
ומהמורות משך כל תקופת ההסכם. קווי סימון דרכים וחניות יחודשו אחת לשנתיים או במידה 
ונמחקו או דהו קודם לכן. תחזוקה שוטפת לצורך סעיף זה פירושה ניקוי סחף אדמה, עשביה וכל 

  דבר אחר המצטבר בהם.
    



  הוראות אחזקה למבנים וחלקי מבנה
  

  שנתי -חצי שנתי, נ  - חודשי, מ - תלת -חודשי ת - שבועי, ח -י , ש יומ - מקרא: תכיפות ביצוע האחזקה י 

 
    דף      טיפולים   

    9000מס'   חוץ -אחזקת חצרות                      

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות        לביצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדיקת מצב גדרות ושערים, השלמה, תיקון צבע, שימון     מ  1

        וחיזוק.      

        בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצים.    מ  2

        בדיקת בורות שומן, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת     מ  3

        לפי צורך.      

        בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבים.    מ  4

        בדיקת שבילים ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.    מ  5

        בדיקת שוליים ודפנות קרקע לקריסה וסחף.    מ  6

        בדיקת מצעי עפר מהודקים.    מ  7

        בדיקת חניונים, סימוני כבישים וחניות.    מ  8

        בדיקת תמרורים.    מ  9

10  
  

        בדיקת מסעים וכבישים, תיקון סדקים והתקלפויות.    מ

        בדיקת גופי תאורה חיצוניים, תיקון גופים, תיקוני צבע,    מ  11

        החלפת חלקים.      

        בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.      

        קצץ צמחיה ורסס נגד עשבים באופן שימנעו הפרעות לניקוז    מ  12

        תקין.  קצץ עשב יבש העלול לגרום לשריפות.      

צמחיה במקומות בהם עלול להיווצר סחף  המנע מהשמדת      
  קרקע

      

        בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ.  החלף נורות פגומות ונקה    מ  13

        מכסים.  תקן צבע תרני עמודי תאורה כנדרש.      

  
  

    9030מס'   דחסנית אשפה                    

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - עות מבצעים מקצו    י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        הפעל נסיונית את הדחסנית.  פ  ח  1
        בדוק כמות שמן בעזרת מדיד מיכל השמן והוסף שמן  פ  ח  2

        במידת הצורך. W - 10הידראולי       
        בדוק תעלות ניקוז ליד הדחסנית, נקה בהתאם לצורך.  פ  ח  3

  
    



  
  

    9010מס'   חוץ -אחזקת מבנים                    

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  
        בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון טיח וצבע בקירות שיש ואבן.    מ  1

        א שחיבורי האבן אטומים  בקירות מצופי פסיפס ,  ווד      
        וודא שהפסיפס שלם.      
        טפל בגגות כמפורט בהוראות.    מ  2
        בדיקת אלמנטים רופפים וסדוקים.    מ  3
        בדיקת איטומים סביב חלונות ופתחים.    מ  5
        בדיקת שלמות רשתות בחלונות.    מ  6
        ודים וציוד על הגג.בדיקת חיזוקי אנטנות, דו    מ  7
        בדיקת נזילות דוודי שמש.    מ  8
        תיקוני צבע לתרני אנטנות.    מ  9

מ  10         בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים.  
        בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה.    מ  11

  
  

    9150מס'   דלתות                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   עו  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        דלתות אש      
        בדוק תקינות צירים ועוצר דלת הידראולי.    נ  1
        שמן צירים.    נ  2
        בדוק לסגירה ואטימות טובה.    נ  3
        בצע תיקוני צבע בהתאם לנדרש.    נ  4

        דלתות זכוכית      
        בדוק וכוון משאבה הידראולית רצפתית.    נ  5
        בדוק תקינות צירים, מנעולים וידיות.    נ  6
        שמן וגרז במידת הצורך.    נ  7
        בדוק סגירה נאותה של הדלתות.    נ  8

    



    9015מס'   טפול בגגות               

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  

        גג יריעות ביטומניות      
        בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג (ויזואלית).    מ  7
        נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.    מ  8
        געים על הגג.בדוק אם נוצרו שקעים עקב פ    מ  9

        בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.    מ  10
        בדוק המצאות ונקיון רשתות פתחי הניקוז.    מ  11
        הודע למנהל הבית. - במידה ונמצאו פגעים     מ  12
              
        גג מרוצף      
        בדוק את תקינות מרצפות ואטימה בחריצים.    מ  13
        ה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.בדוק ונק    מ  14
        בדוק המצאות ונקיון רשתות חורי הניקוז.    מ  15
        שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.    מ  16
        הודע למנהל האחזקה. - במידה ונמצאו פגעים     מ  17

  
    



    9005מס'   כללי  - מחסום  חשמלי                           

  ה  ת  ב  -בממוקם   -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.  פ  מ  1

        בדוק את תקינות הנתיכים.  פ  מ  2

        נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך.  ס  מ  3

        ק תקינות לחצני הפעלה.בדו  פ  מ  4

        בדוק תקינות הארקה.  פ  מ  5

        בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.  פ  מ  6

        בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של  ס  מ  7

        המחסום, שמן וגרז כנדרש.      

        בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך  פ  מ  8

        ומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.בדוק רפידות ג  ס  מ  9

       בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים   ס  מ  10

        לפי הצורך למניעת חדירת מים.      

  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
    9020מס'   קירות מסך                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק ויזואלית תקינות הזכוכית והחלון.    נ  1
        בדוק וודא שידית החלון מבצעת פעולה פתיחה וסגירה בשני    נ  2

        מצבים.      
        פתח החלון באופן מלא כלפי פנים ובדוק שאין הצטברות     נ  3

        מעברי הניקוז וחריצי האויר הפתוחים.לכלוך ואבק ב      
        נקה המסילות ומכלול החלון בעזרת שואב אבק.    נ  4
        שמן מכלול החלון לכל אורכו.    נ  5
        בדוק אם "הנגדים לנעילה" בזוית עליונה בפינת החלון     נ  6

        מותאמים לפס המספריים.      
ב לפס בדוק ש"פין נעילה נגדי" מותאם וסגור היט    נ  7       
בדוק ובצע חיזוק ברגים בכל חלקי המכלול (ברגי זוית     נ  8       

        עליונה ומספריים עליונים).      
        בדוק התאמה וחיזוק ברגים של ציר עליון ותחתון.    נ  9

        "פסי חסימת פינים" המותקנים  -בדוק ובצע חיזוק ברגים ב    נ  10
        במשקוף החלון.      
       בדוק איטום סביב החלון במסגרת החיצונית בעזרת סיליקון,     נ  11
        או במקרה הצורך בחומר "סיקא פלקס".      
        בדוק גומיות הזכוכית ותקינות האיטום בכל פינות החלון.    נ  12
        סגור החלון. הפעל ידית סגירה בשלבים לשני המצבים    נ  13
        תיחה כלפי למלאה).(פתיחה מלאה כלפי פנים החדר ופ      
        בדוק שסגירת החלון מתבצעת ע"י שני הפינים בחלקו העליון    נ  14
        ופין נוסף בפינה התחתונה של החלון, כך שלא ניתן להעביר      
        בקלות נייר בין החלון למשקוף ללא התנגדות הגומיות.      
        בדוק מסגרת החלון הפנימית אם לא בוצעו קדיחות ברגים    נ  15
        באמבטיית הניקוז כתוצאה מהרכבת וילונות ונציאלים.      
        1.2בדוק הנחת מתקני הוילונות שהחורים יקדחו במרחק     נ  16
        ס"מ ומעלה מזכוכית החלון למניעת נזק באמבטיית הניקוז.      
        סגור החלון באופן מלא ובדוק מרחק לכל אחד מהפרופילים    נ  17
        וחקות זו מזו, כך שהמרחק זהה למשקוףנקודות מר 2 -ב      
        החלון.      
        במידת הצורך, בצע כוון לסגירה מקבילה של החלון.    נ  18
        שנן מצבי סגירה ופתיחה של החלון בשלבים ובעדינות, תוך     נ  19
        מתן הסבר קצר לחשיבות הפעולה.      

  
    



    9100מס'   מבנים -אחזקת פנים                     

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        תקוני צבע וחיפויים לקירות (במקום בו נדרש תיקון יבוצע     ת  1

        משטח שלם), שימון ציפוי עץ.      

        שקוע ורופף.תקוני ריצוף שבור,     ת  2

        שימון פוליטורה  -טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות     ת  3

        ותיקוני צבע או פורמייקה כנדרש.      

        תקון משטח קצוות  - , שטיחים וחפוי ריצפה אחר PVC    ת  4

        ופנלים חיתוך, הדבקה והשלמת חלקים פגועים ופגומים      

        י צבע, הדבקת פורמייקה,בדיקה וחיזוק, תקונ -ריהוט     מ  5

        שימון וחידוש.      

        בדיקה, חיזוק ושימון. - פרזול     מ  6

        נקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות. -שרותים     מ  7

        החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל      

        ני צבע,יישור, נקוי ותקו -תקרות אקוסטיות וגופי תאורה     מ  8

        החלפת חלקים כנדרש.      

        בדיקת תאורת חרום ושילוט יציאה, החלפת -תאורת חרום     מ  9

        מצברים ונורות כנדרש.      

        בדיקת ושימון פירזול, אטימות. - חלונות     מ  10

  אחת לשנה  צביעה כללית של קירות במסדרונות      11

  לשנתייםאחת   צביעה כללית של קירות בחדרים      12

  
    9170מס'   צלונים ווילונות ורטיקלים                         

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  ת  1       
        בדוק שלמות כבלי היצוב.    ת  2
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    ת  3
        בדוק שהצלונים נוקו ע"י קבלן הנקיון.  ס  ת  4
בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  מ  5       
        בדוק שלמות כבלי היצוב.    מ  6
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    מ  7
        בדוק שהצלונים נוקו ע"י קבלן הנקיון.  ס  מ  8
בדוק צלונים ווילונות ורטיקלים תקן או החלף במידת   ס  נ  9       

        בדוק שלמות כבלי היצוב.    נ  10
        בדוק שלמות מושכות הצלון.    נ  11
        בדוק שהצלונים נוקו ע"י קבלן הנקיון.  ס  נ  12

  
    



  
    9105מס'   י אשעמדת כיבו                   

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
- במ  ר  ר   ה   ן  ע  
        בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:  ס  מ  1

        זרנוק (צינור בד). X 2א.       
        .2מזנק " 1ב.       
        בקצה. 3/4' עם מזנק "מ 25ג. גלגלון       
        ק"ג, או מטף גז הלון. 6ד. מטף אבקה       
        בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.  ס  מ  2
בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן   ס  מ  3       

        לצורך.      
        בדוק ניקיון העמדה.  ס  מ  4
        אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכןהוצא את הזרנוקים, פרוס   פ  נ  5

קפל אותם בקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה              
        עטופים בניילון.      
        פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל  פ  נ  6

        אותו.      
        נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.  פ  נ  7
        וחיבורים לגלגלון. בדוק אטמי ברזים  פ  נ  8
        בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.  ס  נ  9

        שמן צירי דלת הארון.  ס  נ  10
        בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם  ס  נ  11
        נדרש.      
        השלם שילוט חסר.  ס  נ  12
        שמן/גרז את צירי הברזים.  פ  נ  13
        רת שרות לבדיקת תקינות המטפים.הזמן חב  ס  נ  .14
        רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.      

  
    



    9120מס'   מקלט                  

  ה  ת  ב  -ממוקם ב  -בצ  ת  מ
  ע  ו  צ  - משרת את   וע  ד  ס
  ר  ק  ו  - מקצועות מבצעים     י  פ
  ר  ר

  ו
  ת

- במ
  צב

  
  הוראות      לבצוע            

  ן  ע
  

  ה 
  

        בדוק המצאות הציוד הנ"ל בארון חירום:    ח  1
        א.  אלונקה (רשום כמות .........       
        ב.   מסכות אב"כ (רשום כמות מסכות ........      
        פילטרים .......             
        (רשום כמות ........  Fג.   חליפות אב"      
        ד.   כפפות אב"כ (רשום כמות .......      
        יוד עזרה ראשונה (............... ה.   צ      
        ו.   פנסי חירום נטענים (רשום כמות .........      
        ז.   טלפונים (רשום כמות .......      
        בדוק אם קו החשמל לנורות החירום תקין ופעיל.    ח  2
        בדוק מיכלי מים מלאים.  במידת הצורך מלא.  פ  ח  3
        ניפוץ ומפתח בפנים.בדוק תקינות קופסאות   פ  ח  4
        .V24 - ו V220בדוק תאורת מקלט תקינה   פ  ח  5
        גרז ושמן צירי הדלתות וידיות הסגירה. -דלתות בטחון   פ  מ  6
        בדוק מצב גומי האטימה ואטימת הדלתות. -דלתות בטחון   פ  מ  7
        נקה חלודה וצבע את הדלת בהתאם לצורך.  פ  מ  8
        וק מצב גומי האטימה.בד -פתחי אוורור   פ  מ  9

        גרז הצירים, בדוק ידיות הנעילה  -דלתות ופתחי מילוט   פ  מ  10
        ומנעולים.      
        שחרר ברגים וגרזם ובדוק המצאות אטם  -פתחי אטימה   פ  מ  11
        גומי תקין ושלם.      
        בדוק פעולת ידיות שטיפה וברזים ותקן -מקלחות ושרותים   פ  מ  12
        רש.אם נד      
        בדוק נזילות בצנרת ובאביזרים. -כיורים   פ  מ  13
        בדוק מחיצות, חזק ותקן אם נדרש.  פ  מ  14
        רוקן, שטוף ונקה ומלא מים טריים. - מיכלי שתיה   פ  מ  15
        בדוק מצב המיכלים, ברזים וברזי ניקוז.  פ  מ  16
        ותנקה באופן יסודי את המקלט כולל: רצפת המקלט, קיר  פ  מ  17
        דלתות, חלונות, שירותים, מקלחונים וכו'.      
        בדוק פסים זוהרים על המדרגות, פינות קירות ופתחי מילוט.  פ  מ  18
        חובה להשלימם. -אם לא נמצאו פסים       

  
  

    



  
  : שיטת מספור אחידה לחלקי מבנה, מערכות וציוד במבנים2 נספח

  
  שיטת מספור אחידה  .1
  

הציוד המותקן על ידו על פי שיטת הסימון האחידה המפורטת להלן. הקבלן יסמן את 
הסימון על פי השיטה יתבצע הן בתוכניות העדות והן בשילוט על גבי הציוד ועל גבי 

מודגש כי סימון הציוד יתבצע על פי השיטה הרכיבים המשולטים בתוך הציוד. 
  המפורטת גם כאשר הציוד מסומן אחרת בתוכניות היועץ.

  
  הצגת שיטת המספור  .  2

  הרכב הסימון–כללי    2.1

        002    -  09  01  A 31 E              (סימון לדוגמא)  

  

         
  

  סוג ציוד ושייכותו                       

  מספר בנין    

  מספר קומה           

  )Gמקף הפרדה או סימון לגלריה (
  

  מספור רץ של הציוד בתוך הקבוצה    
  
  

מכניות. אין צורך לסמן ציוד קצה -ן מתייחס למרכיבי בנין עיקריים ומערכות אלקטרוהסימו
  משני, כגון: גופי תאורה, אסלות, שקעים ומפסקים לחשמל וכו'.

  

  סוג הציוד 2.2

: ההסברים לשיטת המספור מוצגים להלן על בסיס המספר לדוגמה שהוצג לעיל. בכל תת כללי
  ת אליהן נוגע ההסבר.או הספרו\הסבר שלהלן מודגשת האות ו

 A 31 E 01 09 – 002  -נושא ראשי     2.2.1

התו הראשון המסומן ע"י אות לועזית, מתאר את השתייכות הציוד לנושא ראשי עפ"י 
  המפתח הבא:

  
A     מיזוג אויר  

B     מבנה  

C     .תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

D     ביוב, ניקוז, תיעול  

E     טרוניקהחשמל ואלק  

F     .מערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה  



G     מע' דלק  

H    חימום מי צריכה  

I   פונקציות מיוחדות  

J     מערכת סולרית  

K     ציוד מטבח  

L    הסקה  

M     מיכון  

N     אויר דחוס  

P     מערכת שאיבה  

R     תאורה  

S     קיטור  

T     טיפול במים  

U     אוורור  

V     הרמה והסעה מערכת  

W    מערכת מים  

Q     תאורת מנחת מסוקים ומסלולי תעופה  

 Z    מיכון משרדי  

 Y   בטחון  

 A 31 E 01 09 – 002  -נושא משני     2.2.2

התווים השני והשלישי המופיעים אחרי הנושא הראשי, באים לציין בשתי ספרות את 
  חלוקה מתח נמוך.מציין לוח  31התיאור המפורט של משפחת הציוד לדוגמא 

  מפתח קודים. 1מפתח הסיווגים מופיע בנספח   

 A 31 E 01 09 – 002  -שייכות     2.2.3

התו הרביעי מסומן ע"י אות לועזית ומציין את המערכת אליה הציוד שייך או שאותה 
משרת מערכת   E 31מציין מיזוג אויר ומסמן כי לוח החשמל  Aהציוד משרת. לדוגמא 

      מיזוג אויר.

 A 31 E 01 09 – 002  -מספר בניין     2.2.4

תווים חמישי ושישי קובעים את מספר הבניין באתר. מפתח סימון מבנים ייקבע ע"י צוות 
  הפרוייקט, לצורך בירור מספר הבניין עליו אתה עובד אנא פנה למנהל הפרוייקט.

 A 31 E 01 09 – 002  -מספר קומה     2.2.5

ובעים את מספר הקומה בבניין. מפתח הקומות ייקבע ע"י תווים שביעי ושמיני ק
או סימנים ובלבד שאינם \הארכיטקט. בכל מקרה יכלול מספר הקומה שתי ספרות ו

וכדומה. גם קומת הגג  1P ,00 ,01 ,15, 1-אותיות עבריות. דוגמאות למספר קומה: 
נה למנהל תמוספר באופן דומה.  לצורך בירור מספר הקומה עליה אתה עובד אנא פ
לציון גלריה  Gהפרוייקט. במקרים בהם קיימת בבניין קומת ביניים תצוין הקומה באות 

לציון מזנין וכדומה. מיקום האות הלטינית יהיה במקום המקף. כך לדוגמה גלריה  Mאו 
  G 02 01 A 31 E 002תסומן  2בקומה 



 A 31 E 01 09 – 002  -מקף מפריד     2.2.6

ריד בין המספר הרץ של הציוד לבין סוגו ומיקומו. במידה והציוד סימון המקף בא להפ
  במקום המקף. Gממוקם על גלריה תופיע כאמור לעיל האות הלועזית 

 A 31 E 01 09 – 002  -מספור רץ לציוד     2.2.7

מספרים בקומה או אזור. לדוגמא המספר המופיע לעיל מסמן  999מספור רץ לציוד עד 
המשרת מערכת מזוג אויר וממוקם במבנה מספר אחד בקומה תשע לוח חשמל מתח נמוך 

  כאשר הלוח הינו השני בסדרה.

