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  בית מלון 

  נמל התעופה בן גוריוןב

  רשימת מסמכים

  

    - מסמך א'     םתנאים כלליי

  כרך  - מסמך ב'     הנחיות לתכנון

  ראשון  - מסמך ג'     מפרטים מיוחדים

     - מסמך ד'   רשימת תכניות

  כרך  - מסמך ה'   מרכיבי בטחון

  שני  - מסמך ו'   נספח בטיחות

    - מסמך ז'   הריסה ופינוי

    - מסמך ח'   מסמך סביבתי

      - ' טמסמך   מתקני חשמלהנחיות לתכנון ולביצוע 
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  מסמך א'

מהזמנה להגשת הצעות לתכנון, הקמה, המהווה חלק בלתי נפרד 

  ניהול ומסירה של בית מלון בנמל תעופה בן גוריון

  

  תנאים כלליים 

  

  

  

  

  

  

  

  

התנאים הכלליים באים להשלים את האמור במסמכי ההזמנה 

  להגשת הצעות ו/או בחוזה על כל נספחיהם.
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  תוכן העניינים

  

  הגדרות  00.01

  תכולת המסמך  00.02

  העבודה תכולת  00.03

  תקנים לתכנון  00.04

  מפרטים כלליים ומיוחדים  00.05

  אתר הבניה  00.06

  בדיקות מוקדמות  00.07

  מסמכים שעל המפעיל לספק עם הגשת ההצעה 00.08

  תפקידיו וסמכויותיו של המנהל ההנדסי 00.09

  צוות התכנון והניהול של המפעיל  00.10

  יםהקשר בין המפעיל למתכננ  00.11

  תכנון  00.12

  זמיןע"י המומסמכים אישור תכניות   00.13

  תכניות בבעלות המזמין  00.14

  פיגור באספקת תכניות  00.15

  מסמכי ביצוע  00.16

  היתר בנייה  00.17

  מרחבים מוגנים  00.18

  ביצוע  00.19

  תחילת הביצוע במתחם  00.20

  קבלן ראשי וקבלני משנה  00.21

  בקר איכות  00.22

  הל ההנדסימשרד למנ  00.23

  מדידות וסימון  00.24

  שלטים  00.25

  התארגנות בשטח  00.26

  תאום עם רשויות וגורמים אחרים  00.27

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב וטיס  00.28

  מניעת הפרעות לפעילות נמל התעופה  00.29

  הוראות בטיחות טיסה  00.30

  הגנה על שטחי סלילה קיימים  00.31

  אמצעי זהירות  00.32

  מבנים ומתקנים קיימים  00.33
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  דרכי גישה  00.34

  מים וחשמל  00.35

  ערעור על גבהים קיימים  00.36

  מניעת הצטברות מי גשמים  00.37

  הוראות בטיחות  00.38

  חומרים ומלאכות  00.39

  ציוד  00.40

  הגנה על המבוצע  00.41

  ניקוי מקום המבנה  00.42

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.43

  אישורי כרייה  00.44

  תכניות עדות ותיק מתקן  00.45

  שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל  00.46

  אומדני ביצוע המבנה  00.47

  שינויים ועבודות נוספות על פי דרישת הרשות  00.48

  שינויים ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.49

  קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ותשלום עבור ביצועם.  00.50

  עלויות תכנון, ניהול ופיקוח  00.51

  עבודות יומיות (רג'י)  00.52

  אישור התקנת מערכות בהתאם לדרישת שרותי כבאות  00.53

  פגמים בתכנון ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמתו.  00.54

  ב המחיריםיתכולת תחש  00.55

  כותרות  00.56

  

  : אישורי כבאות1-6מוספים 
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  הגדרות 00.01
  

פורטות להלן המשמעות המצוינת לידו, פרט בנספח זה תהיינה להגדרות המ  
  אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין.

  
רשות שדות התעופה בישראל לרבות כל אדם  -  ה"מזמין" ו/או ה"רשות"  

ו/או גוף שיוסמך בכתב על ידה להיות בא כוחה ו/או שליחה לצורך ביצוע 
  נספח זה כולו או חלקו והנובע ממנו.

  
ן הרשות ובין המפעיל לתכנון הקמה, ניהול והפעלה של חוזה בי -  "החוזה"  

  בנמל התעופה בן גוריון.בית מלון 
  

הנדסה ברשות שדות התעופה לרבות כל תכנון וסמנכ"ל ל -  "מנהל הנדסי"  
  אדם ו/או גוף המורשה בכתב על ידו לצורך הנספח או כל חלק ממנו.

  
של , ניהול והפעלה הקמהומי שקיבל הרשאה ע"י הרשות לתכנון  -  "המפעיל"  

, לרבות כל נציגיו של המפעיל ומורשיו בנמל התעופה בן גוריוןבית מלון 
המוסמכים, ולרבות כל מתכנן ו/או קבלן ו/או כל קבלן משנה הפועל בשמו או 

  עבורו בתכנון המבנה ו/או בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 
  

הנדסה בנאיות  קבלן הרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות -  "הקבלן"
  , שנתמנה ע"י המפעיל לבצע את המבנה.1969 - תשכ"ט 

  
מהנדס או אדריכל רשויים הרשום בפנקס המהנדסים  -  "מתכנן רשום"

  והאדריכלים.
  

מי שנתמנה ע"י המפעיל לנהל את תכנון וביצוע המבנה,  - "מנהל הפרוייקט" 
  לרבות הפעלת המפקח ומנהל התכנון.

  
מנה ע"י המפעיל לתאם ולבקר את כל עבודות מי שנת -  "מנהל התכנון"

  התכנון והפיקוח העליון של המתכננים.
  

מי שמתמנה ע"י המפעיל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק  -  "המפקח"
  ממנו.

  
 ועבודות פיתוח וכן עבודות הדרושות להפעלתו התקינה המבנה – "המבנה"

כל מבנה ארעי או  לרבות התכנון או העבודה שיש לבצע בהתאם לנספח לרבות
  .עבודה ארעית

  
- ןהמפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאות הועדה הבי -  "המפרט הכללי"

 מנהלמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון 
או בהוצאות אגף בינוי וצה"ל, כולם  מע"ץתכנון והנדסה ומשרד התחבורה/

  במהדורתם האחרונה.
  

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה,  -  "המפרט המיוחד"
הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים 

  מיוחדים ונוספים.
  

  הנחיות התכנון המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד. - "נספח הבינוי"
  

אחרת דרישות המזמין המבוטאות בתוכניות או בכל צורה  -  "הנחיות תכנון"
  בכתב.
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מכלול נתונים המאפשר הגדרת הצרכים לצורך תכנון וקבלת  -  מה"רפרוג"
החלטות, הכולל הגדרה מפורטת (שטחים, גבהים מערכות תשתית) של 
פונקציות, מערכות, קשרים פנימיים וחיצוניים, מכשור יעודי, דרישות 
מיוחדות ופריסה של מתקני ייצור ומתקני שרות. הכל במסגרת של בית 

  המלון אותו יקים המפעיל במסגרת חוזה זה.
  

מפורט של המבנה לרבות תכנון כנ"ל ותכנון מוקדם, סופי  -  "תכנון המבנה"
  של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות הנספח.

  
גרמה, פירוט רותכנון המציג במלל ובשרטוטים את הפ -  "תכנון פונקציונלי"

שות למערכות, ישרים בין שטחים, פירוט דרכולתם, קות  ייצורושטחי עבודה 
פירוט ציוד קבוע ונייד, תרשימי זרימה של תהליכי היצור וכל הנדרש להבנה 

  מלאה של בית המלון על מערכותיו.
  

עריכת והשלמת כל תכנית   -  "תכנון  מוקדם" "תכנון סופי", "תכנון מפורט"
ורכי תכנון ו/או או חישוב או מפרט או כתב כמויות או אומדן הדרושות לצ

ביצוע המבנה, בהתאם להגדרות המופיעות לגבי כל מקצוע תכנון הנדסי 
טחון/אגף בינוי "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת יבפרסום משרד הב

  ).96טחון" (יולי יהב
  

לרבות השלמתו והבדק שלאחר גמר ביצוע המבנה ו/או  -  "ביצוע המבנה"
  ודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.ביצועו של כל מבנה ארעי או עב

  
כל מבנה או עבודה שידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר  -  "מבנה ארעי"

  לביצועו של המבנה.
  

) או מבדקה 1953 - מעבדה מאושרת על פי חוק התקנים (התשנ"ג -  "מעבדה"
  מוסכמת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות של מדינת ישראל.

  
עין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצע המקרק -  "מקום המבנה"

המבנה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של המבצע לצורך 
  החוזה.

  
התוכניות המצורפות לחוזה ו/או לנספח ו/או אלו שהוכנו עפ"י  -  "תוכניות"

הוראות החוזה, לרבות כל שינוי בתוכניות אלו שאושרו או יאושרו בכתב מדי 
  ל ההנדסי.פעם ע"י המנה

  
בשימוש דיגיטלית מפרט להכנת תכניות במדיה  – "מפרט מיפוי ספרתי"  

  רשות שדות התעופה .
  
  

  תכולת המסמך  00.02
  

בנמל  מסמך זה בא להורות לגבי התכנון והביצוע של מבנה בית מלון  א.
בהזמנה להגשת ההצעות ותנאי החוזה התעופה בן גוריון, כמפורט 
  להלן. ובהתאם לדרישות המפורטות

  
מינימליות וישמשו כמורה דרך למפעיל  הנןכל הדרישות בנספח זה   ב.

צורתם, אופיים, תכולתם ותפקודם של  המבנים/ מערכות/  לגבי
  .מתקנים/עבודות חוץ וכיו"ב, אשר יתוכננו ויבוצעו על ידו
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  ג. מבוטל
  ד. מבוטל

היות והדרישות במסמך ההזמנה להגשת הצעות שונות מהפרוגרמה   ה.
מקומית,  –שאושרה ע"י הוועדה המחוזית לפיה הוכנה תכנית הבינוי 

שרת אינה ישימה ווחלו שינויים, תכנית הבינוי המא ומאחר נתב"ג
והתכנון המפורט יעשה על ידי המציע הזוכה בהתאם לראייתו  בפועל

את צרכיו, תחזיותיו לגבי עתיד השוק בו הוא פועל ותפיסתו 
זוכה, להכין להגיש לאישור ולקבל התפעולית, יהיה על המציע ה

חדשה לתכנית בינוי  מקומית, נתב"ג –המחוזית אישור הועדה 
המותאמת בהמשך לקבל היתר בניה, לבית המלון אותו הוא מתכוון 

  .לבנות
בהוראות בכל מקרה, שטחי המלון לא יעלו על השטחים המפורטים     

מפורט להלן כ/א' בהפחתה של שטחי הבניה המאושרים במגרש 2/4תמ"א 
  בקירוב:

   
שטח מגרש   יעוד 

  במ"ר
עיקרי על 

 קרקעי
  במ"ר

עיקרי תת 
  קרקעי

שירות על 
  קרקעי

שירות 
תת 

  קרקעי

  סה"כ

מסופי 
  נוסעים

 27,344   26,574.28  10,937.60  8,051.39  8,203.2  53,766.47  

  
   את זכויות הבניה המותרות במגרש בהתאם לחוק התו"ב. באחריות הזוכה לבדוק

    
המבנים יתאימו להנחיות התכנון הכלולות במסמך ב' של נספח זה   ו.

  והביצוע יהיה בהתאם למפרטים המיוחדים הכלולים במסמך ג'.
  

  
  העבודה תכולת  00.03

  
על המפעיל לתכנן ולבצע מבנה המתאים לדרישות המפרט הכללי   א.

לעבודות בניה, המפרטים המיוחדים לתקנים, למסמכים האחרים 
זה, באורח מקצועי נכון ובכפיפות להוראות הכלולות שיצורפו לחו

בחוקים, בצווים ובתקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת. מוצהר 
שקיבל את כל האישורים שהמפעיל לא יתחיל בתפעול המבנה לפני 

שהוא מושלם מבחינה קונסטרוקטיבית, פונקציונלית כמתחייב בחוק ו
לק בו ממלא את ייעודו גם ומוכן לתפעול ו/או לשימוש, כאשר כל ח

  החוזה.אם חלקים אלו לא נדרשו ו/או הוזכרו במפורש במסמכי 
  :עבודות המפעיל כוללת  ב.
  

, תאום המבנה על מערכותיותכנון  ,פרוגרמה, תכנון פונקציונלי  )1
, לרבות בהתאם לנוהל תאום תכניות פנים רשותי התכנון

תיו, עבודות ייצור, אספקה, הקמה וביצוע של המבנה על מערכו
הכל בשיטת תכנון וביצוע על פי הנחיות  - החוץ והתשתיות 

התכנון, התכניות המנחות, המפרטים המיוחדים, ויתר 
המסמכים המצורפים למכרז/חוזה זה, וכן הבהרות והסברים 
שיימסרו למפעיל במהלך התכנון והנחיות מפורטות נוספות 

  שיידרשו לצורך התכנון המפורט והביצוע.
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ום עם כל הגורמים העוסקים בתכנון וברישוי ובין היתר תא  )2
  הגורמים המפורטים להלן:

  
  רשות שדות התעופה בישראל  )א
  

  מנהל החוזה מטעם הרשות או מי מטעמו.  
  
  גורמים סטטוריים  )ב
  

  הוועדה המחוזית מקומית, נתב"ג.  )1(
  כל הגורמים על פי התמ"א.  )2(
  כל הגורמים הנדרשים עפ"י כל דין.  )3(
  משרד התיירות.  )4(
  משרד התחבורה.  )5(
  התמ"ת.משרד   )6(
   .המשרד להגנת הסביבה  )7(
  רשות הניקוז.  )8(
  משרד הבריאות.  )9(

התכנון ו/או רש"ת  ע"י מוסדות וכל גורם שיידרש  10
 ו/או הרשויות הנוספות.