 A 31 E 01 09 – 021  -סימון אגף     2.2.8

בבניינים בהם יש מספר אגפים וכאשר מעוניינים לסמן את הציוד על פי האגף אליו הוא 
ן לעיל. במקרה כזה משתייך, יש לתפוס את הספרה הראשונה של מספר הציוד הרץ שצויי

וזאת על פי שיטת סימון  02A – 09 01 A 31 Eאו  A 31 E 01 09 – 021יהיה סימון הציוד 
  .Aאו  1האגפים 

  
  

    



  

  מערך הקודים לרישום ציוד
  
  
  
  
  
  

 תבצעו אך ורק בהתייעצות עם משרדתהקודים במסמך זה הינם קבועים. מומלץ כי כל תוספת   הערה:
  רוני ולטמן. היועצים

    
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

      
 
 
 

 2015מעודכן ינואר                
  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000A          מזוג אויר ואוורור  

 00A      A    מתקן קירור מים למיזוג  

 01A          מתקן קירור מים צנטריפוגלי  

 02A          מתקן קירור מים בוכנתי  

 03A          (חימום: משאבת חם/חשמל) מתקן קירור עצמאי  

 04A          מתקן קירור מיני מרכזי  

 05A           יח' מ"א        WATER SOURCE  

 06A          מתקן קירור בורגי  

 07A          מתקן קירור גליקול  

 08A          (מעבה מקורר מים) מערכת מ"א עצמאית  

 10A          מכלולים במתקני מיזוג אויר  

 11A          (צ'ילר) מקרר מים למיזוג  

 12A          מעבה אויר  

 13A          מעבה מים  

 14A           קירור ישיר -מגדל קירור בנוי  

 15A          קירור עקיף (מחליף חום) -ור מגדל קיר  

 16A          מגדל קירור מתכת  

 17A          (קרור/חמום מים) יט"א,  יחידת אספקת אויר חד אזורית  

 18A          יט"א, יחידת אספקת אויר רב אזורית (קרור/חמום מים  

 19A          יחידת אויר צח/מקורר  

 20A          ג"ח חשמליים  

 21A          מחליף חום פלטות  

 22A          יף חוםמחל  

 23A          מיכל התפשטות סגור  

 24A          מיכל התפשטות פתוח  

 25A          מיכל קרח  

 26A          מיכל עירבוב  

 29A          מצנן אויר אזורי/מרכזי  

 30A          יט"א, יחידת אספקת אויר מהתחתית  

 31A          ) יט"א, יחידת אספקת אויר משתנהVAV(  

 32A          יט"א, יח' אספקת אוויר לחץ גבוה  

 35A          מאייד מים  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 36A          מאייד גז/מפזר קור  

 40A          יחידות מזוג וצינון בחדר  

 41A          מזגן חלון  

 42A          מזגן מפוצל  

 43A          תעלות מ"א    

 45A          מפוח נחשון  

 46A          ) מפוח נחשון מהירות משתנהVAV(  

 48A          מצנן ביתי  

 50A          מדחסים למזוג אויר  

 51A          מדחס קירור צנטריפוגלי  

 52A          מדחס קירור בוכנתי  

 53A          מדחס קירור בוכנתי חצי סגור  

 54A          מדחס קירור בורגי  

 55A          מדחס גז  

 60A          יחידות מ"א מיוחדות  

 61A          מייבש אוויר  

 62A          מחולל לחות  

 70A          אוויר- אביזרים למיזוג  

 71A          ) מדף וויסות אוויר ממונעV.A.V. DIFFUSER(  

 72A            לא ממונע  "        "       "   

 73A          קופסת עירבוב אויר  

 74A          מדף שחרור אויר ממונע  

 75A          מדף וויסות לחץ בתעלה  

 76A          מערכת פזור אוויר לחץ נמוך  

  80A          מפוחים/מע' איוורור  

 81A          מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי אספקת אוויר  

 82A          מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי פליטת אוויר  

 83A          מפוח צנטר' כפות מתכוונות  

 84A          מפוח כפות קדימה עם משנה מהירות  

 85A          מפוח צירי  

 86A          יח' סינון אויר  

 87A          מפוח טנגנציאלי  

 88A          מפוח תעלה  

    



  ת א ו ר           משניקוד     קוד ראשי
  

 89A                     מאווררים שונים  

 90A - 99A        ח"מ מ"א  

 91A          חדר קירור  

 99A          צנרת מ"א/קירור  

  

000B        B    מבנים ותשתיות  

 00B          מבנים  

 01B          אחזקת מבנה פנים  

 02B          אחזקת מבנה חוץ  

 03B          אחזקת מבנה קומה  

 04B          מיסבב יו  

 11B          מבנה קשיח  

 14B          מבנה טרומי  

 15B          סככה  

 16B          מבנה שרותים  

 17B          חדר מכונות  

 18B           מבנה פנים  

 20B          גגות  

 21B          גג שטוח מצופה זפת  

 22B          גג שטוח מצופה יריעות  

 23B          גג רעפים  

 24B          גג אזבסט  

 30B          חלקי מבנים  

 31B          סים למכונותבסי  

 32B          בולמים למכונות  

 40B          מרכיבים במבנה  

 41B          ממ"ק  

 42B          ממ"ד  

 43B          מקלט  

 44B          חדר אשפה/דחסן  

 50B          גינוי ונוי  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 55B          הדברת מזיקים ומכרסמים  

 60B          שירותים בקומות    

 61B          ריהוט  

 62B          דלתות  

 63B          חלונות  

 64B          צלונים, וילונות  

 65B          קירות/חלונות מסך  

 70B          עמדות בקורת ומודיעין  

 71B          עמדת מודיעין  

 72B          מעבר נכים ומשאות  

 73B          קרוסלה  

 80B          חצרות וחניונים  

 81B          שער פתיחה צירי  

 82B           שער הזזה  

 83B          חשמלי תריס  

 84B          שער מתרומם  

 85B          מחסום מתרומם אוטומטי  

 86B          גדר רשת  

 87B          גדר בטון  

 88B          גדר חשמלית  

 89B          גדר אלקטרונית  

 90B           דלת אוטומטית - דלתות  

 91B          דלת אש  

 92B          דלת בהלה זכוכית  

 93B          דלת בהלה מתכת  

 94B          דלת מגנטית  

 95B          דלת מסתובבת  

 96B          דלת נגררת  

 99B          ח"מ  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000C         C    תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

 01C          מערכות תקשורת  

 T02C          ארון טלפון ותקשורת  

 C02C          ארון תקשורת מחשבים  

 R02C          ארון ריכוז מערכות מ.נ. מאוד  

 I02C          ארון אינטרקום  

 F02C          ארון גילוי וכיבוי אש  

 K02C          ארון כריזה    

 V02C          ארון ט.ו. במעגל סגור  

 P02C          ארון בטחון ופריצה  

 10C          אנטנות  

 11C          אנטנה עמוד עגול  

 12C          אנטנה עמוד מצולע  

 13C          אנטנה מסתובבת  

 20C              מחשבים  

 21C          ב מרכזימחש  

 22C          מחשב מקומי  

 30C          מערכת בקרה ופיקוד  

 31C          בקר ממוחשב רשת  

 32C          בקר קצה  

 34C          לוח בקרה  

A34C          לוח בקרת מ"א  

B34C          לוח בקרת מבנה  

V34C          לוח בקרת מעליות  

 35C          מערכת פיקוד  

R36C          רכזת מע' מ.נ. מאוד  

I36C          רכזת אינטרקום  

V36C          רכזת ט.ו. במעגל סגור  

T36C          רכזת טלפונים  

C36C          רכזת תקשורת מחשבים  

K36C          רכזת כריזה  

  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 40C          מערכת בקרת חניון  

 41C          מנפיק כרטיסים  

 42C          'מכונת תשלום דגם א  

 43C          'מכונת תשלום דגם ב  

 44C          אנטנת זיהוי מנויים  

 45C          רמזור  

 46C          שלט אלקטרוני אוטומטי  

 47C          קורא כרטיסי חניה          

 50C          מערכות צילום ומעקב  

 51C          מצלמת וידאו  

 52C          מסר למצלמות וידאו  

 53C          (טלויזיה) .מערכות טי.וי  

 60C          מערכות מוזיקה/כריזה  

 61C          מגבר ראשי  

 62C          קומפקט דיסק  

 65C          מערכת רדיו/מוסיקה/וידאו  

 66C          מגבר אזורי  

 67C          מערכת כריזה  

 68C          מערכת אינטרקום  

 70C          מערכות אזעקה והתראה  

 71C          מערכת התראה ואזעקה  

 72C           גלאיCO  

 73C          רגש טמפרטורה  

 74C          רגש תדר      

 75C          רגש תעלה  

 76C          פרסוסטט  

 77C          פרסוסטט דיפרנציאלי  

 78C          טרמוסטט  

 79C           רכזתCO  

 81C          (לכל) מד ספיקה  

 82C          רגש מים  

 83C          רגש לחץ  

  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 84C          מד מים חשמלי עם פולס    

 85C          מד מים לבקרת ספיקה  

 86C          בקר זרימה  

90C - 99C        ח"מ בקרה/בקרת מבנה  

 91C          חדר בקרה  

 92C          חדר מחשב    

 93C          (מחשב) עמדת בקרה  

 94C          עמדת בדיקת נכנסים  

 95C          שער מגנומטר  

 96C           מג"מת ידני  

 97C           מכונת שיקוף  
  

000E    E       חשמל ואלקטרוניקה  

 08E           שנאי  

 09E          שנאי קרור אויר  

 10E          .חשמל מ.ג  

 11E          שנאי שמן סגור    

 12E          שנאי שמן פתוח  

 13E          מזד"ש  

 14E          מפסק מ.ג. קומפקטי  

 15E          מזד"ג  

 16E          .מנתק מ.ג  

 17E          .קו מ.ג  

 18E          (מסדר) .לוח מ.ג  

 19E          .עמוד מ.ג  

 20E          גנרטורים  

 21E           גנרטור מנוע דיזל קירור אוירB.ST יכון)(ה  

 23E           גנרטור מנוע דיזל קירור מיםB.ST (היכון)  

 24E          רדיאטור לדיזל  

 25E           גנרטורB.SH פסק)-(קצר  

 26E           גנרטורB.NO (ללא הפסקה)  

  

  

  

  



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 30E          חשמל מתח ביניים ונמוך לוח מתח ביניים  

 31E          .חלוקה לוח מ.נ  

 32E          .עמוד מ.נ  

 36E          .תא מ.נ., לוח ראשי מ.נ  

 37E          .קו מ.ב  

 38E          .קו מ.נ  

 40E          מיישרי ומייצבי זרם  

 41E           מטען משולב -מיישר  

 43E          מיישר מטען  

 44E          מייצב מתח  

 45E           מגבר מגנטי -מייצב  

 46E          פסק-לוח אל  

 47E           טריסטורים -מייצב  

 48E          פסק -מע' אלUPS  

 49E          מע' מצברים יבשים ורטובים  

 50E    R      מערכות תאורה  

 51E          מערכת תאורת גדר  

 52E          מערכת תאורת רחוב/רחבה/עמוד  

 53E          מערכת תאורת פנים  

 54E          מערכת תאורת חוץ  

 55E          מערכת תאורת חירום  

 56E          מערכת אזהרת מטוסים  

 57E          רכת תאורה סולריתמע  

 60E          לוחות הפעלה, פיקוד, בקרה, תקשורת  

 61E          לוחות הפעלה  

 62E          לוחות פיקוד  

 63E          לוחות בקרה  

 64E          לוחות קבלים  

 65E          לוחות מונים  

 66E          לוחות הגנה נגד זליגה  

 67E          לוחות תקשורת  

 90E  - 99E        תחנות כוח וחדרי חשמל  

    



  ת א ו ר           קוד משני    ראשיקוד 
  

 91E           חדר חשמל  

 92E           חדרUPS  

 93E          חדר מצברים  

 94E          חדר תקשורת  

 95E          חדר גנרטור  

  
000F          בטיחות גילוי וכיבוי אש ופריצה, גז  

  

 00F      F    מערכת גילוי אש  

 01F          מערכת גילוי אש ועשן  

F02F          ה (קומתית)רכזת גילוי אש קטנ  

 03F          רכזת מצוקה  

 04F          מחשב לגילוי אש  

 05F          מדפי אש עם מנוע  

 06F          מדף שחרור עשן  

 07F          מדף עם מנוע  

F08F          (מרכזית) רכזת גילוי אש גדולה  

 09F          אלקט.-גלאי עשן אנולגי פוט  

 10F          גלאי עשן אנולוגי יוניזציה  

 11F           אשמיקרופון גילוי  

 12F          צופר אזעקה/פינוי + נצנץ  

 13F          רמקול עם נצנץ  

 14F          יח' תקשורת למע' התראה  

 15F          זימונית מצפצפת  

 16F          עמדת מצוקה עם צג  

 17F          דלת אש  

 20F          מערכות כיבוי אש  

 21F          מערכת כבוי בגז מרכזית  

 22F          מערכת כבוי בגז עצמאית  

 23F          אזעקה/כיבוי אש לחצן  

 24F          שקע טל' כבאים  

 25F          (ספרינקלרים) מערכת כיבוי במים  

 26F          מרכז שליטה לספרינקלרים/ראש מערכת  

 27F          מד ספיקה  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 28F          שפופרת לשקע טל' כבאים  

 29F          לוח תקשורת לספרינקלרים  

 30F           כיבוי אש (גלגלונים, מטפים)עמדת  

 31F          עמדת מטפה  

 32F          צנרת כיבוי אש  

 50F          מערכות בטחון וגילוי פריצה  

 51F          מערכת גילוי פריצה  

 52F          גלאי פריצה  

 53F          רכזת גילוי פריצה  

 59F          מערכת אדם כלוא  

 60F          מערכת גזים  

 61F          מערכת גילוי גז  

 62F          רכת כיבוי גזמע  

 63F          רכזת גז  

 64F          ארון ציוד חירום  

 90F  - 99F        חדרי בטיחות  

  

000H          חימום  

 00H      H    חמום מי צריכה  

 01H          דוד חימום לצריכה  

 02H          הסקה- דוד חימום אוגר לצריכה  

 03H          מערכת קולטים סולריים  

 04H          אוגר מים חמים לצריכה  

 05H           חימום חשמלידוד  

 08H          מחליף חם פלטות לצריכה  

 09H          מחליף חם לצריכה בתוך מיכל  

 10H      L    חמום מים להסקה  

 11H          דוד חימום להסקה/מ"א  

 12H          דוד יציקה  

 17H          רדיאטור צלעות  

 18H          מחליף חם פלטות להסקה  

 19H          מחליף חם נחשון להסקה  

  

  

  

  



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 20H      S    מתקני קיטור  

 21H          דוד קיטור  

 22H          מיכל קודנס  

 23H          מיכל התפשטות  

 24H          מיכל התפשטות סגור  

 25H          מיכל התפשטות פתוח  

 29H          מים-מחליף חם קיטור  

 30H          שתיה- מחמם מי  

 40H          מערכת צנרת חמה  

H40H          יכהמערכת צנרת מי צר  

L40H          מערכת צנרת הסקה  

S40H          מערכת צנרת קיטור  

 90H - 99H        ח"מ חימום  

  

00I      I    פונקציות מיוחדות  

 10I          חדר כושר  

 11I          מכשירי הליכה/ריצה  

 12I          אופני כושר    

 30 I          גן ילדים  

00G      G     מערכות דלק  

 00G          מיכלי דלק  

 01G           תת קרקעימיכל דלק נוזלי  

 02G          מיכל דלק נוזלי עילי  

 03G          מיכל דלק נוזלי יומי  

 04G          'מע' מילוי דלק אוטו  

 07G          מיכל גז תת קרקעי  

 08G          מיכל גז עילי  

 09G          מיכל גז קירור  

 10G          הכשרת דלק  

 11G          מערכת הכשרת מזוט  

 15G          מסנן דלק  

 18G          מאייד גז  

 20G          מדידת דלק  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

90G - 00G        ח"מ דלק  

  

000K          ציוד מטבח  

 01K          מטבח  

 02K          מטבחון  

 03K          חדר אוכל  

 10K      K    מכונות לשטיפת כלים  

 11K           תא 1מכונת שטיפת כלים  

 12K           תאים 2מכונת שטיפת כלים  

 13K          תאים 3לים מכונת שטיפת כ  

 14K           תאים 4מכונת שטיפת כלים  

 20K          סירי בישול בקיטור  

 21K          סיר בישול בקיטור מתהפך  

 22K          סיר בישול בקיטור עם ברז  

 23K          סיר בישול בקיטור עצמי  

 30K          מחממי מים בקיטור  

 31K          מחמם מי שתיה בקיטור  

 40K          מכשירי מטבח וחדר אוכל  

 41K          מקרר/מקפיא  

 42K          קר/חם-מי    

 43K          ארון/דלפק מקורר  

 44K           ארון/  "     מחומם    

 45K          תנור  

 46K          קונבקטומט  

 47K          עגלת חימום            

 50K     מחממי מים בחשמל  

 51K          מחמם מים בין רגע  

 61K          מכונת מיון ביצים  

71K          מאזני שקילה  

 90K - 99K        ח"מ מטבח  

91K          חדר קור  

  

  

  

  



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000P          משאבות מים/ מדחסי אויר/ מער' הידראוליות  

 10P      P    (מצמד) משאבות צנטריפוגליות  

 11P          (מונובלוק) משאבת מים צנט' אופקית  

 12P          (מונובלוק) משאבת מים צנט' אנכית  

 13P           לחץ רב דרגתיתמשאבת  

 14P          משאבת ג'וקי  

 15P          משאבה על קו  

 16P          משאבת גליקול  

 17P          משאבת מים קרים/עיבוי  

 18P          משאבת מים קרים/חמים  

  20P          משאבת טבולות  

 21P          משאבה טבולה למים  

 22P          משאבה טבולה לביוב, ניקוז ושומנים  

 50P          משאבות מיוחדות  

 51P          משאבת גלגלי שיניים/דלק/שמן  

 52P          מניפות-משאבה סיבובית  

 53P          משאבה בורגית  

 54P          משאבה מהירות משתנה  

 55P          משאבת תת לחץ  

 56P          משאבה הידראולית  

 57P          משאבת מינון  

 58P          משאבת דיזל  

 59P          משאבת גז  

 60P          חדר משאבות  

 61P          רופורמערכת היד  

  

 70P          מערכת הדיראולית  

 71P          צנרת הידראולית  

  

 90P      N    מערכות דחיסת אויר  

 91P          מדחס אויר בוכנתי  

 92P          מדחס אויר בורגי  

 93P           מניפות –מדחס אויר סיבובי  

    



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 94P          צנרת אוויר דחוס  

 95P          ותמיכל התפשט  

 96P          מיכל אויר דחוס  

 97P          מיבש אויר כימי  

 98P          מיבש אויר בקירור  

 99P          ח"מ אויר דחוס  

  

000T      T    מע' טיפול במים  

11T          ריכוך מים ידני  

 12T          ריכוך מים אוטומטי  

 14T          מטייב מים פוספטי  

 15T          מאגר מי מלח למרכך  

 16T          מערכת סיליפוס  

 17T          מתקן מים מזוקקים  

 20T          מסנני מים  

 21T          'מסנן אוטו  

 22T          מסנן ציקלון  

 31T          מסנן חול  

 32T          מסנן דיאטומי  

 33T          מסננים למי צריכה  

 34T          מסנן למי קולחים  

 36T          מערכת מגנטית למים  

 40T          טיפול כימי במים  

 44T          מתקן הכלרה  

 50T          רכת התפלת מיםמע  

 60T          טיפול חשמלי ומגנטי במים  

 61T          מערכת גולדגר לטיפול במים  

 62T          מערכת חשמל סטטי למים  

63T          מערכת אלקטרוליזה והגנה קטודית  

 64T          מערכת טפול במים קייר פרי  

90T  - 99T        ח"מ מים  

  

  

  

  

  



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

000V      V     מעליות ואמצעי הרמה והסעה  

 00V          מעליות נוסעים  

 01V          מעלית נוסעים הידראולית  

 02V          (כבלים) מעלית נוסעים רגילה  

 03V          מעלית נוסעים שקופה  

 10V          מעליות משא  

 11V          מעלית משא הידראולית  

 12V          (כבלים) מעלית משא רגילה  

 13V          ייםמעלית משא גלגלי שינ  

20V          בודק מעליות מוסמך  

 30V          מעליות מיוחדות  

 31V          מעלית תיקים  

32V          מעלית מזון  

 33V          דרגנוע  

 34V          מסוע  

 35V          מעלית שרות  

 36V          מסועים ועגלות למזוודות  

 37V          במת הרמה/מעלון  

 40V          הסעה  

 41V          מלגזה  

 42V          עגלה חשמלית  

 43V          גלגלות חשמליות  

80V          מנופים  

 81V          מנוף מוביל תקרתי  

 82V          מתקן ניקוי חלונות  

 90V - 99V        ח"מ מעליות  

  

  00W      W    מערכות מים ביוב וניקוז, תיעול  

 01W          צנרת ביוב  

 02W          צנרת ניקוז  

 03W          צנרת מים מותפלים  

 04W          צנרת מים קולחים  

 05W          תיעול צנרת  

    



  

  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 06W     צנרת מים סניקה  

 07W     מעביר מים  

 10W          מכלי אגירה  

 11W          מיכל אגירה מבטון  

 12W           מיכל אגירה פיברגלס  

 13W          מיכל אגירה פוליבוטילן  

 14W          ) ליטר) 500מיכל התפשטות  

 20W          ת לחץמערכות הפחתת/הגבר  

 21W            מערכת הפחת לחץ  

 22W          מערכת הגברת לחץ  

 23W          'מקבץ ברזים אוטו  

 24W          מגוף הסנקה  

 25W          מגוף ניתוק אספקת מים  

 26W          מגוף פיקוד  

 27W          מד ספיקה  

 28W          מצוף למים  

 30W           מז"ח –מערכת מדידה משולבת  

40W          מכשירים ואביזרים למים  

 41W          ברז חשמלי למשתנה, כיור  

 42W          מייבש ידיים חשמלי  

  50W          בריכת איוד וחימצון  

 51W          בריכת איוד  

 52W          בריכת חימצון  

 53W          מערבל שפכים  

 60W          בורות רקב ושומן  

 61W          תחנת שאיבות ביוב  

 62W          בור רקב  

 63W          בור שומן  

 65W          בור ספיגה  

 66W          בור שאיבת ניקוז  

 67W          בור שאיבה ביוב  

 W69     מכון טיהור שפכים 

   W70           מכלי אשפה  

 



  ת א ו ר           קוד משני    קוד ראשי
  

 W71           (דחסנית) מכולת אשפה  

 72W          דחסנית קרטון  

 81W          מכון שטיפה  

 90W - 99W        ח"מ מים וביוב  

  

00Q      Q    תאורת מסלולים/מנחת - בקרה מע' פיקוד ו  

10Q - 49Q        מע' פיקוד ובקרה  

51Q          מע' תאורת מסלולים/מנחת  

61Q          מנחת מסוקים  

90Q - 99Q        ח"מ תאורת מסלולים/מנחת  

  

00  -  Z    Z      מיכון משרדי  

01 – Z          מכונת צילום מסמכים  

02 – Z          מכשיר פקס  

  



  נושאים משניים להגדרת ציוד

  כיםמפתח השיו

  

  קוד תאור

  

A   שייך למיזוג אויר  

B   שייך למבנה  

C   .שייך לתקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה  

D   שייך לביוב, ניקוז, תיעול  

E   שייך לחשמל ואלקטרוניקה  

F   .שייך למערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה  

G   שייך למע' דלק  

H  שייך לחימום מי צריכה  

I   פונקציות מיוחדות  

J   שייך למערכת סולרית  

K   שייך לציוד מטבח  

L  שייך להסקה  

M   שייך למיכון  

N   שייך לאויר דחוס  

P   שייך למערכת שאיבה  

R   שייך לתאורה  

S   שייך לקיטור  

T   שייך לטיפול במים  

U   שייך לאוורור  

V   שייך למערכת הרמה והסעה  

W  שייך למערכת מים  

Q   קים ומסלולי תעופהשייך לתאורת מנחת מסו  

 Z  שייך למיכון משרדי  

 Y שייך לבטחון  

  
   

  
    

  

  

  



  איכות סביבה לבית מלון -ו' נספח   

 הגדרות .  1

  "רש"ת": רשות שדות התעופה בישראל. 

לרבות חברות תעופה בעלי  - "מפעיל": גורם הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות

ספקים, בעלי זיכיון, משתמשים  קבלנים הפועלים מטעם הרשות,   הרשאה מטעם הרשות,

  בנכסי הרשות ו/או מטעמם של כל אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל.

יחידה הפועלת ברש"ת ומוסמכת מטעמה לטפל  - "היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  בהיבטים שונים בתחום איכות הסביבה. 