  . קיום נוהל תאום תכניות פנים רשותי.11
  

  :ת אך לא מוגבלת ללהקמת המבנה כול  .ג
  

עבודות הכנה, חפירה ומצעים, יסודות, רצפה, שלד (מעטפת)   )1
המבנה, כל עבודות הגימור, קירות ומחיצות, פתחים (דלתות, 

מערכות  חלונות וכו'), מערכות אינסטלציה סניטרית, חשמל,
תקשורת, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי  חשמל מתח נמוך, 

ם לדגלים בחזית אש, שילוט, איטום מים, גנרציה, תרני
  הקרקעית של המבנה.

  
חיבור מערכות המבנה לקווי תשתית ראשיים שבצעה הרשות   )2

  עד לראש השטח, כולל תכנון בתיאום עם מתכנני הרשות.
  
טחון מסמך ה' יטחון יהיו כמפורט בנספח הבידרישות הב  )3

בנספח זה, והוראות נוספות שימסרו ל"רפרנט לענייני בטחון" 
  טחון.ימפעיל על פי הוראות נספח הבשימונה ע"י ה

    
  

  תקנים לתכנון  00.04
  

תקנים פיזיים  –תכנון המלון יהיה על פי האמור במסמך משרד התיירות 
לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי, למלון עירוני ברמה שלא תפחת מרמה 

B. ???זה עדיין מה שרוצים  
  
  

  מפרטים כלליים ומיוחדים  00.05
  

  כללי  .א
  

ודות יתוכננו ויבוצעו בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות כל העב  
בנייה שבהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד 
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הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה / מע"צ או ועדות 
משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל, והמפרטים המיוחדים שבנספח 

  זה.
  

  רשימת המפרטים הכלליים  ב.
  

שנת 
  הוצאהה

 מספר  שם המפרט

  00  מוקדמות  2003
  01  עבודות עפר  1995
  02  עבודות בטון יצוק באתר  1998
  03  מוצרי בטון טרום  1990
  04  עבודות בנייה  1995
  05  עבודות איטום  2004
  06  נגרות אומן ומסגרות פלדה  2004
  07  מתקני תברואה  1990
  08  מתקני חשמל  2001
  09  עבודות טיח  1985
  10  עבודות ריצוף וחיפוי  2001
  11  עבודות צביעה  2005
  12  מסגרות אלומיניום  2003
  13  עבודות בטון דרוך  2006
  14  עבודות אבן  1991
  15  מתקני מיזוג אוויר  1996
  16  מתקני הסקה וקיטור  1992
  17  מעליות  2002
  18  תשתיות תקשורת  2002
  19  מסגרות חרש  2000
  20  נגרות חרש  1985
  21  בנייני בטון טרומים  1995
רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות,   1995

  רצפות)
22  

  23  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  2000
  26  עוגני קרקע  2005
  34  מערכות גילוי וכיבוי אש  1995
  36  מתקני אוויר דחוס  1988
  37  מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה  1990
  40  פיתוח האתר  1993
  41  גינון והשקייה  1993
  41.5  גינון והשקייה אחזקת גנים  2001
  43  קירות תמך מקרקע משוריינת  2005
  50  משטחי בטון  1993
  51  סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות  1998
  55  אספקת חומרים לתשתית ולבניה  2000
  57  קווי מים, ביוב ותיעול  1990
  58  מקלטים  1994
  59  גניםמרחבים מו  1994
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  עדיפות במסמכים  ג.
עדיף  ההסכםהאמור בפרקים המתאימים של נספח זה וביתרת מסמכי 

על האמור במפרטים הכלליים. בכל מקום שלא נאמר אחרת יש לנהוג 
  לפי המפרט הכללי לעבודות הבנייה.

  
  מפרטים מיוחדים  ד.  

 המפרטים המיוחדים הינם דרישות מינימום לגבי ביצוע עבודות בניה
  ע"י החברה.

במידה והחברה מתכוונת לבצע את העבודות המתוכננות על ידה 
באמצעות חומרים ומלאכות שאינם מפורטים במפרט הכללי ובמפרט 
המיוחד, יהיה עליה לצרף מפרט מיוחד שיקבל המנהל ההנדסי לביצוע 

      העבודות.
      

  
  אתר הבנייה  00.06

  
גוריון, - נמל התעופה בןתשומת לב המפעיל מופנית למיקום העבודה ב א.

הפעיל במשך כל ימות השנה. על המפעיל לקחת בחשבון, כי בזמן 
הפעילות והעבודה השוטפת בכל שטח נמל התעופה. אי  עבודתו נמשכת

לכך, על המפעיל לבצע את עבודותיו עפ"י תיאום מוקדם תוך קיום 
הפעילות השוטפת של נמל התעופה. על המפעיל ללמוד היטב את שיטת 

ובכפיפות להוראות נספח  עילות ולתכנן את עבודתו בהתאםהפ
  .טחוןיהב

שייתכנו שעות בהן יידרש  המפעיל מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך
  להפסיק את עבודת הבניה באזורים מסוימים.

 
לא תהיה פגיעה בנוחיות  כי בתחום אתר הבניה,המפעיל מתחייב,  ב.

והמעבר של כל אדם, או הציבור, ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש 
בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע 
המפעיל על חשבונו גידור, הפרדה, שלטי הסבר על הפעילות 
המתבצעת, שלטי אזהרה והכוונה (בעברית ובאנגלית), וינקוט בכל 

  מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.- האמצעים הדרושים על
  
הכוונת תנועה בעקבות עבודות המפעיל, יעסיק במידה ויהיה צורך ב ג.

  המפעיל על חשבונו שוטרים בשכר.
  

  פסולת ואבק.למניעת מפגעי המפעיל מתחייב  ד.
  
  

  בדיקות מוקדמות  00.07
  

  - רואים את המפעיל כמי ש:  א.
  

מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה,   )1
  .מיקומם של המתקנים, תנאי עבודה באתר וכו'

  
מודע לכך כי העבודה מתבצעת באזור נמל תעופה פעיל   )2

  הממשיך את פעילותו ללא הפרעה.
  
  מודע לכך כי באזור עובדים ומתוכננת עבודת קבלנים נוספים.  )3
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למד, הכיר והבין היטב, לפני הגשת הצעתו, את המפרטים,   )4
התכניות המנחות וכן את החוזה, על כל המצורף לו, וכי 

 א בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה.בהצעתו הבי
- הכרה ו/או באי- לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי

הבנה של המסמכים, התנאים במקום המבנה וסביבותיו ו/או 
  ., הכלולים בהסכם זהפרטים אחרים כלשהם

  
שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התחשיב לעלות הבניה   )5

ניח את דעתו ומהווה תמורה המתבטא בהצעת המחיר שלו, מ
 הוגנת לכל התחייבויותיו בגין הבניה לפי החוזה.

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, על המפעיל לבדוק היטב את כל התנאים   .ב

ה בנוגע לאספקת זפי נספח - הקשורים לביצוע התחייבויותיו על
החומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים 

יותיו על פי החוזה במועדו. אשר על כן, לא תישמע לביצוע התחייבו
במהלך ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא תישמע 
כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור 
כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה כל שלב ושלב הקבוע בחוזה או 

  זה.להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע בחו
  
  

  מסמכים שעל המפעיל לספק עם הגשת ההצעה 00.08
  

על המפעיל להגיש למזמין את המסמכים הבאים עם הגשת הצעתו בשבעה   
; כל המסמכים יוגשו בכפוף להוראות הכלולות בנספח בינוי זה, הן עותקים

  לגבי התכולה והן לגבי המתכננים.
  