  רקע

בול. לרש"ת ולכל מפעיל רש"ת מופקדת על פיתוחם, הפעלתם וניהולם של שדות התעופה ומעברי הג

הפועל בתחומה, בין אם עבורה ו/או בין אם באמצעות חוזה ו/או הסכם הרשאה  ו/או פקודת 

עבודה ו/או זיכיון ו/או כקבלן משנה ו/או שוכר ו/או כל נותן שירות אחר עבור רש"ת או עבור גורם 

שפעות משמעותיות על אחר, הפועל בהרשאתה,  פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות ה

הסביבה. מחובתה של רש"ת ושל  המפעיל הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות, ככל שניתן, 

  והנוגעות לתחומי הפעילות השונים.ולשמור על הסביבה וההוראות המחייבות 

  מטרה .  2

מטרת פרק זה להבהיר לכלל המפעילים את חובותיהם מול רש"ת ועל פי כל דין, בכל הקשור 

בטי איכות סביבה, ולהנחותם באשר לצעדים אשר עליהם לנקוט כדי למנוע מראש אירועי להי

  זיהום ופגיעה באיכות הסביבה וכן באשר לדרכים לטיפול במקרה של אירוע. 

יובהר, כי מטרתו של פרק זה להוסיף על מחויבויותיו של המפעיל ואין בו כדי לגרוע מחובותיו לפי 

    נע מפגיעה בסביבה.כל דין /או מאחריותו להימ

מובהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראותיו של נספח זה לבין הוראותיו של 

החוזה שאליו הוא מצורף, תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא אם כן, פרשנות החוזה בכל הנוגע 

השוואה לחובותיו של המפעיל בענין השמירה על איכות הסביבה מקלה על הגורם המפעיל  ב

   להוראותיו של נספח זה. 

 כללי .  3

כל מפעיל הפועל בתחומי המתקנים שבבעלותה ו/או בניהולה ו/או באחריותה של רש"ת , על  .3.1

פי חוזה שנכרת בינו  לבין רש"ת, ואשר  נספח זה  לאיכות הסביבה מצורף אליו,  יחזיק  

 המפעילם. על ברשיון עסק אשר התנאים הסביבתיים המצורפים אליו מתקיימים במלוא

להדריך את עובדיו כדי להבטיח מילוי דרישות כל דין, לרבות תנאי רישיונות, היתרים 

  .והנחיות שיימסרו לו מאת הרשויות הרלוונטיות וכן נהלי רש"ת הרלוונטים 

במילוי הוראות  המפעיללמען הסר ספק, אין במילוי ההנחיות שלהלן כדי לגרוע מחובתו של  .3.2

ת הסביבה, לרבות דרישות הרשויות הרלוונטיות ודרישות רש"ת. יודגש, כי כל דין בנושא איכו

אין  בעצם מתן הנחיות אלו  על ידי רש"ת בכדי להטיל על רש"ת אחריות  כלשהיא במידה ו 

המפעיל לא מילא אחר הנחיות אלה, ואין במילוי הנחיות אלה על ידי המפעיל , כשלעצמן, 



את  שאפשרהלה על  המפעיל ו/או על הרשות, כמי משום יצירת פטור מכל התחייבות הח

 פעילותו במתקניה, על פי כל דין, ו המפעיל, יהיה אחראי לכל אלה. 

המפעיל מתחייב, מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה הנוגעות לאחריותו כלפי רש"ת, כי יהיה  .3.3

, שבין במישרין אחראי כלפי רש"ת בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק מכל מין או סוג שהוא

ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי נספח זה לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין 

בנושאים הקשורים לאיכות סביבה (לרבות, זיהום אוויר, זיהום מים, רעש, ריח, קרינה 

מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, רישוי עסקים, גרימת מטרדים, ופגיעה 

ה ובבריאות הציבור). המפעיל מתחייב כי ישפה ויפצה את רש"ת בגין כל הוצאה, נזק בסביב

 או עלות, מכל סוג שהוא אשר יגרמו כתוצאה מהאמור לעיל.

מוסכם כי רש"ת לא תישא בכל אחריות כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו, וכלפי כל אדם, חברה,  .3.4

ו/או מחדלו של המפעיל לפי הסכם רשות ממשלתית או צד שלישי כלשהוא, הנובעת מפעילותו 

זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולכל סוג הנובע מהשלכותיה של פעילותו ו/או מחדלו. אחריות 

כאמור תחול על המפעיל בלבד והוא זה שיהיה אחראי לכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, 

 התביעות והדרישות שיותנו כלפי רש"ת בגין פעילותו ו/או מחדלו.   

מקרה בו עשה המפעיל פעולה ו/או מחדל בניגוד לאמור בנספח זה יהווה הדבר הפרה של  בכל .3.5

 יום מיום ההפרה.  14הנספח אשר תהיה ניתנת לתיקון בתוך 

יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע משימוש בכל סמכות הנתונה לרש"ת ו/או מי  .3.6

"ת, הרחקתו ועל בתחומי רשמטעמה מכוח כל דין, לרבות מתן כל הוראה לכל גורם הפ

  מתחומי רש"ת וכיו"ב. 

  חובות המפעיל  .  4

מחובתו של המפעיל ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישורים  .4.1

ורישיונות הנדרשים לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים 

כלליות האמור, רשיון עסק, היתר רעלים, ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מ

היתר הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב, העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם 

  קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה.

ם היבטים סביבתיים המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות ע  .4.2

הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  המפעיל יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו 

כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה.  המפעיל יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים 

 כאמור, וישמור על התיעוד. 

זמין, חוברת הוראות הגנת הסביבה על הגורם המפעיל לוודא כי לרשות עובדיו תועמד באופן  .4.3

 הרלוונטיות לתחום עיסוקו. 

נהלי איכות הסביבה של רש"ת שיועברו באחריות היחידה לאיכות הסביבה. וכן, באחריות   .4.4

המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות אשר תועברנה על 

 ידי היחידה להגנת הסביבה ברש"ת.

נציג מטעמו (להלן: נאמן איכה"ס ) שירכז את כל פעילות המפעיל בהיבטי המפעיל ימנה  .4.5

 איכה"ס ויישא באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה.



מחובתו של המפעיל מחובתו של מפעיל לקיים כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם  .4.6

  המנויים בפרק זה. אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים

אחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או      .4.7

  פעולה     מתקנת אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה. 

המפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי רש"ת בגין כל הפרה של פרק זה והנחיות שנמסרו ו/או  .4.8

ריות האישית המוטלת על עובדיו ו/או מי מטעמו בגין ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאח

 פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

בכל מקרה בו נדרש  המפעיל לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך  .4.9

 דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן סביר וללא דיחוי.

ת לפעילות רש"ת ולא יפגע בתקינות ציודה ו/או תקינו יובהר, כי המפעיל ימנע מלהפריע .4.10

 ציוד שמצוי בתחומה, לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידות. 

 רעש .  5

המפעיל להימנע מכל פעולה אשר יוצרת מפגע רעש חזק ו/או בלתי סביר, כהגדרתו על פי כל  .5.1

 .1990 –תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן וב דין

ם הרעש עולה על המותר כהגדרתו על פי כל דין, באחריות המפעיל  לפעול במקרים בה .5.2

  להפחתת הרעש לרמות המותרות. 

  שפכים .  6

המפעיל מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים הכללית של נמל התעופה ו/או מסוף  .6.1

הגבול המופעל ע"י רש"ת, החל מגבול חצרו. בהיעדר מערכת הולכת שפכים יפונו השפכים ע"י  

פעיל לאתר מורשה לפי כל דין. יובהר, כי על המפעיל, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים המ

 בניגוד לדין, הן בתחום חצרו, ככל שקיים כזה, והן בכל שטח אחר.

המפעיל לא יעשה שימוש בבורות ספיגה, בתעלות או בכל דרך אחרת אלא אם קיבל אישור   .6.2

 מראש, במפורש ובכתב לכך מאת רש"ת. 

מפעיל לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין השאר ומבלי לגרוע על  ה .6.3

מכלליות האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים ממתכות ומזהמים 

כללי תאגידי ובדרישות לריכוזים מירביים של מזהמים בשפכים,  2000אחרים), התשס"א 

ן באמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של  המפעיל , לפי המחמיר מבניהם. אי 2014מים 

מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת שפכים, לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות 

  המשרד להגנת הסביבה.

המפעיל לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים המועברים  שיידרבהתאם לחוזה עם רש"ת  .6.4

 למערכת.

על   מקום אחר שאינו מערכת השפכים הרשותית. חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים לכל .6.5

המפעיל להתחייב לתוכנית ניטור שפכים שתוגדר על יד רש"ת (היחידה לאיכות הסביבה) 

ותגדיר את נקודות הניטור ותדירות הביצוע. על הגורם המפעיל להמציא לרש"ת דו"חות 

וף השפכים לפני . במידה ויהיה צורך  לבצע טיפול קדם או להתאים את מערכת איסמעבדה

העלויות וטיפול הקדם יהיו על חשבון אותו גורם ובאחריותו, והא  -חיבורה למערכת של רש"ת

  המאשרים ביצוע טיפול זה יידרש להמציא לרש"ת דוחות



 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .6.6

חומרים מסוכנים, שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי  .6.7

  הובלתם ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה.  

  ניקוז .  7

מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר שהוא,  .7.1

  בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.

  זיהום קרקע .  8

להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים או כל חומר אחר על המפעיל  .8.1

מהמיכלים  110%שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 התחומים על ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה. 

לית, שמנים, כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת נוז .8.2

דלקים, תשטיפים וכדומה) ידווח ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ויחייב את הגורם 

 החיצוני באופן מיידי לנקוט בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המשך הזיהום.

שפך לקרקע.  הגעת שתמנע באופן חלחול מונע בחומר ומצופה אטומה תהיה מאצרה כל .8.3

 אמורה היא אותם והציפוי של המאצרה יהיו עמידים לחומרים טוםהאי וחומרי הבניה חומרי

  .ומוצריהם הנטרול לחומרי או לתערובותיהם ,להכיל

מתוחזקת כך שתהיה נקייה ומנוקזת ממי גשמים ,מחומרים מסוכנים   על המאצרה להיות .8.4

 ופסולת.

 בעת אירוע הינו זהה .  שאופן הטיפול בהם   יאוחסנו באותה מאצרה רק חומרים .8.5

 על מגופי המאצרה יהיו תמיד במצב סגור  .8.6

 כל שפך במאצרה ייאסף ולא ינוקז לביוב .8.7

  זיהום אויר .  9

  לא יגרום מפעיל  לזיהום אויר, כהגדרתו  לפי כל דין. .9.1

 המפעיל מחויב לדאוג לתשתית מתאימה בתחום חצרו למניעת זיהום אויר. .9.2

 משרד להגנת הסביבה. המפעיל יהיה אחראי לקבלת היתר פליטה, במידה ונדרש ע"י ה .9.3

המפעיל מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר  .9.4

  המוגדרים בכל דין.

על המפעיל שבתחום חצרו ארובות הפולטות גזים וחלקיקים, לבצע בדיקות מזהמי אויר  .9.5

  בארובות ולהעביר תוצאותיה ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

שעקב פעילותו מתרחשת פליטה של מזהמים לאוויר יהיה אחראי להכנת והגשת  כל מפעיל .9.6

תכנית מדידות שנתית ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת אשר תוגש למשרד להגנת הסביבה, 

 בהתאם לצורך. 

  מטרדי ריח .  10

  לא יגרום מפעיל כל מטרד ריח לסביבתו. .10.1

  בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. מידיתלטפל  מחויבהמפעיל  .10.2

  בתחום חצרו למניעת מטרדי ריח לסביבה. תמתאימולדאוג לתשתית  מחויבפעיל המ .10.3



 בתקנות. .10.4

 פסולת  .  11

  - הגדרות  .11.1

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי מזון  - פסולת אורגנית
    גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

כיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק חומר מכל סוג , המ - פסולת מסוכנת
  .1990חומרים מסוכנים) התשנ"א  

חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו או שמיועדים   –פסולת למיחזור 

להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי חוק איסןף  ופינוי פסולת 

  ), או כל חומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת תגדיר ככזו.1993 -התשנ"גלמיחזור, 

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה,  -פסולת בנין

  לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

 כללי 11.2

פי לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או כתוצאה מפעילותו, על  מחויבהמפעיל  11.2.1

הוראות רש"ת  וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת 

ותקנותיהם  1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 -הניקיון, התשמ"ד

 ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים.

יפול בפסולת מוצקה עם היחידה על המפעיל  לתאם את פעילותו בכל הקשור לט 11.2.2

  לאיכות הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתקן.

  פסולת למיחזור 11.3

 םייעודיילהפריד את הפסולת המיועדת למיחזור ולהשליכה אל מיכלים  מחויבהמפעיל  11.3.1

למיחזור במיקומים שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת המוגדרת 

כל זאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות  למיחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיים.

 1993 - , חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 -חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים 

 הנלווים.

ים, שיוצבו פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלים ייעודי 11.3.2

 בנקודת הפרדה למיחזור, אם וככל שיהיו. 

נקודת ההפרדה למחזור תהיה משולטת, מקורה, מגודרת ונגישה לרכבי איסוף  11.3.3

 הפסולת.

בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה למיחזור לרבות: מיכל להפרדת מיכלי  11.3.4

איסוף פסולת פלסטיק איסכורית ו/או דחסן לקרטון, עגלה לאיסוף נייר, מיכל ל

אלקטרונית, דחסו ליריעות פלסטיק, מיכל לאיסוף סוללות, ככל שיידרש ע"י רש"ת 

 ויוצב על ידה. 

במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי  האצירה הנדרשים  על המפעל לנמק את סיבת  11.3.5

 .אי הצבתם

    



להעביר את רכיבי  * הוסכם על רש"ת על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי האצירה הנדרשים, על המפעיל

 הפסולת המופרדים למיכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.

  נאמן איכה"ס מטעם המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוטף של נקודת ההפרדה למיחזור. נאמן

איכה"ס יעמוד בקשר שוטף עם קבלני פינוי הפסולת וידווח באופן שוטף לרא"ג שירותי קרקע וליחידה 

 ת, ככל שיידרש.לאיכות הסביבה ברש"

  פסולת בנין  11.4

איסוף ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאום וידוע היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת  11.4.1

  ובהתאם לכל דין. 

  לפסולת בנין. יייעודפסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה  11.4.2

הפסולת תסולק בהתאם לכל דין באחריות  המפעיל אל אתר פסולת מאושר ע"י  11.4.3

  כת פסולת בנין.המשרד להגנת הסביבה להשל

  המפעיל מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תעודות משלוח בדבר הטמנת הפסולת. 11.4.4

  פסולת ביתית 11.5

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים המוקצים על ידי  11.5.1

  רש"ת, ובהתאמה מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  פסולת מסוכנת 11.6

זיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך המפעיל פסולת מסוכנת מכל סוג שהוא ללא לא יח 11.6.1

  תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי המפעיל ועל חשבונו לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת  11.6.2

מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה 

  ברש"ת.

מרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל שימוש אחר, כל פסולת חו 11.6.3

תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי 

 לפי דרישה. ומידיתברש"ת בכל עת  םהרלוונטייהזכיין ויוצגו בפני הגורמים 

 חומרים מסוכנים .  12

 .1993 -חומרים מסוכנים, התשנ"ג חומר מסוכן כאמור בחוק -הגדרה :חומר מסוכן" .12.1

ויבוצע בהתאם    כל אחסון, טיפול ושינוע של חומ"ס מותנה בקבלת היתר רעלים מצד המפעיל .12.2

לו ולתנאים הקבועים בהיתר הרעלים. עותק של היתר זה יועבר ליחידה לאיכות הסביבה 

 ברש"ת.

כנים ושינועם וכן עליו המפעיל הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסו .12.3

  להכין נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל הכרוך בכך.

כל המתקנים בהם מאוחסנים רעלים וכל העמדות לאחסון רעלים ישולטו באופן ברור  .12.4

והשילוט יוצב במקום בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. 

 גם את שם המתקן.שילוט מתקן יציין 

שילוט הרעלים יכיל את הפרטים הבאים : השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות  .12.5

או לועזיות, מסי או״ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. במידה ומאוחסנים בעמדה 



מס' רעלים ניתן לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון 

    וד החירום המחמיר.וק

המפעיל ימנה אחראי לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת  .12.6

את שמו ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס. על המפעיל 

להחזיק בכל הציוד הנדרש לשם טיפול באירוע חומרים מסוכנים. ליד כל אזור אחסון יוחזקו 

ומרים סופגים ובמידת הצורך אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות ח

 שירותי הכבאות וההצלה.

כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן, דליפה וכן כל חשש  .12.7

 לאירוע כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

 מאכל  שמן משומש ל .  13

  מחויב המפעיל לפנות את שמניו באמצעות ספק מאושר. .13.1

 האחריות לפינוי ועלויות הפינוי יחולו על המפעיל . .13.2

המפעיל ישמור על  דוחות הפינוי ועל חשבונות התשלום, בכל זמן ההתקשרות מול הרשות.  .13.3

 המפעיל יעביר החשבונות ותעודות המשלוח לרשות בכל עת על פי דרישה. 

אוג כי אזור אחסנת השמן יהיה נקי בכל עת. לא ימצאו כתמי שמן במרחב על המפעיל לד .13.4

 מתקן הפינוי. 

ל המפעיל להימנע מכל זיהום ועליו למגן השמן. עהמפעיל מתחייב לתחזוקה נאותה של מתקני  .13.5

במקרה  השמניםלקליטת  בהמהמכלים התחומים  110%מאצרה בעלת נפח של מתקן הפינוי ב

 של דליפה.

שפך על המפעיל להודיע מיידית לנציג הרשות ולהחזיר לקדמותו את אזור בכל מקרה של  .13.6

 השפך למצבו טרם האירוע. יש לידע את היחידה לאיכות הסביבה ברשות.

  קרינה אלקטרומגנטית .  14

פליטת גלים אלקטרומגנטיים שרמת  -"קרינה בלתי מייננת", "קרינה אלקטרומגנטית"  .14.1

  ); ionizationושאינם יכולים לגרום ליינון ( אלקטרון וולט  5–האנרגיה שלהם פחותה מ

לא יתקין גורם חיצוני כל מתקן הפולט קרינה אלקטרומגנטית ו/או קרינה בלתי מייננת,  .14.2

ברש"ת וללא  םהרלוונטייובכלל זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור בכתב של הגורמים 

 קבלת מלוא ההיתרים הנדרשים לפי כל דין.

  

  

  

  

  

  

  



  יך_______________תאר

  הצהרת המפעיל

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת לשמירה על איכות הסביבה המפורטות  .1

 בנספח איכות סביבה.

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה להיגרם פגיעה לאיכות הסביבה וכי מילוי  .2

דה לצמצם פגיעה זו ככל שניתן. בהתאם לכך, הובהרו לי ההנחיות שקבלתי, לרבות נהלי רש"ת, נוע

חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי לפעול בהתאם להן ונמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה 

ברש"ת הינה הגורם אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש 

 לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המחייבות.

הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח אין לגרוע מחובתי לשמירת הוראות כל  בנוסף, .3

דין הקשורות לאיכות הסביבה ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות דלעיל אינן 

מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט בהוראות 

 לבנטיות.הדין הר

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  .4

 בתחומי רש"ת.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרש"ת מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי  .5

 פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רש"ת.   

נחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אין כדי לקחת אחריות על מילוי חובותיי עוד ידוע לי כי בה .6

 על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין.      

  

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפון___________

  חתימה_________

 

 

 



  וגיהות  בטיחותז' נספח 
   

  
 הגדרות: .1
 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. .2
"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל  .3

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\מקום אחר שבו ניתן השירות
ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הוראות נספח זה יחולו על הספק .4

ספק (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או 
החוזה למתן \עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

  השירותים.
אחראי בלעדי לקיום כל לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5

הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או 
כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה 
למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים 

על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח  לעיל ו/או
זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות 

ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי 
 קשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההת

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .6
 , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

בטיחות), תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול ה ,1970- [נוסח חדש], התש"ל
תקנות , 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - התשע"ג

 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-שירותי הובלה, התשס"א
, 1984- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו

-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז יני ד, [נוסח חדש] פקודת הנזיקין
,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי הנוגעים ל
תחייב להבטיח בזה מ וא, והממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת

  .מקום אחר בתחומי רש"ת
מכתב נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .7

  .למנהל החוזה מטעם רש"ת
במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .8

או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות
 סיכוני הבטיחותסיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב

 במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.הקיימים והבריאות 
ישא בכל העלויות י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .9

  הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
בחוק או ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .10

, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אפודים זוהריםקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל בת
  ., בהתאם לסוג העבודהאטמי אוזניים, קסדות מגן

דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .11
 מפורטות בדין. הבטיחות ה בדרישות

               לכל כלי/ציוד תפעוליות תקינות תקופתיות יבצע על חשבונו בדיק הספק .12
מוסמכים כנדרש  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

בתיק ייעודי  הספקעפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
לביקורת  במקום מתן השירות,נים בכל עת זמי .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעולי

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהע"י 
מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל  הספק .13

יהיה  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 
  על חשבונו.

  



דווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם הספק י .14
     .1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .15
תאם להוראות רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בה

  הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.
תתבצע עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .16

בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש 
  .והצלה רש"ת

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז לביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .17
י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה ל ידעו 2007
 ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. וכד').

מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .18
מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור   מנהל החוזהת הסכמת וכד' יבוצעו רק לאחר קבל

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.ה וירוהאזור מא
קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .19

  הרשות.עליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
  עי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון אמצ ,על חשבונו ,ספקי הספק .20

  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע
       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות  הספק .21
. הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות ברשות (להלן:" הממונה")

בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר 
 .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספקבתחומי  הספקלהעסקה ע"י 

עבודה ו/או  הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי
העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י 

עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך 
  לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

על הבטיחות ברשות  הממונהיציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי  הספק .22
, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך רש"ת
זכאי לפיצוי כל שהוא בשל  הספקמהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע  ,העיכוב שנגרם
  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .בגינם

  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .23
באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות 

  .רש"ת
, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .24

  בנושא בטיחות.
הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .25

הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע 
 ות מוסמכת אחרת.על ידי כל רש

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .26
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:מסחרית אחרת/חוזה עתיר כח אדם

  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  .27
 2013- (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג תקנות ארגון הפיקוח על העבודהל בהתאם
לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 

המאושר ע"י מפקח  הספק, הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
 .הספקועל חשבון עבודה אזורי 

מטעם בטיחות וגיהות  ממונהי הבטיחות ע" יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  .28
כנאמן מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח  .29

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה  י.עבודה אזור
  הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

  



שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .30
חולו בנוסף י),  1961כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22לסעיפים 
ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה .31

ישמש בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 
. דה אזורימכתב רשום למפקח עבובאמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כ

מועד התחלת  אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי הודעת המינוי תכלול גם את
. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה באתר

 העבודה.
מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  .32

תקנות ארגון הפיקוח על כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי  "בנייה ובנייה הנדסית",
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 
ת העסקת ממונה השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות שעו

הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה 
 שעות עבודה חודשיות. 32 - בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

 בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  .33
 2013- ניהול הבטיחות), התשע"גתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לל בהתאם
לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 

הספק, המאושר ע"י מפקח הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 
 .הספקועל חשבון עבודה אזורי 

תקינות הפיגומים,  ידאג לבדוק את ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  .34
הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון 

 (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  בהם.
 יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

  ועו.העבודה שבביצ
את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  .35

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור ל ידהעבודה ע
בשעות החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך 

רים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות החפירות. בנתיבי חצייה ומעב
   פתוחות.

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) .36
קרקעיים באתר - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת 

קיימים מכשולים מסוג  אם  .העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
הנחיות  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקזה, חייב 

  מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.
לנתק מראש את זרם  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  .37

  או נציגו.לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות  החשמל, וזאת
ל פי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות .38

  הרשות.מנהל החוזה מטעם י יד
, כתובתו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  .39

 . ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו
קרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במ .40

להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה 
 כלשהיא.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "בית מלון"בטיחות אש ומניעת דליקות למכרז ח' נספח 
                    

 כללי .1
וכיבוי אש נתב"ג הן הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש והגנת המטרות המרכזיות של מחלקת הצלה   .א

הסביבה בהתרחש אירוע חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות הם אמצעים חשובים בהשגת יעדים 
  מרכזיים אלו של המחלקה.

הטרמינלים והמשרדים, הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים השונים 
הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם,  הנמצאים בשטח נמל התעופה,
 יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

ותקנותיו, מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג,  2012 –על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה   .ב
חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול למניעת דליקות או 

 הצלת נפש ורכוש.התפשטותן, וכן ל
לשם מילוי תפקידיה חייבת מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, להבטיח, לקיים ולתאם את כל   .ג

הסידורים הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינוך העובדים, 
  ושותפי הפעילות, על מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.

כל גורם אחר (להלן: "המפעיל") שקבל הרשאה כלשהי, ממחלקת הצלה  מפעיל, זכיין, קבלן או  .ד
וכיבוי אש לפעול בתחומי נתב"ג, יפעל כך שהשירותים הניתנים על ידו או הפעולות המבוצעות על 
ידו, בתחומי נמל התעופה ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי 

 טיחות אש, כמפורט בנספח זה.ההוראות והנהלים הנוגעים לב
 מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל המפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק בביצוע 

  עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי האחריות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.

יד הנהלת נתב"ג ומחלקת הצלה וכיבוי הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על 

  אש, למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

  מי כיבוי אש  .א
במתחם בית המלון יותקן מאגר מי כיבוי אש ייתן מענה לחדרי המלון המתוכננים ובהתחשב  .1.א

  חדרים עם מערכת משאבות כיבוי אש מתאימה. 400בגידול עתידי עד 
 עם ראש כפול. 3מעליה יותקנו הידרנטים בקוטר "מסביב למלון תותקן טבעת היקפית  .2.א
 .8מערכת מי כיבוי אש של המלון תחובר לקו מים קיים לכיבוי אש בקוטר " .3.א

  דרך גישה ורחבת היערכות  .ב
 תתוכנן דרך גישה לרכב כבאות עד לרחבת ההיערכות אשר בחזית המבנה. .1.ב
 מטר. 18-רדיוס הסיבוב בדרך הגישה לא יקטן מ .2.ב
 טון. 42עה לרכב הצלה במשקל של דרך הגישה תאפשר נסי .3.ב
 מטר. 4.5לא יהיו מכשולים בדרך הגישה בגובה  .4.ב

  רחבת היערכות לרכב כיבוי והצלה  .ג
 מטר. 8X14תתוכנן רחבת היערכות לרכב כיבוי והצלה במידות של  .1.ג
  גילוי אש ועשן  .ד

 .3חלק  1220בכל שטחי המלון תתוכנן מערכת גילוי אש ועשן העונה לדרישות ת"י  .1.ד
 ר לתחנת כיבוי אש ראשית בנתב"ג.המערכת תחוב .2.ד
 המערכת תכלול טלפון כבאים וכריזת חירום. .3.ד
 גילוי וכיבוי בלוחות חשמל  .ה

אמפר וגילוי/כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל  63תתוכנן מערכת גילוי אש בלוחות חשמל מעל  .1.ה
 אמפר. 100מעל 

 הלוחות ינותקו ממקור הזנה בעת גילוי אש ועשן. .2.ה
 מערכת שחרור חום ועשן ומיזוג אוויר.  .ו

 בכל חללי המבנה תותקן מערכת שחרור חום ועשן עפ"י דרישות תקנות התכנון והבנייה. .1.ו
 1001בכל חדרי המדרגות המוגנים המשמשים למילוט תותקן מערכת דיחוס העונה לת"י  .2.ו
 .2.3חלק  1001בחלל המרכזי תתוכנן מערכת שחרור עשן עפ"י דרישות ת"י  .3.ו
 נות של יחידות המגורים תותקן מערכת על לחץ.במסדרו .4.ו
 .6חלק  1001מנדפי הבישול יעמדו בדרישות ת"י  .5.ו



 חומר הבנייה  .ז
 .755, 931אלמנטי הבניה יעמדו בדרישות ת"י  .1.ז
 .1212דלתות אש יעמדו בדרישות ת"י  .2.ז
 .755, 921חומר הגמר יעמדו בדרישות ת"י  .3.ז
 שעות. 4מפלסי החניון יעמדו בעמידות אש של  .4.ז
  חירום ושילוט מוארתאורת   .ח

לוקס כעבור שעה  1תאורת החירום תענה לדרישות תקנות התכנון והבניה ותעמוד בדרישה של  .1.ח
 .2.22חלק  20ות"י 

 .2.22חלק  20שילוט מואר יעמוד בדרישות ת"י  .2.ח
השילוט המואר יותקן בפרוזדורים, פרוזדורים מקשרים וחדרי מדרגות מוגנים ומדרגות  .3.ח

 יציאת המילוט אינה נראית.חיצוניות ובכל מקום בו 
בכל יחידת מגורים יותקן על גבי הדלת מבפנים תרשים המתאר דרכי המילוט עם סימון כיוון  .4.ח

 המילוט בעברית ובאנגלית ומקום המצאו של החדר.
כל מתקני הבטיחות יסומנו בשילוט פולט אור כגון עמדת כיבוי אש, לוח חשמל, ברזי הסנקה,  .5.ח

 , דלתות אש וחדרי הסקה.ברזי שריפה, חדרים טכניים
לובי המעליות יסומנו בשילוט פולט אור "אין להשתמש במעלית בזמן שריפה. יש להשתמש  .6.ח

 במדרגות".
 מעליות  .ט

 .24המעליות יותקנו עפ"י דרישות ת"י  .1.ט
 בכל לובי מעליות יותקן מפסק חשמל בחירום קומתי. .2.ט
בד מעלית אלונקה ומעלית המעליות ירדו לקומת הקרקע ויפתחו דלתות ללא אפשרות הפעלה מל .3.ט

 כבאים.
 מערכות כיבוי במים ואחרים  .י

 מערכות כיבוי במים ואחרים. .1.י
 .1596בכל שטח המלון יותקנו מתזים עפ"י דרישות ת"י  .2.י
 .5356בכל מתקני הבישול יותקנו אמצעי כיבוי עפ"י דרישות ת"י  .3.י
 .550בכל קומות המבנה יותקנו עמדות כיבוי אש כנדרש בהוראת נציב  .4.י
 .2סי חדרי המדרגות המוגנים יותקן ברז שריפה "בכל מפל .5.י
 .510דרישות המים יתנו מענה לנדרש בהוראת נציב  .6.י
 חדרי דוודים והסקה  .יא

לבתי  510דרישות בטיחות אש של חדרי דוודים והסקה יענו לדרישות המפורטות בהוראת נציב  .1.יא
 מלון.

 ודלת רפפה.חדרי דוודים והסקה יותקנו בקירות חיצוניים עם פתח הפונה אל החוץ  .2.יא
 בכניסה לחדר הסקה ודוודים יותקן מפסק חשמל ראשי. .3.יא
 החדרים יבנו כמאצרות עם סף מוגבה. .4.יא

 אספקת גז בישול  .יב
 .2וחלק  1חלק  158אספקת גז בישול למבנה תתבצע מצובר בהתאם לדרישת ת"י  .1.יב
 בנקודות הבישול יותקנו גלאי גז עם ניתוק אספקת הגז למתקן הבישול. .2.יב

 גנרטור חירום  .יג
 חירום לגיבוי מערכות הבטיחות יותקן בחדר מופרד שליש מהמבנה או בגג המבנה. גנרטור .1.יג
 הגנרטור יספק את דרישות החשמל של כל מערכות הבטיחות. .2.יג
 לגנרטור יהיה מפסק להדממה מחוץ לחדר הגנרטור ובפנל הכבאים.  .3.יג
 החדר יצוייד באמצעים לאוורור ושחרור עשן אל מחוץ למבנה. .4.יג
 איםכריזת חירום וטלפון כב  .יד

 במבנה תותקן מערכת כריזה חירום וטלפון כבאים משולבת במערכת גילוי אש ועשן. .1.יד
 מערכת הכריזה תאפשר מתן הודעות לכלל המבנה, לקומות פרטניות וחללים בעלי חשיבות. .2.יד
 פנל כבאים    .טו

בכניסה למבנה יותקן פנל כבאים אשר יכיל את כל אמצעי השליטה על מערכות הבטיחות, מפסק  .1.טו
 , לוח גילוי אש ועשן, טלפון כבאים ומיקרופון כריזת חירום.חשמל בחירום

 



 תכנית בטיחות  .טז
 יש להכין תכנית בטיחות מפורטת אשר תוגש לאישור שירותי כבאות. .1.טז
 .532יש להכין תיק שטח עפ"י הוראת נציב  .2.טז

 אישורים  .יז
 .3חלק  1220ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת למערכת גילוי אש ועשן  .1.יז
ן, התקנה ותקינות מע' מסירת הודעות, טלפון כבאים וכריזת אישור מעבדה מוסמכת לתכנו .2.יז

 .1220ות"י   NFPA 72 חירום עפ"י 
 .1596ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת למערכת המתזים  .3.יז
 .1597ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת למערכת כיבוי בגז  .4.יז
 .1,2חלקים  5356ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת לכיבוי במנדפים  .5.יז
 .1חלק  1001ת"י  –ערכת מיזוג אוויר אישור מעבדה מוסמכת למ .6.יז
 .2.3, 2.2חלקים  1001ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת למערכת שחרור עשן  .7.יז
 .6חלק  1001ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת להתקנת מנדפים  .8.יז
 .4.4חלק  1212אישור התקנת דלתות אש עפ"י ת"י  .9.יז
 .755 -ו 921ת"י  –התקנת חומרי גמר  .10.יז
 .2481ים ת"י אישור התאמת מעלית אלונקה וכבא .11.יז
 .1733ת"י  –אישור ציפוי רכיבי בנין מפלדה  .12.יז
 .2חלק  2206אישור התקנת גלגלונים ת"י  .13.יז
 .1205ת"י  –אישור התקנת ברזי שריפה חיצוניים  .14.יז
 .158ת"י  –אישור מעבדה מוסמכת למערכת הגז  .15.יז
 אישור עורך הבקשה המעיד כי המבנה נבנה בהתאם לחוק תכנון ובניה ותקנותיו. .16.יז
 טרוקטור לעמידות האש של שלד המבנה.אישור קונס .17.יז
 אישור קונסטרוקטור לדרך הגישה/רחבת הערכות. .18.יז
 אישור חשמלאי בודק למערכות החשמל. .19.יז
 אישור מהנדס פקוח הבניה להפרדות אש וביצוע איטומים. .20.יז
 .2חלק  931מעבדה מוסמכת להתאמה של מחסומי אש עפ"י ת"י  .21.יז
 .1733מפני שריפה עפ"י ת"י מעבדה מוסמכת לציפוי רכיבי בניין מפלדה להגנה  .22.יז
 הצהרת מהנדס חשמל כי המערכות נבדקו ונמצאו תקינות ופועלות כנדרש לרבות: .23.יז

 .1954אישור תכנון וביצוע בהתאמה לדרישות חוק החשמל תשי"ד   .א.23.יז
 גופי תאורת חירום ושילוט.  .ב.23.יז
 אספקת חשמל למערכות חירום.  .ג.23.יז
החירום במבנה, מספק גיבוי אישור מהנדס מתכנן מערכות החשמל במבנה, המעיד כי גנרטור  .24.יז

חשמלי לכלל מערכות החירום בבניין, לרבות מעלית, מערכת מתזי מים, מערכת תאורת חום, 
 שחרור עשן ודיחוס בחדרי המדרגות.

 אישור תקינות גנרטור חירום ע"י בודק מוסמך. .25.יז
 אישור מהנדס חשמל למערכת תאורת חירום ושילוט מואר. .26.יז
  .536טגרציה עפ"י הוראת נציב אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת אינ .27.יז

 .במבנה קבוע חשמל על ורק אך תתבצע אינטגרציה בדיקת
 י."מת או מוכרת מעבדה ידי על יינתן האינטגרציה לבדיקת ואישור

 אופיין רשת מים ממעבדה מאושרת. .28.יז
 .6חלק  1001אישור מעבדה מוסמכת לת"י  .29.יז
 ש.אישור יועץ הבטיחות להתאמת המבנה לנספח אמצעים לבטיחות א .30.יז
 אישור מהנדס התנועה להתאמת דרך הגישה לדרישות נספח אמצעים לבטיחות אש. .31.יז
 אישורים שנתיים  .יח

  שנה, לתקינות ותחזוקת מערכת החשמל. -אישור הנדסאי/מהנדס חשמל בתדירות של אחת ל .1.יח
 האישור יכלול גם את תקינות מערכת תאורת חירום, כריזת חירום ושלטי הכוונה.

 צוע בדיקות תרמוגרפיות ללוחות חשמל אחת לשנה.אישור חשמלאי מוסמך לבי .2.יח
 .3חלק  1220אישור חב' מוסמכת לאחזקה ותקינות מערכת גילוי אש בהתאם לת"י  .3.יח



אישור חב' מוסמכת לאחזקה ותקינות מע' גילוי וכיבוי אש אוטומטי בגז בלוחות חשמל בהתאם  .4.יח
 .1597לת"י 

טומטי (ספרינקלרים) בהתאם לת"י אישור חב' מוסמכת לתקינות ואחזקה של מערכת כיבוי או .5.יח
1596. 

  אישור חברה מוסמכת לאחזקה ותקינות של ציוד כיבוי אש מיטלטל בעמדות כיבוי אש.  .6.יח
 .(ארונות ציוד כיבוי אש, ברזי שריפה, מטפים, גלגלונים, מזנקים וזרנוקים)

 .6חלק  1001אישור חב' מוסמכת לניקוי מע' מנדפים בהתאם לת"י  .7.יח
 .1001בהתאם לת"י  לתחזוקה ותקינות מע' כיבוי אש במנדפיםאישור חב' מוסמכת  .8.יח
 לתחזוקה ותקינות מע' הגז. 2אישור טכנאי גז רמה  .9.יח
 אישור חב' מוסמכת לתחזוקה ותקינות משאבות הגברת לחץ מי כיבוי אש. .10.יח
 אישור חב' מוסמכת על שלימות איטומי אש במבנה. .11.יח

 אשדרישות כלליות נוספות לנושא מניעת דליקות ובטיחות  .3
 הדרכת עובדים  .א

הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך ממשרד  .1.א
 נתב"ג. –העבודה או נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של העובדים  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  .2.א
 אחת לתקופה שתקבע.במפעל 

  תדריך  .ב
המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, ויחתום על 

טופס תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות מחלקת שירותי הצלה וכיבוי אש, 
 בנושאים הבאים:

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1
 וט ופתחי יציאה מהמבנה.הכרת נתיבי מיל )2
 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3
 הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטים למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או חומ"ס. )4
 נתב"ג). –לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש (מחלקת הצלה וכיבוי אש  )5

 בטיחות אשממונה   .ג
ממונה בטיחות המפעיל ימנה מטעמו נאמן בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה (להלן : "

).ממונה בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים אש"
ו/או בביצוע עבודות (לרבות עבודות בנייה, תיקון ושיפוץ), ובכל מידע שימסר לו, כולל הנחיות 

נתב"ג. נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין מחלקת  –הצלה וכיבוי אש מחלקת 
 הצלה וכיבוי אש.

 ממונה בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:   .ד
כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום נמל  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1

 לאישורים מתאימים של המינהל ובתיאום עם מחלקת הצלה וכיבוי אש. התעופה, יהי כפוף
המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות, לידם או  –חומרים מסוכנים במקומות השירות  )2

בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת 
  מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 

מפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו נקיות ה
 מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים  )3
 לקבלת אישור סופי ממחלקת הצלה וכיבוי אש.ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף 

חל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי לאחד מבני  –שינוי יעוד למבנה  )4
המקומות בהם מתבצעת הפעילות, אלא אם ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר 

ש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול ברשות שדות התעופה, לרבות אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש. י
לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום 

 וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.
אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש גלויה, עבודה  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5

דות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים המייצרת מקורות הצתה. העבו
בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מחלקת הצלה וכיבוי אש. 
אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע 

  העבודה.
באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהי נוכח כבאי מטעם רש"ת ובגין בכל מקרה של עבודה 



  נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין.
: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל 
 וחום.

, בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאום ובאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג הדלקת אש בצד האוירי )6
 . אסורה בהחלט

מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין היתר גם לאבק. כל – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק )7
גון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב עבודת חיתוך המייצרת עשן או אבק כ

מחייבת קבלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי 
הגלאים על מנת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום 

 נתב"ג. –דבר ובכפוף לאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים ב
ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על ידי גורם   –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )8

שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג חטיבת אחזקה ברשות, והסכמה 
  בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות  הניתוק
אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא 

 שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.
ת רטובות בנתב"ג, ומול מחלקת הצלה וכיבוי כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיו )9

  אש, ויאושר על ידי קצין המניעה או נציג מטעמו.
  ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.
  בעת שריפה.ציוד כיבוי אש נועד לשימוש  –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )10

). 1959כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הכבאות (
מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או 

 בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.
מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהלך היממה,  –דים מפתחות למתחמים רגישים ולמשר )11

לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של 
צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות של כל אחד ממקומות הפעילות, 

  ורך.שישמש לפתיחת דלת/תות מקום הפעילות בעת הצ
על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  קצין מניעת 

 דליקות או מפקח מניעת דליקות.
מעברי חירום ודלתות מילוט מבנין הטרמינל, למקום בטוח יהיו תמיד  –מעברי חירום ודלתות מילוט  )12

מילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך ה
  אדם.

אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. 
 אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים או כל אמצעי אחר.