פתחות אור תהליכי זרימה, מיפרוגרמה ראשונית שלדית הכוללת ת  א.
  הם.ישטחים, רשימת פונקציות וקשרי הזיקה בינ

  
  פונקציונלי ראשוני.תכנון   .ב
  
, המציגה את תכניות 1:100תכניות אדריכלות של המבנה בקנ"מ   ג.

  המפלסים השונים, חזיתות, חתכים ותנוחה.
  

  פירוט שלבי הביצוע ודרכי הביצוע של המבנה.  ד.
  

יכומי פרקים בהתאם לרשימת תמחיר עלויות תכנון וביצוע הכולל ס  ה.
הפרקים של המפרט הכללי והמבוסס על כתב כמויות מפורט לביצוע, 

  להלן. 00.48בהתאם להוראות סעיף 
  
  בדיקת הצעתו ההנדסית.כל הסבר ופירוט הנדרש, לדעת המפעיל, ל  .ו
  

  
  תפקידיו וסמכויותיו של המנהל ההנדסי  00.09

  
כל מקום אחר בחוזה זה או נוסף על האמור, ומבלי לפגוע באמור ב  א.

באחד מנספחיו יהיה המנהל ההנדסי רשאי לבדוק את המבנה ותכנונו 
ולהשגיח על התכנון והביצוע וכן לבדוק את טיב החומרים 
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י המפעיל בביצוע המבנה. 
כן רשאי הוא לבדוק אם המפעיל מבצע כהלכה את החוזה, את 

  המנהל ואת הוראותיו הוא. הוראות הרשות,
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ח מורשה על ידו והמפעיל יאפשר ויעזור למנהל ההנדסי או לכל בא כ  ב.

ל עת למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה ככנס בילה
כלשהי לתכנון וביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, 

  ה.מכונות, חפצים, מוצרים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע החוז
  
אין לראות בזכות ההשגחה שניתנה למנהל ההנדסי על ביצוע   )1(  ג.

המפעיל יקיים את  כי התכנון ו/או המבנה אלא אמצעי להבטיח
החוזה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר 
יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא 

  באחריות הרשות לגבי כל צד שלישי אחר.
  

שחרר את המפעיל מהתחייבויותיו כלפי תההשגחה הנ"ל לא   )2(  
  למילוי תנאי חוזה זה. רשותה

  
למפעיל בכתובים בצורת מכתב, מזכר  ימסרוהוראות המנהל ההנדסי   ד.

או הודעת פקס. המפעיל יאשר בחתימתו את קבלת ההוראה ויחזיר 
  עותק חתום למנהל ההנדסי.

  
  

  ילצוות התכנון והניהול של המפע  00.10
  

המפעיל מצהיר ומתחייב בזה, כי המתכננים מטעמו יהיו מהנדסים   א.
ואדריכלים רשויים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעלי 

בעלי רמת מקצועית מוכחת  שנים לפחות) 7שבע (ניסיון מקצועי של 
  של בתי מלון.בתחום התכנון 

  
. נהל ההנדסיהמ טעונים אישורו שלצוות הניהול והתכנון של המפעיל   ב.

יהיה רשאי לדרוש צירוף מתכנן ו/או מתכננים ההנדסי  להנהמ
נוספים, מומחים בתחומם, בתחומים אשר לא נכללו ברשימה המוצעת 

ידי המפעיל באישור - ידי המפעיל. בחירת מתכננים אלה תיעשה על- על
  .נהל ההנדסיהמ

  
רפו לפרטי ם יהיו חברות מהנדסים או שותפויות, יצוניבמידה והמתכנ  ג.

  המתכנן גם פרטי המהנדס האחראי.
  

או אדריכל מבין אנשי צוות הניהול ו/או התכנון של ו/החלפת המהנדס   ד.
  המפעיל, טעונה אישור המנהל ההנדסי בכתב ומראש.

  
המפעיל ימנה צוות לניהול הפרויקט מטעמו אשר יכלול מנהל פרויקט,   ה.

  מנהל תכנון ומפקח.
  
ת הפעילויות המפורטות להלן. חלוקת הפעילויות צוות הניהול יבצע א  ו.

בין אנשי הצוות תקבע ע"י מנהל הפרויקט ותובא לידיעת המנהל 
  ההנדסי.

  
שנה בניהול פרויקטים  15מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של לפחות   ז.

תקף של מהנדס ו/או רשיון המחזיק בברמת מורכבות דומה בארץ, 
  אדריכל.

  
שנים בניהול  10סיון של לפחות יקח יהיו בעלי נמנהל התכנון והמפ  ח.

תכנון ובפיקוח על מבנים עתירי מערכות בהיקף דומה בארץ 
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מנהל התכנון יכול  חזיקים ברשיון תקף של מהנדס ו/או אדריכל.מה
  סיון כנ"ל.ילהיות גם האדריכל מטעם המפעיל בתנאי שיהיה בעל נ

  
  תפקידי צוות הניהול יכללו בין היתר:  ט.
  

  תאום תכנון  )1
  

בית ברורים עם המפעיל  והמזמין לשם קביעת האיפיון של   א)
  המלון.

  
  קור באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.יב  ב)

  
בבירור  –או בלעדיהם  יובהשתתפות נציג –ייצוג המפעיל   ג)

  הפרוגרמה עם המתכננים והמזמין.
  

  קביעת אומדן ראשוני לעבודה ההנדסית.  ד)
  

ון המתכננים לישיבות תאום לקבלת דווח על התקדמות זימ  ה)
התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון 
וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי 

  לוודא את השלמת התכנון במועדים הקבועים בחוזה.
  

 –קיום בירורים ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים   ו)
וקיות והאחרות הקשורות בתכנון בקשר לבעיות הח

  העבודה ההנדסית וביצועה.
  
סיוע למפעיל בטיפול ברשויות השונות בקבלת רשיון בניה   ז)

  ומעקב אחרי הטיפול בקבלת רשיון הבנייה.
  

עריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת   ח)
התקדמות התכנון של המתכננים   תכניות, מעקב אחר
  דה על העמידה בלוח הזמנים.בהתאם לחוזה והקפ

  
בדיקת התכניות של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן   ט)

לפרוגרמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל 
  המתכננים.

  
תאום וייעוץ בין המפעיל והמתכננים ביחס לשיטה ולצורה   י)

של המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות 
  יוחדים של העבודה ההנדסית.המתחייבים מהתנאים המ

  
ידי - בדיקת  מסמכי המכרז של העבודה ההנדסית שיוכנו על  יא)

המתכננים, לרבות האומדן התקציבי המבוסס על כתבי 
  דעת למפעיל.- הכמויות, והגשת חוות

  
  סמך מסמכי המכרזים.- עריכת אומדן תקציבי על  יב)

  
בדיקת ההצעות למכרז/ים, השוואתם, הערכתם ומתן   יג)

דעת והמלצה למפעיל לצורך קבלת ההחלטות על - וותח
  מסירת העבודה/ות.
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ולמפעיל על התקדמות  נהל ההנדסישבועי למ- דווח דו  יד)
התכנון של העבודה ההנדסית ומתן המלצות לקידום 

  התכנון במקרה של פיגורים.
  
  בקורת הנדסית  )2

  
בדיקה, בקרה וביקורת הנדסית מקצועית של כל החומר   א)

ידי המתכננים לצרכי הוצאות מכרז - שהוכן על הנדסיה
ו/או לצרכי הכנת חוזה/י הבנייה, לרבות כל התכניות, 
המפרטים והתיאורים הטכניים, כתבי הכמויות, מצב 

  הרישוי לביצוע העבודה ההנדסית וכיו"ב.
  

בחינה של תכניות סופרפוזיציה שהוכנו ע"י צוות התכנון   ב)
  ואישורם בכתב.

  
ה כי כל התכניות הוכנו עפ"י מפרט המיפוי ביקורת ואבטח  ג)

  הספרתי של רשות שדות התעופה.
  

דעת, הערות והנחיות למפעיל ולמתכננים - מתן חוות  ד)
י הנ"ל, כולו או מקצתו, לגבי מידת הנדסלתיקון החומר ה

 לכל הדרישות ולפרוגרמה של העבודה ההנדסיתהתאמתו 
וכדי  מנהל ההנדסי,ידי ה- כפי שנקבעה ו/או אושרה על
התאמה פנימית בין מסמכי - להביא לסילוק ותיקון כל אי

השלמת כל הוראה/ות ופרט/ים   הנ"ל ו/או הנדסיהחומר ה
  החסרים בהם.

  
בקורת האומדן התקציבי של המתכננים לביצוע העבודה   ה)

  ההנדסית.
  
  .עריכת אומדן תקציבי של ביצוע העבודה ההנדסית  ו)
  
  ם.בדיקת ואישור חשבונות המתכנני  ז)

  
  תיאום ומעקב אחר הביצוע  )3

  
מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית   א)

 ולמנהל ההנדסיבהתאם לחוזי הבנייה ודווח מיידי למפעיל 
על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת 

  סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.
  

בלנים לשם הבטחת קיום ישיבות תיאום קבועות עם הק  ב)
השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערך הביצוע, 
הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי 

מנהל הבנייה. סיכום בכתב של הישיבות ודווח למפעיל ול
  ההנדסי.

  
שמירה על המסגרת התקציבית של חוזי הבנייה במשך כל   ג)

עדכון התקציב תקופת הביצוע של העבודה ההנדסית. 
במקרה של סטיות ודווח למפעיל על כל סטייה, כולל מקור 

  הסטייה וסיבתה.
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המנהל שבועי או חודשי, כפי שיורה - דו –דווח מפורט   ד)
  על ביצוע העבודה ההנדסית. ההנדסי

  
  פיקוח באתר  )4
  

בדיקת התכניות של העבודה ההנדסית ועם גילוי טעויות,   א)
 –התאמות וכיו"ב - רות, אישגיאות, סתירות, חוסר בהי

והמפעיל לשם  המנהל ההנדסיהבאתן לתשומת לבו של 
  הכל לפי המקרה. –הבהרה, הסברה או קביעה 

  
יומי) על ביצוע מדויק - פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד (יום  ב)

של העבודה ההנדסית באתר ובמקומות העבודה והייצור 
הכל בהתאם  –לפני הבאתם לאתר  –של המוצרים 

  ות חוזי הבנייה והוראות המפעיל.להורא
  

ביקורת ואישור הסימון של העבודה ההנדסית באתר   ג)
  וקביעת הגבהים של חלקי העבודה ההנדסית.

  
  

פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות   ד)
  המנהל ההנדסי.המפרטים של חוזי הבנייה ולהוראות 

  
  מלאכה.ה- פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי  ה)

  
המלאכה - פיקוח על התקדמות הביצוע באתר ובבתי  ו)

  בהתאם ללוחות הזמנים של חוזי הבנייה.
  

בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים   ז)
ידי - לאספקת חומרים, ציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על

- המפעיל והבאתם לאישור המפעיל בצירוף הערות, חוות
  דעת והמלצות.

  
תתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, נציגי המפעיל הש  ח)

  והקבלנים.
  

מתן הודעות מוקדמות למפעיל על הצורך לספק תכניות או   ט)
  הוראות לקבלנים.

  
מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית   י)

  .ההנדסי בהתאם לתכניות ולהוראות המנהל
  

ההנדסית, מדידה ואישור הכמויות של קבלני העבודה   יא)
בכפיפות להוראות חוזי הבנייה, בתיאום עם הקבלנים 
ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי 

  התכניות.
  

  ניהול עדכני של פנקסי מדידה.  יב)
  

ניהול דיאגרמות על התקדמות הביצוע של העבודה   יג)
  ההנדסית.

  
  ניהול יומן עבודה.  יד)
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על רמת  ולמנהל ההנדסיעיל שבועי למפ- דווח שוטף דו  טו)

הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית וכיו"ב של 
חוזה הבנייה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע 

  והצעת דרכים לפתרונן.
  

דווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו   טז)
או הצפויות בביצוע העבודה ההנדסית, כולל הצעת דרכים 

  צעים לתיקון המצב או למניעתם.ואמ
  
פיקוח על עריכת התכניות של העבודה ההנדסית כפי   )יז

  למנהל ההנדסי.) ומסירתם AS MADE(  שבוצעה 
  

קבלת העבודה ההנדסית בשיתוף עם נציגי המפעיל,   יח)
והמתכננים לאחר סיום כל עבודות הרשות, המנהל ההנדסי 

וזי הבנייה הכל בהתאם לח - הקבלנים, או חלקי עבודות
  .ההנדסי ולנוהלי הרשות ו/או הוראות המנהל

  
רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים   יט

מהקבלנים, לאור בדיקת הקבלה כאמור, ופיקוח על 
  ביצועם.

  
קבלה סופית של העבודה ההנדסית לאחר ביצוע התיקונים   כ.

  וכיו"ב, בשיתוף עם נציגי הרשות והמתכננים.
  

דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום - מתן חוות  כא.
  העבודה, בהתאם לחוזי הבנייה.

  
בדיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה   כב.

בחוזי הבנייה, רישום התיקונים הדרושים במשך וכן בתום 
בתיאום  –תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי 

וע התיקונים על גמר חוזי הבנייה לאחר ביצ –עם הרשות 
  בתום תקופת הבדק.

  
משפט או בוררים בכל הקשור לעבודה - מתן עדות בפני בתי  כג.

  ההנדסית.
  

  :שירותים נוספים  )5
  

  קבלת אישור המתכננים לגבי יציקות, כיסוי צנרת וכיו"ב.  א)
  

  ביצוע כל הבדיקות המתחייבות לפי הוראות נספח זה.  ב)
  
דות ההקמה לרבות: טיפול מול גורמי הרשות בתיאום עבו  ג)

התחברות כיבוי אש והפסקות מים וחשמל, סגירת כבישים, 
  למקורות חשמל ומים.