ה, אסור בתכלית שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלוישימוש בציוד כיבוי אש  )13
 האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  נתב"ג –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  מינוי נאמני בטיחות אש במפעל  )14
 הפרת הוראות .4

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי בטיחות אש 
שות עלולה לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים כנגד המפעיל, וזאת מבלי לגרוע מיתר ו/או פגיעה ברכוש הר

  הוראות ההסכם.
  נתב"ג –קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

     03-9750799    –משרד רמ"ח 
  050-9750980  נייד  03-9750980   -קצין מניעת דליקות 

    03-9750786   -פקס מדור מ. דליקות 
    03-9750776/7            -חדר מבצעים 
  03-9731510               - פקס מחלקה

  דוד אלעזר כהן                

  שרמ"ח שירותי הצלה וכיבוי א                

  

  



  בטחון למכרז בית המלון בנתב"ג נספח  –ט' נספח 
 
 מבוא: .1

טרור נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפגוע לארגוני ה .1.1
 השונים

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את האחריות  .1.2
לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס הממריא מהנמל ואת האחריות 

 למניעת הברחת אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל
בתחום השטחים המוגבלים בכניסה,  על מפעיל המתעתד לפעול בתחום הנמל, בדגש על פעילות .1.3

 יחולו ההוראות הנוגעות לביטחון הנמל ולביטחון הנוסעים והמטוסים הממריאים ממנו
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות שיחייבו את המפעיל וכל מי מטעמו שיפעל  .1.4

מה ושיפוצים במסגרת במתן השירותים ו/או בביצוע עבודות ההקמה ו/או בביצוע עבודות התא
במקומות השירות בתקופת ההרשאה, כמוגדר בחוזה ו/או בכל תקופה נוספת בה יקיים המפעיל 

פעילות כלשהי בתחום הנמל (להלן: "תקופת הפעילות"), זאת כחלק מכלל הפעולות הננקטות 
 בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל

 
 כללי: .2

מלון ככלל בתוך שדה התעופה הבינלאומי, ובמיוחד לאור העובדה כי נקבע רגישות מיקום בית ה .2.1
שגדר החומה לאווירי לא תורחק ממנו והקירבה הממשית לשטח המבצעי/האווירי, מחייבים 

בהנחיית הגופים הממלכתיים המנחים את חטיבת  -מספר אלמנטים מבניים ותיאום הדוק 
 ויוצגו / יפורטו בפורום המתאים). –בגין סיווגן הביטחון (ההנחיות שמורות בחטיבת הביטחון 

דרישות הביטחון שיובאו להלן מבטאות את הנחיית הגופים המנחים מבחינה סטטוטורית את חט'  .2.2
 הביטחון, ולפיכך מחייבים את הזוכה/המבצע

 –כל שאלת הבהרה לנושא סעיף או פרט כלשהו מהמובא להלן ו/או סוגיית ביטחון  –מעבר לכך  .2.3
 ני נציג מוסמך של חטיבת הביטחון (רא"ג אבטחה ו/או נציגו).תובא בפ

אנו מגדירים שלבי מענה ביטחוני נדרש הן לשלבי ביצוע התשתיות כהכנה לבינוי, הן לשלב בינוי  .2.4
 המלון ועד לאכלוסו, והן לאורך כל תקופת ההפעלה

רשים בראיית חטיבת הביטחון והגופים המנחים אותה משתקפים היבטים ביטחוניים הדו .2.5
 התייחסות ופתרון ב:

 תשתיות פיזיות .2.5.1
 היבטי אבטחת מתחם העבודות בזמן הבינוי ועד לאכלוס .2.5.2
 אלמנטים פיזיים וטכנולוגיים ו/או אפשרות להגבלות מינוריות על תכנית המבנה .2.5.3
 הליכי תיאום אמצעי הביטחון בין הזוכה לבין חטיבת הביטחון (בשלב הבינוי עד לאיכלוס) .2.5.4
רישוי עסקים, בטיחות (הפניה באופן  –משטרת ישראל/מרחב נתב"ג היבטי העמידה בנהלי  .2.5.5

 ישיר של הזוכה אל משטרת ישראל לקבלת ההנחיות)
אל מול איומים שבתחום  –היבטי תיאום וקבלת הנחיות אבטחה (מהגופים המנחים  .2.5.6

ע"י  –הנחייתם)  באמצעות חטיבת הביטחון/אגף האבטחה. התכניות יאושרו בהתאם (בכתב) 
 המוסמך במשטרת ישראל וע"י חטיבת הביטחון בנתב"גהקצין 

הנחיות הביטחון עלולות להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת בגין איומים קונקרטיים, הערכת  .2.5.7
 מצב נקודתית ובהתאם להנחיות הגופים המנחים ולשיקול דעתם

עד היבטי תיאום וקישוריות תשתיות טכנולוגיות שידרשו כ"תו תקן" במהלך תקופת הבינוי  .2.5.8
  / ו/או במהלך כל תקופת ההפעלה  לאיכלוס 

  
  
  

 



 :שלבי ההכנה לפרויקט, ביצוע התשתיות, מהלך תקופת הבינוי ועד לאכלוס ולהפעלה .3
), ויהיה כפוף Dבמהלך תקופת ביצוע התשתיות ובינוי המלון השטח יוגדר כאזור מתוחם תפעולי ( .3.1

ת ישראל לחטיבת הביטחון למימוש תכנית אבטחת המתחם ושמירה לפי עקרונות שקבעה משטר
 בנתב"ג

הפועלת  /אגף האבטחה בנתב"גיהיה תחת אחריות ביטחונית של חטיבת הביטחון יתהליך הבינו .3.2
 בהתאם להנחיית הגופים המנחים

,הצבת  4*8באחריות הקבלן גידור שטח העבודה ,הצבת שער , הצבת משרד לצרכי בידוק בגודל  .3.3
 לדרישת החטיבה בודקה, הצבת מגדל לשומר.[הסטנדרט בהתאם

הקבלן ידאג לחיבור המשרד לתשתיות חשמל ובמידת הצורך ועל פי בקשת החטיבה הצפת תאורה  .3.4
 על השטח

 הקבלן ידאג למנות נאמן ביטחון מטעמו העונה לקריטריונים שקבע הגוף המנחה .3.5
  העסקת הפועלים תבוצע בכפוף לאישור חטיבת הביטחון. .3.6
לטובת אומדן ומשמעויות לזוכה]  –רת לתעריף נוכחי עלות חודשית אבטחת הפרויקט בכ"א [משוע .3.7

שעות בימי שישי [לא כולל לילות  8שעות ו  12לחודש כל זאת למשמרות של  54,000 -נעמד בכ
עובדי ביטחון (לפי תכנית מותאמת לפרויקט והיקפו  3וללא שבתות וחגים] [מבוסס על סה"כ 

  ותפקידים מוגדרים (פירוט בחטיבת הביטחון). 
 ך הבינוי על הקבלן לוודא אי גרימת נזק לתשתיות הביטחון.במהל .3.8
 עבודת מנופים באתר תוגבל כך שלא יחצו את קו החומה לאווירי. .3.9

לחטיבת הביטחון שמורה הזכות להיכנס לאתר לביקורות ו/או לצורך משימותיה, ולהגביל  .3.10
 ת באתרלשיקול דעתה בעת אירוע בטחוני את הפעילות.  (כמובן שיישמרו כללי הבטיחו

  
 להלן הנחיות הביטחון לתכנון המבנה ולתקופת תפעולו : .4

לא תתאפשר גישה ישירה לאדם/לרכב משטח בית המלון לכיוון השטח המבצעי/האווירי  –ככלל  .4.1
  של שדה התעופה. באחריות היזם/הזוכה לוודא זאת. 

חוצה מעל אין אפשרות לתכנן ו/או לבנות את מעטפת המלון בסגנון "פטרייה" מתרחב העובר ו .4.2
  הגדר/חומה המפרידה לשטח האווירי !

אין לאפשר מעבר אנשים באופן לא מבוקר ומתואם עם חטיבת הביטחון במרחב המפריד בין הקיר  .4.3
  הצפוני של המלון לחומה המפרידה לשטח האווירי.

אופי הפעילות תתוכנן ותתואם עם חטיבת  –גם במצב של ניקוי קיר המסך שיבנה מצידו הצפוני  .4.4
  ון בנתב"ג שכן מתקיים פוטנציאל של "זליגה" לשטח האווירי.הביטח

מרחק המבנה מהחומה החוצצת לשטח האווירי לא יאפשר חדירה, יואר באופן מתואם עם חטיבת  .4.5
הביטחון וגורמי התפעול והבטיחות של נתב"ג, ימוגן וימוכשר באמצעים שונים תוך שימוש במבנה 

  (המורשים יוגדרו נקודתית ע"י חטיבת הביטחון !) במטרה למנוע כניסת בלתי מורשים–המלון 

יש להגביל את אזורי החנייה במפלס פני הרקע לאורחים/ספקים כך שלא יהיו בצמידות לחומה  .4.6
  ולא תתאפשר חדירה בטיפוס ע"ג הרכב ולשטח האווירי.

 –תותקן מערכת בקרת מעברים לדלתות הפונות בכל קומות המלון למעטפת המלון (קרי לדוגמא  .4.7
גרמי מדרגות חירום חיצוניים במידה ויהיו, גגונים ו/או פרגולות, גג המלון וכל היבט תשתית 
המאפשר מימוש איומים ישירים כלפי האזורים המאובטחים שיוגדרו והוגדרו). למערכת זו 

יותקנו ויחוברו מצלמות ייעודיות חיצוניות לכיסוי כל הפתחים במצב של פתיחה לא 
רו לאחור למרכז השליטה של קב"ט המלון ולחפ"ק חטיבת הביטחון מאושרת/מבוקרת, וישד

בזמן מיידי. מצלמות אלו (המוצבות מחוץ למלון ואינן מכוונות לאפשרות פגיעה  3בטרמינל 
יוקלטו, והגישה להקלטות תתאפשר לקב"ט המלון,  –בפרטיות ובצנעת האורחים והעובדים 

ישראל. המצלמות יתוכננו לצילום אפקטיבי  לגורם מוסמך מטעם חטיבת הביטחון ו/או משטרת
  .24/7בכל מצב תאורה 

הפתחים ימוגנו באמצעים פיזיים ובמערכות התראה ואזעקה אשר יחוברו לחפ"ק בטחון נתב"ג  .4.8
ולמשרד קב"ט המלון. היקף הגג ימוגן באמצעות מערכות א.א., מצלמות (לפי העיקרון המופיע 

למניעת ירידה שלא דרך הפתחים המיועדים לכך  , חומה/מעקה(VMD, CCTV)בסעיף הקודם) 
ולמניעת יכולת מימוש איומים ישירים כנגד מטוסים, נוסעים, עובדים ומשתמשי דרך בשטח 



מ' לפחות במעטפת הגג באם הינו פתוח לשימוש קהל /  2.5מעקה/חומה בגובה  –האווירי (לדוגמא 
אזור ציבורי אחר   נון בריכת שחיה טכנאים/ עובדי המלון). עיקרון זה תקף גם במקרה של תכ

פתוח לקהל הרחב על גג המבנה). במקרה כזה יש אפשרות לקיר שקוף בסטנדרט שיאושר ע"י 
 חטיבת הביטחון בנתב"ג

חזית המלון  - כחלק מהמאמץ למנוע אפשרות לפיגוע תופת המוני בתוך מבנה המלון  .4.9
ידי עמודי מיגון -ופת פורץ על(הדרומית/מזרחית/מערבית) צריכה להיות ממוגנת בפני רכב ת

שיוצבו לאורך המדרכה, לכל אורך החזית, כפי שקיים כיום בטרמינלים . מרחק המינימום 
מעמודים אלה למבנה המלון יוגדר לאחר קבלת תכניות המלון ומפרט החומרים של חזית המלון. 

פן שיצמצם וימנע פי תקנים באו-חזית המלון, במידה ותהיה מזכוכית, צריכה להיות ממוגנת ועל
פגיעה בריכוזי אנשים במלון, מהתמוטטות מבנה ו/או משברי זכוכית בעת פיגוע (ראה פתרון קיר 

  ונספח ב' של יועץ המיגון). 3המסך טרמינל 
מ' מהמבנה לפינוי ואחסנת  30בחזית (מז'/דר'/מער') יחפר/יבנה בור ביטחון במרחק מינימום של  .4.10

 בחטיבת הביטחון.חפצים חשודים. ניתן לקבל מפרט 
 במלון לא תתאפשרנה מרפסות פתוחות הצופות לשטח האווירי. .4.11
על מעטפת המבנה הפונה לשטח האווירי צפון מזרח ומערב להיות עמידה בפני פריצה קרה, ירי  .4.12

והפעלת מטענים. המשמעות היא שחלונות החדרים יהיו קבועים ללא אפשרות פתיחה או 
ונות מזכוכית משוריינת יאובזרו במערכת גלאים אשר תיתן שתותקן מערכת חלונות כפולים. החל

התראה בעת ניסיון פריצה/פתיחה. במקרה שבו תהיה מערכת חלונות כפולה אשר תאפשר פתיחת 
החלון הפנימי לניקוי/תחזוקה אוורור, יש לתכנן את הקיר/חלון החיצוני כך שלא תהיה אליו 

מידה וכן תהיה אליו גישה, יש למגנו כנגד ירי וכנגד מ"מ). ב 7.62גישה והוא יהיה מוגן כנגד ירי (
 פריצה קרה ולציידו באמצעי אתראה (ראה נספח יועץ המיגון יעקב ירושלמי).

הקיר המזרחי הפונה והשולט על הכניסה לשטח האווירי והתפעולי יהיה אטום ולא יהיו בו  .4.13
 .פתחים וחלונות

 
 :הפיקוח והשליטה על משתמשי ואורחי המלון .5

יוקם צוות אבטחה בראשות קצין בטחון שיעמוד בדרישות ובסטנדרטים של משטרת  ככלל, .5.1
ישראל וחטיבת הבטחון (שירות צבאי, קורס קב"טים רלוונטי וכדומה) הקב"ט יפעל בשיתוף 

פעולה ובתאום עם חטיבת הביטחון בנתב"ג בהיבטי האבטחה הפיזיים, סינון ומיון ספקי ציוד 
ן מתאימים לעובדי המלון. צוות האבטחה יכלול גם מאבטחים ומזון למלון, ואישורי בטחו

  רישוי עסקים). –חמושים (בהתאם להוראות החוק ולהנחיות משטרת ישראל 

קב"ט המלון וצוותו יהיו אחראים על אבטחת המלון עצמו והשטחים הציבוריים שסביבו בכפוף  .5.2
כל חדר אחר שיוקצה לכך  להנחיית חטיבת הביטחון (הוראות משטרת ישראל). במשרד הקב"ט או

ידי איש בטחון) יהיה לוח שליטה ובקרה אליו יחוברו מערכות התראה למיניהן - (ושיאוייש על
שיותקנו במלון ואשר יתנו חיווי/אינדיקציה על כל פריצה או בעיה אבטחתית כלשהי במקומות 

  .3שהוגדרו. מערכת זו תחובר גם לחפ"ק ביטחון נתב"ג בטרמינל 

תשתית בכניסה/ות למלון למערך בטחון הכולל מכונות שיקוף ושערי מגנו אשר דרכו מומלץ להכין  .5.3
יופעל אך ורק בהתאם לאיומים קונקרטיים שיוגדרו  –יעברו וייבדקו כל הנכנסים לשטח המלון 

  ע"י הגופים המנחים. 

פתחי המלון המאפשרים כניסה מבחוץ לתוך המבנה (פתחי שירות לעובדים וספקים כמו גם  .5.4
כולל חניון ושטחים תפעוליים) ימוגנו ויבוקרו ע"י מערכת בקרת מעברים  –סות לאורחים כני

  שתשלט מעמדת בקרה באחריות קב"ט המלון.

במידה ומתוכנן חניון תת קרקעי לאורחי ועובדי המלון ולמשאיות ספקים יש  –חניון תת קרקעי  .5.5
בנה המלון. בנקודת הכניסה מ' מקיר מ 10לתכנן כך שהכניסה לחניון תהיה מרוחקת מינימום 

ידי עובד בטחון שיבצע בדיקה וסינון של -יותקן מחסום זרוע אנטי טרור והוא יאוייש/יפוקח על
  כלי הרכב הנכנסים.

בתיאום בין קב"ט  - חל איסור על העסקת עובדים במלון ללא אישור התאמה בטחוני הולם   .5.6
הנהלת המלון ו/או הקב"ט לבצע  המלון, חטיבת הביטחון בנתב"ג ומשטרת ישראל.. באחריות

  הליך זה למועמדים להעסקה טרם קבלתם לעבודה.



ספקי מזון וציוד אחר למלון יעברו תהליך סינון ומיון באחריות קב"ט המלון ובהנחיית חטיבת  .5.7
  הבטחון של נתב"ג. אחת לתקופה שתוגדר, יערכו ביקורות ויעודכנו הרשימות.

 רט ועדכני שיצורף לחוזה שייחתם עם הזוכהחטיבת הביטחון תגבש נספח בטחון מפו .5.8
 

 :בידוק מוקדם לטיסות לנוסעים המתאכסנים במלון .6
  תתאפשר הצבת עמדות "קיוסקים" לרישום לטיסה בבית המלון. –בתיאום עם הנהלת נתב"ג  .6.1
נוסעים יוכלו להירשם לטיסתם ולהגיע רגלית/רכוב לאולמות הטרמינלים על מנת לעבור  –ככלל  .6.2

  ולשגר את כבודתם למטוס. הליך בטחוני

במידה ובתיאום עם הנהלת נתב"ג וחטיבת הביטחון יוחלט על אפשרות לעבור הליכי טיפול  .6.3
  בטחוני מקדים בשטח המלון :

על המפעיל להקצות שטח הולם ביצוע ההליך ע"י עובדי ביטחון נתב"ג, ברמת שרות ראויה  .6.3.1
יוד הביטחוני שיוגדר (כולל לנוסעים ומינימום הפרטיות הנדרש, השטח יכלול מקום לצ

אחסונו בחדר נעול ומוזעק), מקום המתנה לאורחים בתור לבידוק, מקום/פינת מנוחה 
לעובדי הביטחון הממתינים לנוסעים, מקום לאחסנת מזוודות בדוקות (במידה ויוגדר כך 

  התהליך ו/או יידרש ע"י חטיבת הביטחון, נעול ומוזעק).

מ"ר (יכול לשמש למטרה נוספת בזמן שלא  100מינימום שטח מתחם לבידוק בטחוני יהיה  .6.3.2
  בתיאום עם חטיבת הביטחון בנתב"ג/אגף הבודקים. –מתקיים בידוק 

  הובלת כבודה לטרמינל תתואם בין הנהלת נתב"ג למפעיל המלון. .6.3.3

משמעויות מימון עובדי הביטחון שיוקצו לבידוק נוסעים בבית המלון ו/או הוצאות ישירות נוספות  .6.4
 ו על המפעיל, זולת אם יסוכם אחרת מול הנהלת שדה התעופהיושת -
 

 :שונות .7
תכניות מבנה המלון ותכנית האבטחה חייבים אישור חטיבת הביטחון ובאמצעותה הגופים  .7.1

 .המנחים המוסמכים
 

 מיגון החזית: .8
 כניסת רכב: .8.1

, או קו עמודים (הוגדר לעיל) ואדניות ילווה את הכביש, כך שלא תתאפשר חניה או כניסה על .8.1.1
 דרך הגינה שבחזית המלון

מתנייעת תמוקם בשטח האווירי ותאפשר סריקה (בעת קבלת אינדיקציה על  CCTVמצלמת  .8.1.2
אפשרות פריצה או פירצה או בעיה ביטחונית מיידית) של חזית המלון שפונה לכוון זה 

(החזית הצפונית) ותאפשר אישוש או ביטול התרעה רעש וגם סריקה אקראית של החזית 
 איומים מפני

  FE5הכניסה לגג המלון (האזור הטכני שבו) תחסם באמצעות דלת נגד פריצה אלימה   .8.1.3
 ומערכות אזעקה כנגד פריצה וחדירה לא מורשית

מערך הכניסה אל המלון יתוכנן כך שיאפשר לשוער  ולמאבטח מניעת כניסת אורחים לא  .8.1.4
אלימה למלון (לצורך  קרואים למלון, ויאפשרו סינון והתראה במקרה של ניסיון פריצה 

  השתלטות ושימוש בו כבסיס תקיפה).  הנחיות תכנון יימסרו לפי דרישה.

קרקעי של המלון תחסם באמצעות מחסום אנטי טרור (כנגד רכב  - הכניסה אל החניון התת .8.1.5
מתפרץ  (שיופעל ע"י שומר/מאבטח לאחר שזיהה את הנהג, או בדק אותו כפי  שיונחה. כמו 

הכניסה יחסם באמצעות שער גלילה כנגד פריצת אדם ומוזעק בשעות כן מומלץ כי מערך 
 .הלילה, או במידה ולא מתוכנן שומר/מאבטח בכניסה זו. הנחיות תכנון יימסרו לפי דרישה

 :חזית דרומית (שמביטה על החניון וכפר חב"ד) .8.2
זכוכית קיר המסך וחלונות החדרים שמאחוריו, יהיו מתוכננים מזכוכית שכבתית  (  .8.2.1

laminated מ"מ זכוכית +  4) בהרכבpvb 1.52 + 4 .מ"מ זכוכית  



במידה ומתוכנן חלון ויטרינה בלובי הציבורי (באחת משתי הקומות הראשונות) הם יתוכננו  .8.2.2
עם הרכב זכוכית כנ"ל ומאחוריו מערכת כבלים כנגד הדף (מערכת מסחרית או בתכנון 

  אדריכלי מיוחד בסגנון הטרמינל עצמו).

 היו עם פתיחה קיפ בלבדכל החלונות י .8.2.3
 חזית צפונית (שמביטה על השטח האווירי): .8.3

זכוכית קיר המסך וחלונות החדרים שמאחוריו, יהיו מתוכננים מזכוכית שכבתית (  .8.3.1

)laminated  מ"מ זכוכית +  6בהרכבpvb 1.52 + 6 מ"מ זכוכית. 
רכב הזכוכית זהה במידה ומתוכנן חלון ויטרינה בלובי הציבורי כלפי החזית הצפונית, יהיה ה .8.3.2

  לעיל. 1.3.1להרכב הזכוכית בחדרים בסעיף 

בחזית הצפונית יותקנו גלאי רעש שיתריעו על שבירת זכוכית חלון בחדרים ו/או רעש ירי  .8.3.3
(שיבוא לידי ביטוי תמיד גם בשבר וחדירת זכוכית) מערכת התראה זו תפעל גם בבקרת 

  ..3המלון וגם (במקביל) בחפ"ק הביטחון בטרמינל 

אין חלונות הנפתח ישירות לכיוון השטח האווירי) יהיו עם פתיחת  –חלונות (הפנימיים ה   .8.3.4
 קיפ בלבד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -הראות ביטחון כלליות-
  

 :נאמן ביטחון .1
המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון") שירכז את כל פעילויות המפעיל בהיבט  .1.1

אחראי מטעם המפעיל על קיום כל דרישות הביטחון האמורות בנספח זה, הביטחוני ויהיה 
דרישות ונהלי ביטחון רלוונטיים נוספים שיחולו על המפעיל בהתאם לאופי ותחומי פעילותו,  וכן 

להלן, אשר בכולם מחויב המפעיל (להלן: "הנחיות  9שינויים ועדכונים כאמור בסעיף 
  ם יימסרו למפעיל לאחר הזכייה במכרז. הביטחון").נהלי הביטחון הרלוונטיי

נאמן הביטחון יפעל על פי הנחיות מנהל חטיבת הביטחון ו/או כל גורם מוסמך מטעמו (להלן:  .1.2
"חטיבת הביטחון") ובתאום עימם,  מיום אישור מינויו של נאמן הביטחון ובמהלך כל תקופת 

  הפעילות. 

יצוע הנחיות הביטחון כאמור לעיל תחול למען הסר כל ספק יובהר בזאת כי האחריות הכוללת לב .1.3
  על המפעיל.

המפעיל יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הביטחון, לצורך אישור   .1.4
להלן בצירוף המסמכים הנדרשים כשהם מלאים  3חטיבת הביטחון בהתאם להנחיות סעיף 

  וחתומים על ידי המועמד כנדרש.

להלן,  3לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  ,חטיבת הביטחון תהיה רשאית .1.5
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהמפעיל להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

  שנבחר וכל זאת בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובת הנמקה.