  
  השגת רשיונות כניסה לעובדי המפעיל, במידה ויידרשו.  ד)
  

ידי - אישור מוקדם למקורות וטיב חומרים שיותקנו על  ה)
  המפעיל במבנה.
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  ה.ביקורת, אישור ו/או פסילה של חומרים המותקנים במבנ  ו)
  
  לחומרים ודגימות. המנהל ההנדסיקבלת אישור   ז)
  

כל הפעולות לגביהן נדרש אישור מנהל הפרוייקט כמפורט   ח)
פעולות אלו יתבצעו ע"י מנהל הפרויקט,  בהמשך נספח זה.

מנהל התכנון והמפקח, או במשולב בהתאם לאופי הפעילות 
  וחלוקת האחריות בתוך צוות הניהול של המפעיל. 

  
  

  הקשר בין המפעיל למתכננים    00.11
  

, לרבות הפיקוח צוות הניהול והתכנוןהמפעיל יבטיח את קבלת שירותי 
לוח המבנה, לאורך כל תקופת ביצוע המבנה. בצוע על של המתכננים העליון 

מועדים שייקבעו בלוח הזמנים לביצוע הזמנים לתכנון יהיה בהתאם ל
  העבודה כולה.

ר ומסירת התכנון, לרבות התכנון אחראי הבלעדי לגמההמפעיל יהיה 
ידי המתכננים במועדים כפי שייקבעו בלוח - עלומסמכי הביצוע המפורט, 

  הזמנים.
הסכם המפעיל עם המתכננים יכיל, בין היתר, התחייבות ברורה מצד 

והן כלפי המפעיל, לבצע את עבודות התכנון  המנהל ההנדסיהמתכנן, הן כלפי 
לפי כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות  נאותהבינלאומית ברמה מקצועית 

  ולוחות הזמנים הכלולים במכרז/חוזה זה.
כמו כן יכלול ההסכם הנ"ל ביקורי המתכננים במפעלים בהם מיוצרים 

קונסטרוקציות פלדה, מסגרות, נגרות, אלומיניום, לוחות  :פריטים כגון
קט. וכיו"ב. ביקורי פיקוח עליון יתואמו עם מנהל הפרוי, תקשורת חשמל

המתכנן ימסור בכתב למנהל הפרויקט את הערותיו מהביקור. העתקי דו"חות 
  המנהל ההנדסי.פיקוח עליון תקופתיים יישמרו באתר ובמפעל, לביקורת 

  ידי מנהל הפרויקט.- ריכוז הערות ודו"חות המתכננים ייעשה על
  
  

  תכנון  00.12
  
  .מבוטל  . א
  
, מסוג "אוטוקד" כל התכניות יוכנו באמצעות תוכנת מחשב לתכנון  . ב

בגרסה עדכנית או דומה, עפ"י המפרט למיפוי ספרתי של רשת 
  על כל חלקיו. 1547ובהתאם לת"י 

  
ממנה,  קחליהא רשאי להפסיק את עבודת התכנון, כולה או כל המנהל   .ג

  ידי מסירת הודעה בכתב למפעיל.- בכל עת על
  

ים כל עבודות התכנון תיעשינה בהתאם לתקנים הישראליים הקיימ  ד.
בהעדר תקן ישראלי,  בעת ביצוע התכנון, כל תקן בהוצאתו האחרונה.

האמריקאי, הבריטי,  ייעשה התכנון לפי אחד מהתקנים הבאים:
, אלא אם כן נקבע אחרת בנספח זה. השימוש הגרמניהצרפתי או 

, אקלים :בתקן זר חייב לקחת בחשבון את התנאים המקומיים, כגון
  '.ווכדחומרי בניה 
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  ון יבוצע בשלשה שלבים:התכנ  ה.
  

תכנון פונקציונלי ותכנון מוקדם של המבנה  - שלב א'   )1
  ומערכותיו.

תכנית   לרבות של המבנה ומערכותיו תכנון סופי  - שלב ב'   )2
  להיתר בניה.בינוי ובקשה 

  
, לרבות מסמכי של המבנה ומערכותיו תכנון מפורט - שלב ג'   )3

  ואומדן מתכנן).מכרז (תכניות, מפרטים, כתבי כמויות 
  

(תכנון המבנה) ???בסופו של כל שלב תכנון ובהתאם להוראות סעיף   ו.
של חוזה ההרשאה יציג המפעיל למזמין את התכניות במסגרת של 

  .)Design Revueמפגש תכנון (
  
חסות ילא יאוחר מאשר שבוע מסיום כל מפגש תכנון תוגש התי  ז.

ות בהתאם ולהגישם המזמין לתכניות ועל המפעיל לתקן את התכני
  לאישור המזמין.

  
המפעיל ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון, ובכלל זה   ח.

לא יפטור את  המנהל ההנדסיידי - ליציבות המבנה. אישור התכנון על
המפעיל מאחריותו הבלעדית והמלאה לטיב התכנון, לאי דיוקים ו/או 

ר ובכל זמן מן לליקויי תכנון, העלולים להתגלות במועד מאוחר יות
ידי - הזמנים. כל נזק הכרוך בליקויי תכנון ו/או הנובע מהם, יתוקן על

  המפעיל ועל חשבונו.
ידי המפעיל בנוסף - תהיינה חתומות עלבכל שלב של התכנון התוכניות 

  בעל משרד התכנון במקצוע המתאים ומתאם התכנון.לחתימת 
  

  .17סעיף יוגשו על פי  ותכנית בינוי בקשות להיתר בניה  ט.  
  

  
  אישור תוכניות ומסמכים ע"י המזמין  00.13

  
תכניות ומסמכים יוגשו לאישור המזמין בכל שלב תכנון ולקראת   א.

  הביצוע.
  

הנחיות הוא לגבי התאמת התכנון לפרוגרמה וזמין אישורו של המ  ב.
  האחריות לתכנון עפ"י כל דין היא על המפעיל בלבד.התכנון. 

  
שומר לעצמו את הזכות לא זמין יל, כי הממובא לתשומת לב המפע  ג.

לאשר מסמכים ותוכניות במידה ואינם עומדים בכל הדרישות של 
זה. במקרה זה, על המפעיל לבצע את כל התיקונים והשינויים נספח 

  בהתאם לדרישות המזמין, ולהגישם לאישורו.
  

העתקים ובנוסף לכך,  3 – התכניות והמסמכים יוגשו בכל שלב תכנון ב  ד.
  הכוללת את כל התוכניות. D.Cתימסר מערכת אחת של 

  
עותקים מלווים  3 -  מסמכי הביצוע יוגשו לאישור המנהל ההנדסי ב  ה.

  הכוללות את כל התכניות. D.Cבשלוש המערכות של 
  
התייחסות הרשות לתכניות ומסמכים, בכל שלב תכנון, ולמסמכי   ו.