הביטחון, ישמש מנהל מתן  ידי חטיבת-עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון, על .1.6
שא באחריות כאמור לעיל. על פי שיקול דעתו יהשירותים בפועל, מטעם המפעיל,  כנאמן ביטחון וי

של המפעיל, יכול ומנהל מתן השירותים מטעמו ישמש גם כנאמן הביטחון  הקבוע ובלבד שאושר 
  לכך על ידי חטיבת הביטחון כאמור לעיל. 

רוך מפורט בחטיבת הביטחון, לא יאוחר משבוע ימים מיום חתימת נאמן הביטחון ייזום קבלת תד .1.7
  החוזה. התדריך יכלול פירוט, הסברים והבהרות להנחיות הביטחון.

  על נאמן הביטחון להיות בקיא בהנחיות הביטחון, ולפעול לביצוען ואכיפתן. .1.8

ן בהנחיות נאמן הביטחון יקיים קשר שוטף עם חטיבת הביטחון במהלך תקופת הפעילות, ויתעדכ .1.9
  ביטחון, העשויות להשיק לפעילות המפעיל בתחום הנמל, מעת לעת ובכל עת שיידרש לכך.  

נאמן הביטחון יוודא שהגורמים הפועלים מטעם המפעיל בתקופת הפעילות מתודרכים ובקיאים  .1.10
 בהנחיות הביטחון התקפות בהתאם לאופי עיסוקם ותחומי פעילותם בנמל ומקיימים אותן.

 
 :קה ו/או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמלאישור העס .2

כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית, לכן יורשה המפעיל להעסיק בתחום הנמל או  .2.1
להתקשר עם צד שלישי, העתיד לפעול בתחום הנמל מטעמו, בכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות 

עובדיהם, רק מועמד שאושר האמור, מועסקים במתן השירותים, קבלנים, קבלני משנה, ספקים ו
  על ידי חטיבת הביטחון. 

אישור המועמד על ידי חטיבת הביטחון יינתן לאחר שיעבור את בדיקת הרישום הפלילי וההתאמה  .2.2
  פי אופי עיסוקו ותחום פעילותו.-הביטחונית, בהתאם לרמה הנדרשת על

רטים הדרושים לצורך המועמד וכן הגורם מטעמו הוא פועל, מתחייבים לספק את כל הנתונים והפ .2.3
  ביצוע הליך באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

 שאלון אישי;  .2.3.1
 הסכמה למסירת מידע; .2.3.2
 כתב ויתור סודיות רפואית; .2.3.3
  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .2.3.4

חטיבת הביטחון רשאית לפטור מועמד/ים ממסירת כל הנתונים כאמור לעיל או חלק מהם ו/או  .2.4
ם נוספים לגבי מועמד/ים וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדרוש כי ימסרו לה נתוני



לעיל. בנוסף תהיה חטיבת הביטחון רשאית לאסור,  3.1לרמת הסינון הנדרשת כאמור בסעיף 
  מטעמים ביטחוניים, פעילות של מועמד/ים בתחום הנמל בין אם אושר/ו ובין אם לא.  

ון זמן סביר מראש, וכן מתחייב המפעיל המפעיל יתאם את קבלת הטפסים מחטיבת הביטח .2.5
להעביר את כל הנתונים הנדרשים  באמצעות הטפסים לעיל, כשהם מלאים וחתומים על ידי 

  המועמד כנדרש. 

באחריות המפעיל לדווח ולעדכן על כל שינוי בפרטי המועמד, אשר נודע לו לאחר העברת פרטי  .2.6
פרט אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות המועמד או לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו ו/או בכל 

  ביטחונית. 

המפעיל מתחייב לא לאפשר את פעילותו של גורם, אשר נתוניו ופרטיו לא נמסרו לחטיבת הביטחון  .2.7
ו/או לא קיבל אישור ביטחוני לפעילותו כאמור לעיל,  ללא אישור מראש ובכתב  מאת חטיבת 

  הביטחון.

מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר תהליך קבלת סיווג בטחוני מתאים ואישור  .2.8
שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה ממועמד למועמד ועל המפעיל להביא 

 אדם ולוחות הזמנים לפעילותו.-זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
 

 :הנחיות לתקופת ההקמה .3
מה במקומות מתן השירותים אם במסגרת פעילותו נדרש המפעיל לביצוע עבודות הקמה ו/או התא

 :יחולו עליו ההוראות להלן
המפעיל יעביר לידי חטיבת הביטחון את רשימת הגורמים הפועלים מטעמו בביצוע עבודות  .3.1

ההקמה, לרבות עובדי המפעיל, קבלנים, קבלני משנה, עובדי קבלנים, עובדי קבלני משנה וספקים, 
ה. חטיבת הביטחון תהא רשאית לדרוש, לפי ימים טרם מועד תחילת ביצוע עבודות ההקמ 30 - כ 

לעיל, כולן או חלקן,  3שיקול דעתה הבלעדי, כי לגבי מי מהמועסקים כאמור יחולו הוראות סעיף 
  והמפעיל יפעל בהתאם להנחיותיה.

להלן, עבור ספקים הצפויים לשרת אותו  5.16-5.18המפעיל יבצע מיפוי ספקים, כאמור בסעיפים  .3.2
  המפעיל יעביר את נתוני הספקים טרם המועד הצפוי לתחילת פעילותם.  במהלך תקופת ההקמה.

במסגרת עבודות ההקמה יתכנן המפעיל ויתקין על חשבונו, סידורי אבטחה נאותים, למניעת  .3.3
אפשרות של חדירת אדם ו/או החדרת חפצים למקומות השירות כאשר אינם פעילים ואינם 

  מאוישים.

בטחה נוספים (לרבות כאלה שאינם סטנדרטיים ומקובלים), אם המפעיל מבקש להתקין סידורי א .3.4
  יציגם מראש לאישור חטיבת הביטחון, במסגרת אישור התכניות המקדמיות. 

-מובהר בזאת שבמסגרת אישור הרשות את תוכנית עבודות ההקמה  רשאית חטיבת הביטחון על .3.5
עו בהן תיקונים, או כי פי שיקול דעתה, לאשר או לדחות את תכניות המפעיל או לדרוש כי יבוצ

 .יוצגו על ידי המפעיל תוכניות חלופיות
 

 :הנחיות לתקופת מתן השירותים .4
 :הדרכה ביטחונית  למועסקים       

המפעיל  ידאג ויוודא כי לכל עובד הצפוי להיות מועסק במתן השירותים, תוענק הדרכה  .4.1.1
קידו המיועד, זאת ביטחונית נאותה כחלק מתהליך הכשרתו למתן השירותים ובהתאם לתפ

בטרם יחל בעבודתו. לצורך כך ייחד המפעיל חלק ייעודי במסגרת תכניתו להכשרת 
 המועסקים על ידו, בתאום עם חטיבת הביטחון

ההדרכה תינתן על ידי חטיבת הביטחון או גורם אחר שאושר על ידה ובה יועברו, בין היתר,  .4.1.2
 :הנחיות הביטחון  בנושאים להלן

 7 ונית בהתאם לסעיףכללי התנהגות ביטח .4.1.2.1
המפעיל מתחייב כי כל מועסק מטעמו יקבל תדריך בטחוני טרם תחילת העסקתו  .4.1.2.2

 לבפועל בתחום הנמ



נוסף להדרכה כאמור לעיל  יעביר המפעיל תדריכי ריענון למועסקיו, מעת לעת  .4.1.2.3
ובכל זמן שיידרש לעשות כן ובמסגרתם ימסור עדכונים בהנחיות הביטחון 

 לו בנמהמשיקות לתחום פעילות
עובדי ומנהלי הזיכיון יפעלו על פי הוראות והנחיות משמרת הביטחון של נתב"ג.  .4.1.2.4

 בכל אירוע חריג או ארוע חירום יש לדווח לחפ"ק בטחון
 

 :בקרה וביקורת .5
חטיבת הביטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ( להלן: "הגופים  .5.1

יקול דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל פי ש-הממלכתיים המנחים") יהיו רשאים, על
במהלך תקופת הפעילות, מערך בקרה וביקורת, על מנת  לוודא כי הנחיות הביטחון  מתקיימות 

  במלואן.

מערך הבקרה והביקורת יכול ויכלול תרגילים שונים לגורמים מטעם המפעיל ולמערכת כולה וכן  .5.2
  ות השירות.ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומ

המפעיל מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת, בכל עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בכל רלוונטיות  .5.3
  ביטחונית ולשתף פעולה עם המבקרים. 

במידה וימצאו חריגות מהנחיות הביטחון, יתקן אותן המפעיל באופן מיידי, ויעביר ללא דיחוי,   .5.4
  נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

קרה של חריגה מהנחיות הביטחון, רשאית חטיבת הביטחון להפסיק את פעילות המפעיל או במ .5.5
פי שיקול דעתה, יש לה השלכה העשויה לפגוע ברמת האבטחה והבטיחות - חלק ממנה, אשר על

 .בנמל וזאת עד לתיקון החריגה או בכלל
 

 :אבטחת מידע .6
וחלט להעביר מידע אודות אמצעי המפעיל ועובדיו מתחייבים לשמירה על סודיות. חל איסור מ .6.1

  ונהלי הביטחון של ביטחון נתב"ג לכל גורם שהוא. 

המפעיל ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע הביטחוני המוגדר רגיש ע"י חט'  .6.2
 .הבטחון והגופים המנחים

 
 :שמירה על סודיות .7

ור בסוד, לא להעביר המפעיל וכל מי מטעמו שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים מחויבים לשמ .7.1
ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לאינפורמציה הביטחונית 

  ולסדרי הביטחון להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.

המפעיל ומי מטעמו שיועסקו במתן השירותים יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם  .7.2
 .לאמור לעיל

 
 :נהגות ביטחונייםכללי הת .8

בהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או חטיבת  -חלות הגבלות על נשיאת נשק בתחום  בית המלון   .8.1
  הביטחון בנתב"ג. הנושא באחריות קב"ט במלון לביצוע. 

על המפעיל וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי חטיבת הביטחון, בשגרה  .8.2
  פקידם.ובחירום וכן לסייע להם במילוי ת

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם חטיבת הביטחון לצורך בטחוני בחירום, בשגרה, ולצרכי תרגול,  .8.3
תתאפשר בכל עת, ללא כל עיכוב או הפרעה מצד המפעיל או מי מטעמו למעט כניסה לחדרי המלון 

  יש היתר גורף). –ולמתקניו שתתואם עם קב"ט המלון (במצב לחימה בפיגוע 

יה או אינפורמציה חריגה, אשר עשויה להיות בעלת ערך בטחוני, מחויבים, אם נחשפו לסיטואצ .8.4
  מטעמו, לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הביטחון המפעיל וכל מי

 
 



 :שינויים ועדכונים .9
פי הנחיות -נהלי חטיבת הביטחון מתעדכנים מעת לעת לאור הערכות מטה חטיבת הביטחון, ועל .9.1

טחון רשאית לשנות ולעדכן את הנחיות הביטחון, על פי הגופים הממלכתיים המנחים. חטיבת הבי
  שיקול דעתה ובכפוף לצורך ביטחוני, בכל עת ומבלי חובת הנמקה.

מובהר בזאת כי כל שינוי באופי הפעילות של המפעיל ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השירות ו/או  .9.2
הוביל לשינוי ו/או המתקנים העומדים לרשות המפעיל, עשוי להיות בעל השלכה ביטחונית ול

  עדכון הנחיות הביטחון.

המפעיל יקבל מראש, מידי חטיבת הביטחון, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהנחיות הביטחון,  .9.3
  ויהיה מחויב בו.  

חריגה מהנחיות הביטחון תתאפשר במקרים חריגים בלבד ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב  .9.4
ריגה העשויה, על פי שקול דעתה של חטיבת הביטחון, מחטיבת הביטחון. בכל מקרה לא תאושר ח

  להוות סיכון ביטחוני. 

בקשה מנומקת לחריגה מהנחיות הביטחון תוגש לחטיבת הביטחון כשהיא חתומה על ידי המפעיל  .9.5
 ונאמן הביטחון.    

 
 :שונות .10

חלים אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון ומכללי ההתנהגות הביטחוניים ה .10.1
 על כלל השוהים בתחום הנמל

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו ו/או על פי כל דין. בכל  .10.2
מקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות נספח זה לבין הוראות החוזה ושאר נספחיו, 

 בעניינים בעלי אופי בטחוני, יגברו הוראות נספח זה
מהנחיות חטיבת הביטחון שידרשו מהמפעיל, אשר יש בה, על פי שיקול דעתה של חטיבת  כל הפרה של מי

הביטחון, בכדי לפגוע בביטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים והציוד בנמל, תחשב כהפרה יסודית 

  של החוזה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נתב"ג –נספח תקשורת  -נספח י'

  טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד)נספח מערכות תקשורת בנתב"ג (כולל 

 מבוא

הגדרות  למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא המשמעות  .1
 ")"החוזההנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

ינויו בחוזה אשר על פי החוזה העיקרי, יהא כבעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל"  .1.1
 יהיה.

טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), תקשורת  תקשורתרשתות כבילה;  – "מערכות תקשורת" .1.2
 1990- "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן מחשבים;

), מערכות גילוי אש, CCTV"ס (טמ), CATV"כ (טללרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים, 
 נטרקום וכיו"באי

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת  –"פעילות תקשורת"  .1.3
 .תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת

 להלן. 12כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים: –" התקשורת שירותי" .1.5

ניה, לרבות שיחות פנים ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות פנימיות בתוך שירותי טלפו .1.5.1
 מתחם נתב"ג.

 שירותי תקשורת מחשבים  .1.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד .1.5.3

שירותים נלווים לאיזה מהשירותים  ,ערוציתרב  טלוויזיה), ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .1.5.4
 הנ"ל

ולו לגביהם הוראות שתפורסמנה שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויח –שירותים חדשים  .1.5.5
  על ידי הרשות מעת לעת.

 תהוראות כלליו

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בנתב"ג תשתיות ורשת למערכות  .2
 רתוהתקש"רשת תקשורת (טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: 

 ה משאבים ניכרים ביותר), אשר בהקמתה השקיע"הרשותית

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: טעמים  .3
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל -תעופתיים

, ואחידה, קרי: היא בלבד של נתב"ג, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה
להלן), והקמתה, הפעלתה ותחזוקתה  5תשמש את כל המפעילים השונים בנמל (בכפוף לחריג בסעיף 

מפעיל הנס"ר תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות ו/או באמצעות מפעיל שירותי נס"ר (להלן: "
) ו/או "התשתיות "קבלני") ו/או ובאמצעות קבלני כבילה אותם בחרה הרשות (להלן: הרשותי

 באמצעות כל גורם אחר מטעם הרשות.

בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות התקשורת  פעילות מחוץ למקומות השירות. .4
(כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו ("הבועה") אך ורק באמצעות רשת התקשורת 

אחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא יתקין הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף ל
מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם בתשתיות 
התקשורת שמחוץ למקומות השירות, בעצמו או באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי 

קבלת הסכמתה של הרשות לכך, תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא 
 מראש ובכתב, אלא בכפוף להוראות נספח זה.

) (לרבות התקנת תשתיות תקשורת הבועהמקומות השירות ( בתוךשל המפעיל  פעילות התקשורת .5
 להלן) 9פאסיבית ו/או שינוין) תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך (ראה סעיף 

 



 שתיות:הוראות כלליות לעניין ת

לעיל מובהר, כי  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.4למרות האמור בסעיף  .השירות למקום קישוריות .6
במקרים חריגים, וביחס למיקומים מסוימים בנתב"ג בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא 

רשותית ובקשתו המפעיל רשאי לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת ה
תידון על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את הקישור המבוקש, 
תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת על המפעיל, ואת יתר התנאים 

תי נפרד מנספח הרלוונטיים לביצועו, והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בל
 זה, את ההוראות הרלוונטיות לאמור לעיל.

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים (מבחינה  .משתמש מתחמי בין קישוריות .7
לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה לזה, אלא באמצעות גיאוגרפית), 

 אחת מן החלופות הבאות:

ש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי באמצעות מפעיל הנס"ר [לטלפוניה] שימו .7.1
להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר  10שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הרשותי, כמפורט בסעיף 

 הרשותי.

להלן  14.1), כמפורט בסעיף VLAN[רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות ( .7.2
 עות הרשותבאמצ

 להלן 15[מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .7.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ למתחמי הרשות)  .7.4
) או באמצעות ספק תקשורת מורשה 9בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף

 )12(כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות התקשורת  .בעלות .8
בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של מפעיל הנס"ר הרשותי ובין 

מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, קניינה הבלעדי של באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת 
ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק מרשת התקשורת), - הרשות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על

 והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות

 התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירות או שינוין .9
פעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים בתשתית במידה ויחפוץ המ

התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה), שלא באמצעות 
להלן), ייעשה זאת רק לאחר קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, 11ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 

 ם והנהלים הבאים:ובמקרה זה יחולו התנאי

התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל רישיון על פי כל דין  .9.1
 ")המתקיןלמתן השירות הרלוונטי (להלן: "

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, תכנית  .9.2
ור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק של כל קווי מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמ

"). במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל תוכניות ההתקנההתקשורת המתוכננים (להלן: "
 לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן כלשהו לאיזו 
ות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד לאפשר את פעילותה ממערכ

התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת מערכת תקשורת אחת, הפועלת 
 בנתב"ג לא תפריע לרעותה, ולא תגרום עיכובים ו/או השבתות במערכת כולה

בשינויים הנדרשים לפי שיקול דעתה  הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה .9.3
יום מיום  30- המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא יאוחר מ

 שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה

 תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן  .9.4
 השירות מקוםך עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתו

 CAT‐5E ,CAT‐7 CAT‐6Eסלילת תשתית אחודה בלבד ( .9.4.1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה .9.4.2



 או ע"ג מובילי תקשורת P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות  .9.4.3
על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של המתקין, לצורך קבלת 

טים נוספים, במידת הצורך, להתקנת התשתיות ולהסדרת פיקוח הנחיותיו לעניין תקנים מפור
  מטעם הרשות על עבודת המתקין.

 פי שיקול דעתה הבלעדי- הרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל המערכות  .9.5
בות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לר

 להתחייבותו זו

המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של הרשות ו/או מי  .9.6
 פי הוראותיה- מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

אשר בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי המתקין, ו .9.7

) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל במקומות השירות (להלן: As‐Madeמשקפת בדיוק (
 "). לא תותר כל סטייה מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשותתכניות לאחר ביצוע"
מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד לצרכי תיקונים,  מפעילה

ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או י "ב, וכי הואוכיותוספות 
שהוכנו על ידי לאחר ביצוע, שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתוכניות 

ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות רשות, בין למפעיל הנס"ר הרשותי כאמור, בין ל מפעילה
 הללו

מים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר הרשותי, במקרים מסוי .9.8
הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על ביצועה ישלם המפעיל  בגיןתהא הרשות רשאית להורות כי 

דמי פיקוח בשיעור שייקבע על ידי הרשות (ואשר לא יעלה בכל , הרשותיבמישרין למפעיל הנס"ר 
 השינויים/או ו העבודות מערך 7% -ל השווה סךמקרה על 

, (Wirelessהתקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .9.9
של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור הרשות. תנאי  השירותמכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות 

של המפעיל ללא  רותהשימוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות 
כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ 

פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא - של המפעיל, ותבוצע על השירותלמקומות 
 רשאית לקבוע את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל

האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי אכן  לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת
לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע 
המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא 

ל ניתוק הרשת האלחוטית של ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות ע
המפעיל ואף לפעול בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על 

  המפעיל
יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, כדי 

ת כל דין, וכי תנאי מוקדם שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראוילהוות אישור או ר
  שיונות הנדרשים לכך לפי כל דיןינוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והר

 
 שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), רשאי 
(ובכפוף לתנאים  הרשותיהנס"ר  עילמפהמפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

(ויחולו התנאים המפורטים  מורשה תקשורת ספקלהלן) ו/או באמצעות 11המפורטים בסעיף 
  לפי בחירת המפעיל - להלן), לפי העניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת 12בסעיף 

 
 התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי .11

נכון למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשים את  מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות,

), 1.5.1שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.השירותים הבאים: שירותי טלפוניה (כהגדרתם בסעיף 



שירותי תקשורת מחשבים (חיבור קווי נתונים אל מחוץ לגדרי נתב"ג בלבד); שירותי גישה 
הבועה, התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה,  לאינטנרט; פריסת תשתית תקשורת בתוך

קישור לספקי סלולר; רכישת שירותים מספקי תקשורת שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, 
אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו 

מים בתוך נתב"ג, אלא כאמור בסעיף מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין מתח
לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו 7.2

  מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק למשתמשים
בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יחולו הכללים 

 :הבאים

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים  .11.1.1
). ההסכם עם מפעיל הנס"ר "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"המפורטים לעיל (להלן: 

הרשותי יעגן את העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט השירותים שיעניק מפעיל 
נתינתם ואת התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא הנס"ר הרשותי למפעיל, את המועדים ל

כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות 
לא תהיה צד להסכם שבין המפעיל למפעיל הנס"ר הרשותי, ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה 

שת התקשורת אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, בר
הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר 

 הרשותי. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת התקשורת  .11.1.2

], ויעניק למפעילים השונים בנתב"ג, בכללם המפעיל, VLANמעט הרשותית על כל מכלוליה [ל
שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך 
מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה ייעודי לרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים 

)Help Desk( 

צית, שירותי חיוג בתוך מתחם נתב"ג, ושירותי המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים אר .11.1.3
האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל 
הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). הוראה זו תחול 

"ר הרשותי מעת לעת אף ביחס לשירותים נוספים שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס
כשירותים שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר זה כי ההתקשרות של 
הרשות עם מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו התקיימה תחרות, בין היתר, 
על מחירי השירותים השונים שמפעיל הנס"ר הורשה לספק. המחירים עבור יתר השירותים 

הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין אותם רשאי מפעיל 
 המפעיל.