מלאה של מיום הגשת מערכת שבועיים ???תוך  מסריהביצוע ת
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ידי המפעיל. המפעיל יתקן את הנדרש תוך שבועיים - תוכניות על
  הרשות.נוספים ויחזירן לאישור סופי 

  
המאושרות  הביצוע , תצורפנה תוכניותהרשותידי - ושרו התוכניות עלא  .ז

  למסמכי החוזה ותהווינה חלק בלתי נפרד ממנו.
רנה לא אושרו התוכניות, תוחזרנה אלו למפעיל לשם תיקונן ותימס

משך התיקון בשלב זה  .המנהל ההנדסילאחר התיקון מחדש לאישור 
  לא יעלה על שבוע ימים.

  
  

  התוכניות בבעלות המזמין  00.14
  

כל המסמכים הנמסרים למפעיל לצורך הכנת והגשת הצעתו, הינם   א.
רכוש המזמין והם מושאלים למפעיל בלבד. המפעיל מתחייב שלא 

שם הגשת הצעתו וישא בכל נזק לעשות כל שימוש במסמכים שלא ל
בגין שימוש חורג מהאמור. על  ההנדסישייגרם למזמין ו/או למנהל 

המפעיל להחזיר את כל המסמכים הנ"ל למזמין עד התאריך הנדרש 
  להגשת ההצעות, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה כל שהיא.

  
עיל ידי המפ- מוסכם בזה בין הצדדים, שכל התוכניות שתסופקנה על  ב.

יהא רשאי להשתמש בהן שתישארנה בבעלות הבלעדית של המזמין 
כולן או מקצתן, לכל מטרה שהיא. המפעיל לא יהא רשאי למסור את 

המנהל ידי - התוכניות או להראותן לצד שלישי אשר לא הוסמך לכך על
  ההנדסי.

  
לאחר סיום עבודתו ימסור המפעיל את כל גיליונות השרטוט   ג.

  למנהל ההנדסי.ליים והדיסקים האורגינ
  
  

  פיגור באספקת התוכניות  00.15
נגרם עיכוב בביצוע העבודה ו/או שיבוש בלוח הזמנים שנקבע עקב פיגור   

, בגלל היותן המנהל ההנדסיידי - אישורן על- באספקת התוכניות או עקב אי
ישא המפעיל באחריות מלאה  –לקויות או בלתי מתאימות לצרכי הביצוע 

  צאות הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש.ובלעדית לכל התו
  
  

  מסמכי ביצוע  00.16
יגיש לעיל  00.12שהסתיים תהליך התכנון כמפורט בסעיף תוך חודשיים מיום   

  מסמכי ביצוע הכוללים את המסמכים הבאים: למנהל ההנדסיהמפעיל 
  
תוכניות ארכיטקטורה עם מערך המבנה, כולל תנוחה, חתכים   .א

  .1:50וחזיתות בקנ"מ 
  

  פרטי ביצוע אדריכליים.  ב.
  
  רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום ופרטיהם.  .ג
  
בצורה מסודרת,  הםלכל פרטיוכל מרכיביו חישוב יציבות המבנה   .ד

, כפי שאושר קריאה וניתנת לבדיקה, במתכונת הנדרשת להיתר בניה
  .ע"י הרשויות
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האלמנטים  כל הכוללות פירוט שלתוכניות עבודה של הקונסטרוקציה   ה.
העיקריים והמשניים, מידותיהם, מיקומם בתוך המבנה ופרטי החיבור 

  ביניהם והביסוס.
  
כל החישובים הנדרשים לצורך תכנון המבנה ומערכותיו ובין היתר   .ו

 ,ספרינקלרים ,רור, הספקי חשמליטון ק חישובי ,חישובים הידראולים
ך הבנת בידוד תרמי וכל חישוב נוסף הנדרש לצור ,בידוד אקוסטי

  בדיקתן ואישורן. ,התכניות
  

 תוכנית תיאום מערכות, מפרטי ביצוע ותוכניות עבודה מפורטות  .ז
  - למקצועות הבאים:

  חשמל  ) 1
  מיזוג אוויר  )  2
  מערכות אינסטלציה סניטרית בתוך המבנים  )  3
  גילוי וכיבוי אש  )  4
  ריהוט  )  5
  שילוט  )  6
  מעברים, כריזה, תמ"ס וכו'). )        מערכת מתח נמוך מאוד (בקרת7

  
 תכנית תיאום מערכותמפרטי ביצוע ותוכניות עבודה מפורטות   .      ח

  - למערכות חוץ:
  עבודות עפר  )  1
  תנועה וכבישים  )  2
  מים  )  3
  ביוב  )  4
  חשמל  )  5
  בטיחות אש  )  6
  פיתוח  )  7

  
  .ומפרטי ביצוע של הציוד בית המלוןהדרוש להפעלת ציוד הרשימת   ט.
  
- עללצורך ביצוע ע"י קבלנים ו/או תידרש כל תכנית נוספת שתידרש   .י

  ו/או הנדרשת במסמכי מכרז/חוזה זה.המנהל ההנדסי ידי 
  
ידי המפעיל, כולל נתוני - פירוט מלא של כל החומרים שיסופקו על  .יא

  תקנים שבהם יעמדו החומרים הנ"ל.
  
קו בתנאי שהתיעוד תיעוד של מבחני טיב ואיכות של החומרים שיסופ  .בי

  המנהל ההנדסי.ידי - ידי גוף שאושר לכך על- הוצא על
  
רשימת כל פרטי הציוד בהם ישתמש המפעיל במערכות המבנה (חשמל,   .גי

תקשורת,  מיזוג אויר, כיבוי אש, אינסטלציה סניטרית וכו').לגבי כל 
פריט יצויין שם היצרן, מספר קטלוגי, שם וכתובת הספק המורשה 

  ראל לספק ולתת שירות לציוד.במדינת יש
  
  ידי המפעיל.- שם הקבלן הראשי שיועסק על  .די
  
מנת - על המנהל ההנדסיידי - כל מסמך, פירוט, מידע טכני שיידרש על  .טו

המנהל להבהיר ולהשלים את התכנון המפורט לצורך אישורו של 
  לפני הביצוע.ההנדסי 
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  תכנית בינויו היתר בנייה  00.17
  

בקשה /א' ו2/4תכנית בינוי בהתאם להוראות תמ"א גיש על המפעיל לה  א.
להיתר בניה עפ"י הוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו תמ"א 

, ולקבל היתר בניה עפ"י כל דין לפני תחילת 2/4, תמ"א /א'2/4
  הביצוע.

  
 מקומית –מחוזית ועדה הול ותכנית הבינוי תהליך הגשת הבקשה  ב.

   .נוהל תאום תכניות פי- עלברשות  םמותנה באישור נתב"ג
המנהל ההנדסי ימסור למפעיל את הערות הרשות והמפעיל יתקן את   ג.

בהתאם להוראות אלה וכך לאחר מכן יתחיל  ותכנית הבינוי הבקשה
בתהליך האישור בועדות הסטטוטוריות של משרד הפנים והרשויות 

  החיצוניות.
  

 תכנית הבינויו מתכנני המפעיל יחתמו במסגרת הבקשה להיתר בנייה  ד.
  .ביצועהתכנון והן ה על הן

  
מתכנן הקונסטרוקציות של המפעיל יגיש חישובים סטטיים של   ה.