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .11.1.4
המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות 

 ימים. 7ב בת עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכת

 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .12

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  .12.1
לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק 

ם את השירותים תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשי
). המפעיל יהא רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם "מורשה תקשורת"ספק האמורים (להלן: 

הרשות בכתב בכל עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו 
מועד וכן לוודא כי השירות המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות נלווה) הינו מסוג 

 ותרת על ידי ספק תקשורת מורשההשירותים שאספקתם מ

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם (להלן:  .12.2
) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק התקשורת ספק"-המפעיל"הסכם 

ספק, וספק - המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם המפעיל
ורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, התקשורת המ



בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו 
ספק. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד -ויישומו של הסכם המפעיל

 הרשות בעניינים אלה.

 
מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר הרשותי  בחתימתו על החוזה .13

אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי  מצרפייםו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 
של שירותים שרכש  קבוצותשיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות 

או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר  ממפעיל הנס"ר הרשותי
  הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין שירותים אלו.

 
 הוראות ביחס לרשת המחשבים .14

 חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לנמל. .14.1
שבים של הרשות, אשר ברשותו באמצעות רשת המח שירותבחר המפעיל לחבר את מקומות ה

 :וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן

) תחובר אל מתג התקשורת LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .14.1.1
המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל באמצעות קו תקשורת מסוג 

CAT 5E, CAT 6E או CAT‐7]. 

לשם המחשה שני מתחמים שיכונו  - VLANשל המפעיל ( התקשורת בין מספר מתחמים .14.1.2

LAN1 ו - LAN2) תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד (LAN  ) למתג התקשורת 1
הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים של הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב 

 LANלמקום השירות האחר של המפעיל ( שת ), וממתג זה חיבור לחלק האחר של ר2
 המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה

, המאפשר שימוש Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך -הקישור על .14.1.3

 Mbps 100או Mbps 10בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

תן מתן אישורה ומ במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספים ותנאים השירות עלות .14.1.4
 השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה ולצורך  .14.1.5
 .איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל הודעה על כוונת הרשות לעשות כן

מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי שלו אל  יםבמידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשב .14.2
הוא יהיה  או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות,הנמל, 

[קישור אל  לעיל 7.4סעיף רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת 
 רשת הבזק הציבורית.

 ת תקשורת אלחוטיתבכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רש .14.3

 הוראות נוספות: .14.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים  .14.4.1

בנוגע  (on‐line)השונים בנתב"ג, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 
אפייניה, לפעילויות המתקיימות בנמל, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומ

באמצעות התחברותם לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור  –וזאת 
לרשת המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים שייקבעו 

 על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת.

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את הקופות 

לגבי פעילות  (on‐line)הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 
המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת 

 יל.מידע לא מקוון בתיאום עם המפע
  



 

 הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד .15

 
 שירות.בתוך מקומות המאוד התקנת מערכות מתח נמוך  .15.1

שלו,  שירותהמפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות ה
באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך אחר מטעמו של 

  .אישור מהרשותהמפעיל לאחר קבלת 
ידי המפעיל בתוך -הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על

  פי תקנים וכללים אלה, במידה ויקבעו- , והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ה
בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים לעניין סוג 

 , כפי שנקבעו על ידי הרשות לגבי מערכות מתח נמוךשירותערכות שיותקנו על ידו במקומות ההמ
 , המתממשקות למערכות אחרות בנתב"ג, כגון מערכות: גילוי אש, טמ"ס וכיו"במאוד

 לשימוש המפעיל  מאוד הקצאת מערכות מתח נמוך .15.2
אוד מסחריים שונים (כדוגמת קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מ

מערכת כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב). ככל שהדבר יאושר על ידי הרשות, 
, ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, מאוד הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוךתקצה 

ת והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת לע
בתוספות לנספח זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק בלתי 

  נפרד מהחוזה
הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש המפעיל, לרבות 

ככל הניתן, לאחר שתימסר למשתמש הודעה על  -לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 
 נת הרשות לעשות כןכוו

 מאוד  הבעלות במערכות המתח הנמוך .15.3
שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות והינן מאוד מערכות המתח נמוך 

בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל פעולה (זולת השימוש 
  .בתוך מתחמיו ובהתאם להוראות נספח זה שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא

  לעיל [בעלות] יחולו אף על מערכות מתח נמוך מאוד  8למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 

 טלוויזיה רב ערוצית .16
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של טלוויזיה רב 

ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי ערוצית במקומות השירות יבוצע אך 
לעיל ובהתאם לכללים שיחולו  12שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות סעיף 

  מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור.
  מבנה הרשותהמפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ ל

הקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות 
שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף 

  המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 שרותי הגז בבית המלון - נספח יא

 כללי: .1

הזכיין יוודא כי ספק הגז הינו "ספק גז" מורשה, המחזיק ברישיון בר תוקף בתחומי  .1.1
הפעילות הנדרשים בגז, עפ"י דרישות משרד האנרגיה והמים, ומתחייב לפעול על פי 

שויות הנוגעות להתקנת הנחיות המשרד, חוקי ותקנות הגז והבטיחות, ודרישת הר
 .והפעלת מתקני גז

באחריות הזכיין לוודאות כי הספק יבצע בדיקות וביקורות יזומות, לפחות אחת לחצי  .1.2
שנה בכל מתקני הגז במתחם (מחוץ ובתוך בית המלון). הזכיין ישמור את העתקי 
הביקורות למקרה הצורך. העתקי ביקורות אלה חתומים ע"י המבצע ו/או נציג הספק, 

 יועברו למנהל החוזה לאחר ביצוען לפי דרישת הרשות

הזכיין ידווח מידית להנהלת הרשות על כל מחדל או ליקוי גז בעל פוטנציאל סיכון  .1.3
בטיחותי ובמקרי הצורך ינתק את הגז במקרים המחייבים מניעת סיכון בתיאום עם 

 הרשויות

רי הצריכה וכן לחצי הזכיין באמצעות הספק יוודא כי תפוקות הגז הנדרשות ע"י מכשי .1.4
הגז ישמרו ולא יפגעו בכל תנאי העבודה הצפויים. בכל מקרה של ירידה בלחצים או 
תפוקות מתחת לנדרש עפ"י התקנים ועפ"י ציוד הצריכה יפעל ללא דיחוי להחזיר את 

 המתקנים לפעילות תקינה

ת תיאום ביצוע עבודות התשתית המרכזית ומערכת הספקת הגז עד לכניסה אל המערכ .2
 :שבתחום צרכני הגז

הזכיין באמצעות הספק יבצע את הנחת צוברי הגז, צנרת הגז המרכזית והתשתיות על  .2.1
בסיס תכנית מאושרת ע"י הרשויות. מערכת הגז הינה חלק מתשתיות אחרות, והספק 

 מחויב לתיאום תשתיות עם מערכות קימות או עתידיות

הלת והספק, ויוודא כי בדק והכיר את באחריות הזכיין  לבצע סיור בתיאום עם נציגי המנ .2.2
המערכת על בוריה וקיבל על עצמו את התקנת צנרת הגז הנדרשת על בסיס כללי המקצוע 

על חלקיו) והסיכום הסופי עימו. היה ובמהלך העבודות  158והתקנים המחייבים (ת"י 
תיפגענה תשתיות אחרות, הזכיין באמצעות הספק ידאג לתקן הנדרש על חשבונו, 

 שלים את התשתית ככל שידרשולה

הזכיין באמצעות הספק מתחיב להכין תכניות עבודה מפורטות בהתאם לצורך וכן  .2.3
תכניות מיקום תשתיות הגז על גבי תכניות תיאום של מתכנני הרשות. ביצוע התיאומים 

 בין תשתית הגז, לבין תשתיות אחרות יהיה באחריות הספק, בשיתוף נציגי הרשות

הספק יהיה שותף לפתרונות מקומיים שינתנו למהלך צנרת ומיקום הזכיין באמצעות  .2.4
ציוד הגז בתשתית המרכזית ובתשתיות שיוקמו בתחום המבנים. פתרונות אלה יועלו על 
גבי תכנית שרטוט שתאושר במשותף ע"י אדריכל הפרויקט בכל קטע, מתאם התשתיות 

 ומפקח הפרויקט באתר

לאחר קבלת היתר עבודה בכל שלב, מנציגות  כל פעולות ההקמה והכרוך בכך, יבוצעו .2.5
הרשות, על בסיס תכניות מאושרות שיוגשו ע"י הזכיין לרשות לאישור לפני הביצוע. עם 
זאת יתכנו אי התאמות בנתוני התשתיות הזכיין מחויב לזהירות תוך כדי ביצוע והוא 

 מחויב להתריע על כל אי התאמה טרם ביצוע אותו שלב בעבודה

בודה ולאחריה, ישמרו אתרי העבודה נקיים מפסולת ומפגעים באחריות בכל שלבי הע .2.6
 הזכיין



הזכיין ישמור על כללי הבטיחות בהקשר לפעילותו באתר. וכן ידאג לחסום את אזורי  .2.7
הפעילות בשילוט ו/או מחסומים מתאימים כדי למנוע פגיעה בציבור ובגורמים הפעילים 

חים ללא השגחה צמודה. זהירות יתר תינקט באתר ולידו. לא יושארו בורות ותעלות פתו
 בעבודות בקרבת תשתיות חשמל קימות או עתידיות

בגמר ביצוע התשתיות לרבות הצוברים והצנרת, ידאג הזכיין באמצעות הספק לקבלת  .2.8
אישור מעבדה מאושרת (מכון התקנים הישראלי) לכל המערכת כתנאי למילוי גז ולחיבור 

 המערכת למכשירי הצריכה

ן באמצעות הספק להסדיר רישוי הצוברים, ע"י הרשויות כנדרש עפ"י חוק. ההיתר הזכיי .2.9
 יהיה על שם הרשות והמבקש

הזכיין ידאג להסדרת תשלומים מול הרשויות, אם ידרשו, וכן כל דרישה מנהלתית  .2.10
או בטיחותית אם יעלו בעתיד, בגין הקמת והפעלת תשתית הגז כולל הצוברים, באפן 

 ללא מעורבות הרשותישיר ועל חשבונו, 

, יתואם עם מנהל החוזה, מראש לוח הזמנים לביצוע העבודה על שלביה השונים .2.11
והזכיין מתחייב לעמוד בלו"ז כדי להימנע מפגיעה בעבודות התשתית האחרות ובלו"ז 

 .הפעלת צרכני הגז השונים

אי עמידה בלו"ז המוסכם, תהווה  הזכיין יגיש לוח זמנים לאישור נציג הרשות. .2.12
רה יסודית של החוזה, והפסקת החוזה תהיה נתונה לשיקולה הבלעדי של הרשות ללא הפ

 .מתן כל פיצוי בגין עבודות ואמצעים שהושקעו במקום

 מפרטי ביצוע: .3

הזכיין באמצעות הספק יתאים עצמו למפרטים הטכניים שסופקו לו ע"י נציג הרשות, אם  .3.1
 על חלקיו השונים 158סופקו, ובכפוף לתקן ישראלי 

ל ההתקנות חיבות להיות בהתאם לדרישות מכבי האש, על בסיס דרישות הנציבות כ .3.2
הארצית, ובנוסף יתאם עבודתו עם רשות הכבאות המחוזית, כדי להימנע מעיכובים 

 .מיותרים בעת ההפעלה

 :הקמה והספקת מערכת הגז .4

 :המערכת החיצונית .4.1

כ"א. תקן גלון  2000מערכת הגז תבוסס על צוברי גז, אחידים בקיבול של  .4.1.1
. הצוברים יכללו, שסתום מפני מילוי יתר, וכן שסתום ASME 8 - הצוברים יתאים ל

לסגירה אוטומטית בעת רעידות אדמה בקו לחץ הביניים הראשי, עפ"י דרישות 
שערי בטחון נעולים. מפרט הגדרות עפ"י  2התקן. הצוברים יוגנו בחצר מגודרת, עם 

 הנחיות הרשות

ז, המערכת היה על בסיס מאיידי מים חמים עם יחידות במידה שידרשו מאיידי ג .4.1.2
חשמליות או יחידות הסקה בתיאום מוקדם עם מינהלת הרשות, כדי לבדוק אפשרות 
הזנה חשמלית. בהתקנה עם מאיידים, נדרש כי כל צנרת הגז בלחץ ישיר (אד ונוזל) 

ל ברזי תפר, וחיבורים באמצעות אוגנים בלבד. כ- בלי 80תהיה מסוג פלדה סקדיול 
 הגז יהיו כדוריים חסני אש ואנטי סטטיים

, עם חיבור באגנים 40תפר סקדיול - במערכת לא מאידים, הצנרת תהיה פלדה בלי .4.1.3
יכולים להיות ברזי "שגיב" מפליז,  2וברזים חסיני אש. ברזים בקטרים מתחת ל"

 1607מאושרים לתקן ישראלי 

חץ, כדי לאפשר מעקב על לחץ לפני ואחרי כל ווסת ל- בכל המערכת יותקנו מדי .4.1.4
 תקינות המערכת בכל עת



בכניסה למתחם הבישול, מחוץ לבית המלון יותקן ברז בטחון ראשי עם מפעיל  .4.1.5
פניאומטי מפוקד חשמלית, או חשמלי מלא. הברז יהיה חסין אש מסוג "נורמלי 
סגור", ומתאים לשימוש בגפ"מ. (אין להשתמש בברזים שמאפשרים מצב של 

 :שאין מתח על סליל הפיקוד) הברז יסגר באחד מהמקרים הבאים"נורמלי פתוח" כ

 הפסקת חשמל כללית .4.1.5.1

 הפסקה חירום במקרה של שריפה .4.1.5.2

 גילוי דליפה במבנה ע"י אחד מגלאי הגז .4.1.5.3

 :המערכת הפנימית בתוך בית המלון .4.2

כל ציוד צריכת הגז במפעל, יאושר לעמידה בתקנים הרלונטיים. ציוד שאינו  .4.2.1
 גז, ואסור בשימושמאושר לא יחובר למערכת ה

חלות על ההתקנה בפנימית. כגון: נגישות של ברזי  3חלק  158כל דרישות ת"י  .4.2.2
ניתוק, מרחק ציוד חשמלי מברזי הגז, מרחק בורות ניקוז, הגנה על צינורות גז 

 מפגיעה מכנית וכו'

יותקנו גלאי גז מוגני מים, בכל אזורי השימוש בציוד צורך גז, בהתאם להוראות  .4.2.3
ים. הגלאים יתאימו לתקן ארופי או אמריקני לשימוש תעשייתי (לא יצרן הגלא

ביתי). הגלאים יחוברו לברז הבטחון החיצוני, ולנצנץ אזהרה וצפירה, בכניסה 
 למפעל מבחוץ. אשר יסופקו ויותקנו עם המערכת ע"י ספק הגז

כל המערכת הפנימית תיבדק ותאושר גם היא ע"י מעבדה מאושרת, להתאמה  .4.2.4
 ות התקןמלאה לדריש

 :מסירת תיק מתקן בסיום ההקמה .5

עם סיום העבודות ובעת מסירת מערכת הגז לשימוש שוטף, יקבלו מפעילי הציוד הדרכה  .5.1
מנציגי ספק הגז, כולל הוראות הפעלה וחירום בכתב. חומר זה ורשימת המפעילים 

 .שאושרו יצורף לתיק המתקן

 :תיק המתקן יכלול בין השאר את המסמכים הבאים .5.2

 פרישה על תכנית האתר/המפעל + כללית של מערכת הגז (תזרימיתתכנית  .5.2.1

 תכנית מאושרת ע"י מפקח עבודה אזורי .5.2.2

 אישור מכבי אש .5.2.3

 אישור ועדת בינוי מקומית להתקנת הצוברים וכל מבנה נוסף, אם הותקן .5.2.4

לעמידה  - האחראי על ביצוע העבודה ופיקח עליה בכל השלבים 2אישור מתקין גז רמה  .5.3
 4 חלק 158ופס חתום עפ"י נספח א, לפי ת"י , לרבות ט158בת"י 

אישור המעבדה שבדקה ואישרה את עמידת המתקן בכל דרישות התקן, על בסיס נספח  .5.4
 4חלק  158ב, בת"י 

 אישור חשמלאי, לעבודות ומערכות חשמל .5.5

 .מפרטים טכניים של הציוד העיקרי (צוברים, מאיידים, ווסתים, שסתומים וכו' .5.6



 אחריות .6

 הפעלה ואחזקה בשיגרה ובחירום על הזכייןהאחריות להקמה, .6.1

הוראות ע"פ דין לבין נספח  \הוראות חברת הגז \תקנים\במידה ויש סתירה בן החוקים .6.2
  זה הרישא היא הקובעת

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח י"ב  נזיקין וביטוח

  
   אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

 
ו כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל כלפי הרשות ו/א עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1

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

רותים ו/או יאו מתן הש ההקמה לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות
ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם  המוצריםו/או ממכירת מפעילותו 
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי מפעיל על ידי ה

או על ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל  ,קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם
, למעט בגין נזק שנגרם מהנ"למטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 

  .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות
 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
העבודות שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים 

, נזק קלקול או פגיעה לרכוש במקומות השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן
הרשות או לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את 
הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין 
ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט 

  להלן). 2בסעיף 
  

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

הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל 
  זה.  חוזהפי -רותים עלית בכל הקשור במתן השסוג בזכויות קנייניות או רוחניו

  
כתוצאה  היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל  1.4  

כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה  ונןתביעה והצורך להתג מכל
פרת כאמור ככל שתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או ה או מחדל

ו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין- ו/או מאחריותו על המפעילהתחייבויות של 
, ובכל מקרה שהרשות תאלץ זה לעיל 1בסעיף כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירו

לשלם כל המפעיל לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב 
, פיגוריםאת בתוספת ריבית אשונה, וכל זרסכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה 

בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או פלילית  הלרבות כל ההוצאות שהרשות עמד
  ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.

  
המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות   1.5  

הלך תקופת מתן ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במ
השירותים) בקשר לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל 
מתקן אחר שאינם נראים לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים 
בשטח מקומות השירות, בין אם הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע 

המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 
המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. 
לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות רשאית לתקן את הנזק על 
חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות למטרה זאת. 

ן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום אשר עליה כמו כ
  לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.

  



  
  
  
  
  
  
  

1.7  

1.6  
יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה ואם יורשה  המפעיל

, על 1968 -להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח 
לתשלום דמי הביטוח  המפעילן לזמן ו/או לפי כל חוק אחר, ידאג תיקוניו מזמ

  הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק הנ"ל.
  
  

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

  
  
ביטוח

  ביטוחי המפעיל:   2.1  .2
  

לפני הבאת ציוד פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי -ע מאחריות המפעיל עלמבלי לגרו 2.1.1  
ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני מועד תחילת ביצוע עבודות 
כלשהן בחצרי הרשות על ידי המפעיל ו/או מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין שני, 

 יגפורטים בנספח על חשבונו את הביטוחים הממתחייב המפעיל לערוך ולקיים 
ביטוח עבודות קבלניות בשם המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, ובין היתר, 

(להלן:  יג כנספחזה ומסומן  חוזהוזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף ל
  ").המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות "
 

ביצוע עבודות מיום תחילת המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  
המפעיל או מיום הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם 

, כשהוא חתום על ידי המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות מבין שניהם,  
אישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת מבטחיו. המפעיל מצהיר

, והרשות תהיה המפעילדות ומקדמי לביצוע עבו כאמור הנה תנאי מתלה המפעיל
ביצוע להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או להתחיל את זכאית למנוע מן המפעיל 

במועד. מוסכם כי המפעיל יהיה האישור כאמור לא הומצא המפעיל אם עבודות 
מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות 

  .המציא את האישור כאמור. או להביא רכוש לחצרי הרשות בטרם 
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא 
מתחייב לקיים את כל  מפעילעל פי הסכם זה, וה מפעילתגרע מהתחייבויות ה

התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים 
  אישור כמפורט לעיל.לחצרי הרשות בשל אי הצגת 

  
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 
לערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 

הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף את  תקופת מתן השירותים
") אצל מפעילאישור עריכת ביטוחי ה(להלן: " 1 יג זה ומסומן כנספחחוזה ל

  "). מפעילביטוחי חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "
  

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא   2.1.4  
יום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, מיאוחר 

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 
, והרשות תהייה זכאית למנוע מן רבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים(ל

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

  



 הוא םאם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אות  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

ם המבוטח לכלול את הרשות, כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב ש
  לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

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

) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 1יג) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח ב(- (א) ו
  פיהן.- על את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח

  
המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכן   2.1.7  

, אשר בחצרי הרשותו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשיםכלפי 
בכל הסכם אחר מקנה בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה 

בגין נזק לרכושו ו/או קביל כלפי המפעיל, נכלל פטור מ בחצרי הרשותלהם זכויות 
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן 

פי הביטוחים - לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על
ובאישור עריכת ביטוחי  המפעילהנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות 

בזאת את  והמפעיל פוטרבין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אן לאו,  המפעיל,
המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור. האמור לעיל 

היה ורכוש  בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.
ו המבטח מוותר על כלשהו מבוטח בפוליסת ביטוח כלשהיא, ייכלל בה סעיף לפי

  זכות התחלוף כנד הרשות.
  

מובהר ומוסכם, כי בכל מקרה של נזק לרכוש, אשר ניתן לקימום, ישמשו תגמולי 
  הביטוח לקימום הנזק, אלא אם יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת. 

  
מוסכם ומובהר כי בשלוש שנים שלפני מועד מסירת הרכוש לרשות, המפעיל 

שות לכלול בפוליסת הרכוש ובאישור הביטוח המצורף מתחייב על פי דרישת הר
הוראה לפיה במקרה של נזק לרכוש, לרשות תהא  1 יגלחוזה זה כנספח 

  האופציה לקבלת תגמולי הביטוח ולנהל את הקימום. 
  

בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.8  
זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -בהתחייבות המפעיל על עיל, לא תפגעל 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 אישוריילת מתן השירותיםתחו/או  השירות

  
 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.9  

 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח
ישור מתחייב לחזור ולהפקיד את א 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   2.1.10  
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל

המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. 
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 
הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או 

 חוזהפי -די לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל עללגבי העדרם, ואין בה כ
  זה.
  



מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל  2.1.11  
יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

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

  
  2.1.12  

  
  
  
  

2.1.13  

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי 
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
  
מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם  מפעילה

ו/או מאופיים הם בבחינת חפצים מסוכנים ( מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים 
על פי הסכם זה)  וכן ימנע מעשיית כל שימוש, מעשה או  ושהכרחיים לפעילות

  . לה בחצרי הרשות ו/או בסמוך לו העלולים להגדיל את  הסיכוןפעו
  

  
העבודות המפעיל ואישור על  בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי   2.2 

, בין בעצמו ובין , מתחייב המפעיל לערוךקיום ביטוחי המפעיל המצ"ב לנספח זה
ו של הסכם זה וכל עוד באמצעות קבלני המשנה המועסקים על ידו, כל משך תוקפ
   הוא פועל בשטחי הרשות את הביטוחים המפורטים להלן: 

  
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי  2.2.1

רכב על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו וכל ביטוח נזקי גוף שאינם 
  מכוסים במסגרת פוליסת החובה. 

  
ישי עקב השימוש בכלי רכב אחריות בגין נזק לרכוש של צד של ביטוח 2.2.2

ו/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה, עד לסך שלא יפחת  מפעילעל ידי ה
 בגין נזק אחד. ₪  1,000,000 –מ 

  
 – 2.2.1בהגדרת "כלי רכב" בהתאם לסעיפים מוסכם במפורש כי 

לעיל נכללים במפורש גם מנופים, מלגזות, טרקטורים,  2.2.2
  ם נעים ממונעים מכל סוג.משאיות, גוררים ונגררים וכן כלי

  
רכוש לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא על ידי  ביטוח 2.2.3

המפעיל ו/או עבורו לאתר, לרבות טרקטורים, מנופים וכדומה כנגד 
המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח זה במלואו ו/או  כל אובדן או נזק.

  לעיל. 2.1.7בחלקו ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעיף 
  
  

לגרוע מכלליות הוראות האחריות, שיפוי וביטוח בהסכם זה, מוצהר בזאת מבלי 
כי במקרה של הפרת הוראות סעיף זה , בין על ידי המפעיל ובין על ידי מי מטעמו, 
יהיה המפעיל אחראי כלפי הרשות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו עקב הפרת 

  כאמור.הוראות אלה והוא מתחייב לשפותו בגין כל נזק ו/או הפסד 



 2.3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.4  
  
  
  
  
  
  

2.5  
 

מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי המפעיל ו/או אם לא יבצע   
פי חוזה זה, תהא הרשות רשאית, אך -המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על

לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות 
טפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון המפעיל, והמפעיל הפרמיות השו

מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי 
להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר 

טיבם  בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור,
  והיקפם.

  
  

גורמים ערוך, אם בכלל, עם ילדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שמתחייב  המפעיל
ו/או נותני שירותים קבלני משנה שונים לצורך ביצוע הסכם זה, ובין היתר עם 

 BACK נספח זה, יופיעו דרישות ")הגופים המעורביםו/או ספקים וכדומה (להלן:"
TO BACK2 יגשור על עריכת ביטוחים בהתאם לנספח , לרבות דרישה להמצאת אי 

  המצ"ב להסכם זה בהתאם למפורט בהוראות נספח ביטוח זה. 
  
  

הרשות בקשר  א הנושא באחריות כלפיוההמפעיל כי  בזאתלמען הסר ספק מובהר 
ו שיבוצעו על ידו/או פעילות כלשהי לרבות עבודות הסכם זה במלואו  עם ביצוע

 היה אחראי לשפות אתי מפעילההגופים המעורבים.  ו/או על ידי מי מטעמו לרבות
ובקשר לאמור או בעקיפין, עקב  במישריןבגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, הרשות 

בין שבוצעו על ידו ועל ידי מי מטעמו ובין שבוצעו על ידי הגורמים  בהסכם זה
/או נזק כאמור מכוסה במי ובין אם אובדן המעורבים ו/או מי מטעמם, ו

 . ובין אם לאו ליסותמהפו
  

  
  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף  2.4 

 
 

   



  " ביטוח עבודות המפעיל"אישור עריכת  - י"ג  נספח
  

                    
  ……………תאריך:                  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")
  מרח' .............

  
. …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום  ן:הנדו

שנחתם בין הרשות  (להלן :"העבודות") בנמל התעופה בן גוריון______________________
  (להלן : "הקבלן") …...…לבין  

  
ערכנו על שם הקבלן  ועל שם ………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 

להלן בקשר עם פוליסות המפורטות  בלני משנה  וכן על שם הרשות  (להלן : "יחידי המבוטח" ) את הק
  ביצוע העבודות:  

  
  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן. 1
  

  ........תחזוקה.חדשי תקופת  12מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח
  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת ביט".
  

  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:
  

  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   א.
  לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות,   
  או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת  במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן  
ביצוע העבודות והתגלו בתקופה  זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה   

וכן כיסוי  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה ..……………בסכום ביטוח כולל בסךבפוליסה 
או שווה ערך בש"ח ..$ ……………פחת מבגבול האחריות שלא ילרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך 

  בתוספת הצמדה.
  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי   
  לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה   
  ת לילה, משלוח ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודו  
  , כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות  
  בהיותו מחוץ לחצרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני משנה   
  ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים.  
   מתכנון לקוי, עבודהוישיר לוא סכום הביטוח, לנזק עקיף כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במ  
  וחומרים לקויים.  לקויה  
    

  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  ב.
  בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך    

  שלאבגבול אחריות יהן , בקשר אלבתקופת התחזוקה ו/או תקופת ביצוע העבודות ו/או     
  .למקרה ולתקופת ביטוח$  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  5,000,000יפחת מסך של      

  בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו   
  ישי אין הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד של  
  . רק זהעל פי פ  
  רכוש הרשות  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.  
  הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני   
  הנדסי, כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות", כיסוי לנזקים עקיפים    

    $. 1,000,000רקעיים בסך של כתוצאה מפגיעה במתקנים תת ק     
  
  :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  ג.

  בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין   
למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000בסך של בגבול האחריות פגיעה גופנית   

  ולתובע ולתקופת הביטוח.



  :לן יהיו כפופים להוראות הבאותביטוחי הקב
  
  תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום וכן לרשות לקבלן   .1

  ביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה בהביטוח   
  
  ביטוח הקבלנים לא יהיה כפוף לסעיף ביטוח חסר.   .2
  
  ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על   .3

  כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה   
  מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,  המפקיע או  
  לא יופעל כלפי הרשות.  

  
   ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות.    4

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

  
  וע העבודות ובמהלך לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצ ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים   .5

  התחזוקה. תקופת   
  
, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות,  תגמולי ביטוח  .6

מובהר ומוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות, אשר הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 
   זק, אלא אם יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת.ניתן לקימום, ישמשו תגמולי הביטוח לקימום הנ

  
  
  ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי  .7

  הקבלן בלבד.  
  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע   .8

 מזכויות המבוטחים האחרים.
  
  

  כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  אישור זה
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

________________        __________________    _______________  
    תפקיד החותם           שם החותם       חתימת המבטח וחותמת



  1  יג נ ס פ ח
  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                          
  תאריך: ____________          
  לכבוד

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

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

בשדה התעופה (להלן: ניהול והפעלה של בית מלון להסכם לקבלת הרשאה לשימוש הנדון: 
  ")ילהמפע(להלן: " ______________כם לבין ישנחתם בינ"הנכס") ברשות שדות התעופה 

הנדון:  

  
ערכה חברתנו את הביטוחים ועד ליום_________ הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 

  ").המפעילביטוחי (להלן: "נכס לעניין ה המפעילהמפורטים בהמשך, על שם 
  

  נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסות אלה. 
  

וכן ציוד המשרת את  נכסתכולת המבנה המלון, לרבות צמודותיו וכן את המבטח את רכוש ביטוח  .1
, במלוא ערכם, רשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילה

, מפני אבדן או נזק עקב וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה נכסוכן כל שינוי ותוספת ל
נים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, הסיכו

ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, -שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
ורש לפיו מוותר כולל תנאי מפמורחב לכלול את הרשות כמבוטח נוסף, והביטוח  נזק בזדון, וכן פריצה.

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

  כוונת זדון. שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
מובהר ומוסכם, כי בכל מקרה של נזק לרכוש אשר ניתן לקימום, ישמשו תגמולי הביטוח לקימום הנזק, 

  .אלא אם יתקבל אישור מהרשות לפעול אחרת
  
לאירוע, למעט בגין רעידת אדמה ונזקי טבע בהם ₪  100,000שתתפות העצמית לא תעלה ע"ס של ה

  .ק הביטוח במועד עריכת הביטוחההשתתפות העצמית תהיה כמקובל בשו
  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות  .2
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  -הנובעת מ

והשבתות וכן  , שביתותם, קבלני משנה ועובדיהםקבלניחבות בגין וכלפי כל 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  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םאחריות
   נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

  
הר במפורש כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבות המפעיל בגין מוצרים שנמכרו סופקו, שווקו על מוב

  א' לפוליסה בטל ומבוטל. 3ידי המפעיל או בקשר עימו ולעניין זה חריג 
למען הסר ספק, החבות בגין מוצרי המזון המסופקים על ידי המפעיל במסגרת פעילותו בנכס מכוסה 

  גם כאשר מקרה הביטוח אירע מחוץ לנכס.במלוא גבול האחריות 
  

  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת  ₪  60,000,000 לא יפחת מסך גבול האחריות
  

  . לאירוע₪  40,000על סך של  ההשתתפות העצמית לא תעלה
  
  



שלא בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות  .3
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, . לתובע ולתקופת הביטוח₪   20,000,000סך יפחת מ

ורעלים וכן בדבר  תפיתיונו, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם
נושאות  תרשובמידה ונטען כי ה הרשות עובדיה ומנהליההעסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את 

 .ו/או מי מהם המפעילבחובות מעביד כלפי עובדי 
  

  .לאירוע₪  20,000השתתפות עצמית לא תעלה על סך של 
  

) לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה 1פי סעיף (-עקב הסיכונים המבוטחים על רווח גולמיביטוח אבדן  .4
על כל זכות תחלוף כלפי חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח  24 - נופלת מ

 ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרים האחרים  במפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליה
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

  זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
  

 יום.  14ההשתתפות העצמית לא תעלה על 
  

וכי אנו מוותרים על כל  הרשותידי - הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על
. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו הרשותדרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

  יום מראש. 30 הרשות, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי במשך תקופת השכירות

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע 
  מזכויות הרשות על פי פוליסה זו. 

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

  בכבוד רב,
  

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

  
  
  
  
 
 
 

  



  הספק/נותן השירותים/הקבלן יאישור עריכת ביטוח - 2 יגנספח 

  
   ___________ תאריך

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

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  .,נ.ג.א
  
 

ספק/נותן ה: "ההסכם") בין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : וןהנד
לבין ____________ (להלן:"המפעיל")  למתן  ")השירותים/הקבלן

   המפעיל בנמל תעופה בן גוריון עבור שרותי........................................ 
  

עם מתן שירותי.............. עבור ביטוחים המפורטים להלן בקשר ערכנו את ה הננו מאשרים בזאת כי 
  הנ"ל, כדלקמן: הסכםכמוגדר ב המפעיל במסגרת פעילותו בנמל תעופה בן גוריון

  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .1
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום      
  

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה  1,000,000פחת מסל גבולות האחריות: שלא י    
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  
הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק/נותן השירותים/הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין     

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש   - פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
 רשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם פעילותו בחצרי הרשות ומחוצה להם.ל

  
מעשי או מחדלי הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בגין של  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת    

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתהספק/נותן השירותים/הקבלן וכל הבאים מטעמו 
  

 תנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מ    
  
  

  מעבידים : אחריותביטוח   .2
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה 5,000,000גבולות האחריות שלא יפחת מסך של 
 ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  
בגין פגיעה גופנית  פק/נותן השירותים/הקבלן וכל הבאים מטעמוסהפוליסה מכסה את חבותו של ה

  ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם בחצרי הרשות ומחוצה להם.
  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות 
  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  
  פחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא י

  
  
  

  
  



  (במידה והספק/נותן השירותים/הקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד  .        3
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

לוא ערכם במ באחריותו ו/או הספק/נותן השירותים/הקבלן בבעלות רכוש מבטחת הפוליסה
הסיכונים המקובלים,  כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה שדות רשות לשטחי המובא
 בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכונילרבות 
  .וגניבה פריצה

 
  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות ספק/נותן השירותים ו/הקבלן וכל הבאים מטעמוביטוחי 
   

ו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי הננ .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני  בכתב לשפותו והתחייב יםכל אדם או גוף שהמבוטח

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .קרות מקרה הביטוח
  
ם לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על הביטוחים המפורטים לעיל קודמי .2

  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל  .3

 בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
ידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה מעשה או מחדל של יחיד מיח .4

 לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך  .5

 יום מראש. 30בדואר רשום, לפחות 
  
ים חלה על ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזק .6

  .בלבדהספק/נותן השירותים/הקבלן 
  
  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
        

 חתימה וחותמת המבטח               החותם          שם ותפקיד                                     
 
  

  

  

  

  

  



  תוצרי התכנון הסופיים -נספח י"ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נוסח ערבות –טו  נספח
  .__.__7201תאריך: 

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

    גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
  ג.א.נ.,

  _ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:
(להלן: "החייב") שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ,  1לבקשת __________________ .1

(ובמילים: ₪ ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ 
________________ שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה 

חוזה לקבלת הרשאה לתכנון, ב בקשר עם למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החיי
 (להלן: "החוזה").  הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם  .2
(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות  2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

 ובלבדניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "סכום הדרישה") הס
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את , הערבות סכום על יעלה שלא

דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק 
רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה  ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה

  שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

עד פקיעת חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מו
 להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי  .5

צמדה ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי הה
  למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  הקרן המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -"המדד" 
 לסטטיסטיקה. 
  ._________המדד הידוע ביום  -"מדד הבסיס" 

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא  - "המדד החדש" 
  יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .6
יפו תהיה מסורה סמכות - אביב- בתללהוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים 

 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.
אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .7

 בקשר עם ערבות זו.  
  ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  בכבוד רב,

  

   חתימה   תאריך   תובתכ   שם הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק.       2



  נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה - נספח טז' 

  תאריך: _________
  לכבוד

__________  
__________  
__________  

  א.ג.נ.,

  צו תחילת עבודה לתקופת ההקמההנדון: 

  ("החוזה") כנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריוןחוזה לקבלת הרשאה לת

  ")המפעילהמפעיל: ____________________________________________________________("

בזאת לידי __________, שהנו _________ מטעם המפעיל, מוסר לחוזה, הריני  7בהתאם להוראות סעיף 
   פת ההקמה.לתקוצו התחלת עבודה 

  לחוזה, לא יאוחר מיום ___________. 9ביצוע עבודות ההקמה כמפורט בסעיף להתחיל ב על המפעיל

  לחוזה, לא יאוחר מיום ___________.  9על המפעיל להשלים את עבודות ההקמה כמפורט בסעיפים 

לי לגרוע מהן), על קודם לתחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילת הביצוע (מעבר להוראות החוזה ומב
  [*יושלם בהתאם לצורך]המפעיל לבצע את כל אלה: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

ניתן לפנות ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ ו/או לקבלת פרטים נוספים 
  באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

  בכבוד רב,

___________  
  רשות שדות התעופה 

  :העתקים
_________________  

_________________  
_________________  

  

------------------------------------------------------------------------------  

  אישור המפעיל

  הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

  חותמת    שם המפעיל

[בצירוף חתימות מורשי 
  החתימה מטעם המפעיל]

   תאריך 

  

  

  

  



  

  צו תחילת עבודה כפי שיונפק על ידי הרשות - 1טז'נספח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נוסח אישור ההפעלה -נספח יז' 

  תאריך: _________
  לכבוד

__________  
__________  
__________  

  א.ג.נ.,

  אישור ההפעלההנדון: 

  ("החוזה") ריוןחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גו

  ")המפעילהמפעיל: ____________________________________________________________("

בזאת לידי __________, שהנו _________ מטעם מוסר לחוזה, הריני  9.12בהתאם להוראות סעיף 
  הפעלה. המפעיל, אישור

מקור ההפניה לא שגיאה! ט בסעיף בתפעול ובתחזוקת שטחי ומתקני השירות כמפורלהתחיל  על המפעיל
  לחוזה, לא יאוחר מיום ___________. נמצא.

מועד תום תקופת ההתקשרות, עד אליו ישלים המפעיל את מלוא התחייבויותיו בקשר עם פינוי ומסירת 
לחוזה (  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שטחי ומתקני השירות לרשות או למי מטעמה, כמפורט בסעיף 

  לאיזה סעיף להפנות פה?), הנו ___________. 

קודם לתחילת ההפעלה וכתנאי לה (מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מהן), על המפעיל לבצע את כל 
  [*יושלם בהתאם לצורך]אלה: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

ניתן לפנות ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ ו/או לקבלת פרטים נוספים 
  רו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. באמצעות פקס שמספ

  בכבוד רב,

___________  
  רשות שדות התעופה 

  :העתקים
_________________  
_________________  
_________________  

  

------------------------------------------------------------------------------  

  אישור המפעיל

  אשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. הריני ל

  חותמת    שם המפעיל

[בצירוף חתימות מורשי 
  החתימה מטעם המפעיל]

   תאריך 

     

  

  

    

  



  אישור ההפעלה כפי שיונפק על ידי הרשות  -  1נספח יז'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סך עלות ההשקעה לתכנון והקמה -נספח י"ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  נוסח דיווח כספי שנתי -נספח יט' 

  _____________ אריך:ת

  לכבוד 

  ______________רשות שדות התעופה

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להלן: "החברה") –שם הזכיין נדון: ה

  דיווח לרשות שדות התעופה            

) "הדוח"ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן:  _____כרואי החשבון המבקר של החברה _______

  .___(ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביום ________ העסקאותהמפרט את מחזור 

הדוח הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח האמור 

  בהתבסס על ביקורתנו.

התעופה לרבות דווח  הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות

, וכן כוללת בחינת ההתאמה בין הדווח המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיון סך 

  המצ"ב ובין דווח מחזור העסקאות למע"מ.

  כמו כן, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות עם צדדים קשורים.

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הבדיקה  .יםערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובל

  ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות הנהלת ברוטו  מחזור העסקאות לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את 

  ._________  םהחשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביו

  

  בברכה,         

  ירמת רואי החשבוןפ

  

  

  

  



  

  

  

  נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר -נספח כ'

          פדיון מכירות ברוטו של (שם המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          לשנת החוזה שהסתיימה ביום 

              $₪ / (במטבע החוזה) 

  מחזור עסקאות ברוטו  שם החודש 

    ינואר

    פברואר

    מרץ

    אפריל

    מאי

    יוני

    יולי

    אוגוסט

    ספטמבר

    אוקטובר

    נובמבר

    דצמבר

    סה"כ

  

  ₪        סך העסקאות עם צדדים קשורים 

  ₪         סך דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

                    

  חתימה      שם        
            

    סמנכ"ל לכספים
 

  



  נספח כא'

  הוראה לחיוב חשבון

  

            התעופה בישראלרשות שדות 
  03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  

  הוראה לחיוב חשבון
                תאריך:                                                                                 לכבוד                             

                     
                                                            בנק

                                                       סניף 
  ____________________ כתובת הסניף

  
  
  
  
                                        אני/ו הח"מ   .4

  ____________                       מס' זהות/ ח.פ.                                                                 
  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

                                                                                                           כתובת:       

___________________________            _  

  עיר                           רחוב                            מס'                                                                           

  מיקוד  

החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני  ם  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגיןנותן/י
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.רשות שדות התעופה בישראל בפעם  באמצעי מגנטי ע"י 
  י/לנו כי:ידוע ל .5

שתכנס    רשות שדות התעופה בישראללא .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו
  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,

י/נו לבנק בכתב, יד –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 
  לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .6
 ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י  .7

 .הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה
 כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד  הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .8

 לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך,  .9

 תוך ציון הסיבה. חלטתוהויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת 
  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  רשות שדות התעופה בישראללאשר נא ל .10

  
החוזה  עפ"י  רשות שדות התעופה בישראל י סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע": פרטי ההרשאה

  בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי העניין.
  
  

                ____________________________  
      

  חתימת בעלי/י החשבון                          

  קוד מסלקה .1  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 
 בנק .3  סניף .2

                                     

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח   קוד המוסד
  בחברה

1 0 2 0 5   



    
  
  
  
  

                    
  

        
      
   אישור הבנק  

  
  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל
    70100, נתב"ג 137ת.ד 

  
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי  ,                                      -קיבלנו הוראות מ

מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב  שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר
  ההרשאה.

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית  יאפשר זאת:רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 
ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  או אחרת לביצוען: כל עוד לא

  .הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר
  אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

  
  בכבוד רב,                                                                                                                                   תאריך: 

        בנק                                                                                                                                                             
                                        

       סניף                                 , העתק הימנו, ימסר למשלםעל שני חלקיו ישלח לסניף הבנק מקור טופס זה,
                                            

  חתימה                                                                     
     וחותמת הסניף

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  קוד מסלקה .11  סוג חשבון מספר חשבון בבנק
 בנק    .13  סניף    .12 

                                  

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד
1  0  2  0  5    



  
  נספח כב'
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