  , ערוכים וחתומים על ידו.נתב"ג מקומית –מחוזית המבנה לוועדה ה
  
  המפעיל יגיש כל מסמך או הצהרה הנדרשים עפ"י כל דין/תקנה.  ו.
  
 לקבלת היתר בניה המפעיל ישא בכל האגרות וההוצאות הדרושות  ז.

לרבות כל ההוצאות והתשלומים הנדרשים בגין תהליך  ,ותכנית הבינוי
  ברשות שדות התעופה. ותכנית הבינוי אישור הבקשה להיתר

  
לפני קבלת היתר בנייה חלק כלשהוא של המבנה לא יוחל בביצוע   ח.

  .לאותו חלק מאושר כחוק
  

פני תחילת העבודה מהנדס הביצוע של הקבלן מטעם המפעיל יחתום ל  ט.
בתצהיר לבקשה להיתר בנייה ובתיקי הבנייה על הצהרת המהנדס 

  האחראי לביצוע השלד כנדרש.
  
הנחיות אלו חלות גם לגבי היתר הבניה שעל המפעיל להגיש לגבי אזור   י.

  ההתארגנות לביצוע.
  

    יא.
  

  ניםמוג יםמרחב  00.18
  

תכנן ל, ניםמוג יםבלבצע מרח יחוייב המפעיל  במסגרת קבלת היתר בניה  
  את הנדרש ממנו, בהתאם לכל דרישת הרשויות.בצע לו
, חל"כ עם מערכות סינון יםקרקעי- או תת יםעילי ויהינים המוג יםהמרחב  

  הכל בהתאם לדרישת הרשויות. –וכיו"ב 
כל  עליהםויחולו  מבנה המפעילחלק מביצוע  ינםה ניםהמוג יםהמרחב  

  הדרישות המפורטות בחוזה זה.
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  ביצוע  00.19
  

המפעיל יתחיל בביצוע כל חלק עבודה אך ורק לאחר אישורן הסופי   א.
צירופן למסמכי החוזה וקבלת היתר בנייה כחוק,  ,של התוכניות

  ובכפוף להוראות החוזה.
  

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות שיסופקו על ידי המפעיל   ב.
כון בהתאם לדרישות ובאורח מקצועי נ המנהל ההנדסיויאושרו על ידי 

בכתב  המנהל ההנדסיהמפרט והתקנים, בכפוף לשינוים עליהם הורה 
לאחר מתן האישור. כמו כן תבוצענה כל העבודות בכפיפות להוראות 
הכלולות בחוקים, בצווים או בתקנות בני תוקף מטעם כל רשות 
מוסמכת אשר הפיקוח עליהן, או על כל חלק מהן, הוא בתחומי 

  ת.סמכותה הרשמי
  
רשאי לדרוש מהמפעיל שימציא לידיו אישור בכתב על  המנהל ההנדסי  .ג

התאמת כל עבודה או חלק ממנה לדרישות אותה רשות, והמפעיל 
  אישור כזה, אם יידרש. למנהל ההנדסימתחייב להמציא 

  
העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, לרבות המפרט הכללי   .ד

ידי המפעיל במקום המבנה. - זקו עללעבודות בניה (על כל פרקיו), יוח
האדריכל ו/או מהנדסים יועצים והמפקח וכל אדם המנהל ההנדסי, 

  שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם.
 
המפעיל ינהל תיקיה מסודרת של התכניות שהוכנו ע"י המתכננים  .ה

נוחה  מטעמו ושל תכניות שנמסרו לו ע"י המזמין שתאפשר גישה
 המנהל ההנדסי,והתמצאות קלה בכל התכניות ואשר תעמוד לרשות 

אדריכל תכנית האב, ו/או מהנדסים יועצים. על המפעיל להחזיק את 
התוכניות במצב מעודכן בהתאם להוראות ושינויים שיינתנו תוך כדי 
מהלך העבודה. המפעיל ינהל רישום מעודכן של זמני קבלת התכניות 

ת, אינדקס השינוי ותאריך קבלת התכנית. נוסף עם ציון שם התכני
לנ"ל עליו להדביק את התכניות המשמשות לביצוע המבנה על לוחות 
מזוניט או דיקט ולכסותם בפוליאתילן שקוף ולהחליפם בתכניות 
ברורות במקרה של התבלות. יש לוודא כי לביצוע משמשות התכניות 

  העדכניות בלבד.
  
אמה בין המסמכים השונים המהווים את המפעיל יבדוק אם ישנה הת .ו

החוזה ו/או בין מסמך ממסמכי החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום 
שעל המפעיל לגלות  - העבודה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

ולנהוג ההנדסי חייב הוא להודיע על כך מיד למנהל  - במסגרת בדיקתו 
  .ההנדסי בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המנהל

  
הוראות מסמך זה ובין הוראות החוזה בכל מקרה של סתירה בין   .ז

תחולנה הוראות סעיף __ לחוזה בכל מקרה אחר של סתירה בין 
הוראות מסמך זה לבין הוראה אחרת של מסמכי החוזה או במקרה 

בתוך מסמך זה יפסוק המנהל ההנדסי לפי שיקול  סותרותשל הוראות 
  וראות תחייב את הצדדים לחוזה.דעתו הבלעדי והסופי איזה מהה

  
במקרה ויתברר שהמפעיל לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה   .ח

התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך - או לא גילה סתירה או אי
התאמה שבמסמך כלשהו, - פי טעות או אי- בוצעה עבודה כלשהי על

. יהיה על המפעיל לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות
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יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או לסתירה  המנהל ההנדסי
  כאמור לעיל.

  
  

  תחילת הביצוע במתחם  00.20
  

, ככל ניתן יהיה להתחיל בביצוע עבודות ההקמה לרבות עבודות ההריסה  
הכלולות בביצוע רק לאחר ביצוע הפרדה בין שטח העבודה של המפעיל  שיהיו,

לחוזה ובמסמך ה'  הביטחוןפורט בנספח והקרקעי כמ האוויריובין השטח 
ותקן הגדרות הנדרשות  תוואי) של נספח זה המנחים לגבי הביטחון(מרכיבי 
. כניסת עובדי קבלן ההקמה הקרקעי לצורך הגנה על השטח האווירי להקמה

לאזורי הבניה, תותר רק לאחר שהמפעיל העביר את שמות הפועלים 
  . הביטחוןושרו ע"י גורמי חטיבת המתעתדים לעבוד באתר ולאחר שהשמות א

  
  

  קבלן ראשי וקבלני משנה  00.21
  

 המנהל ההנדסיהמפעיל מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של   א.
להעסקת הקבלן הראשי וכל קבלן משנה. מותנה בזה במפורש, כי 

למסירת כל חלק של העבודות לקבלן ראשי או  המנהל ההנדסיהסכמת 
, לא תפטור את המפעיל ולא תגרע לקבלן משנה, או הפסקת עבודתו

מאחריותו המלאה לביצוע המבנה לפי כל תנאי חוזה זה. המפעיל 
קבלני המשנה מתחייב בזאת להפסיק את עבודות הקבלן הראשי ו/או 

דרש ע"י המנהל ההנדסי ולא יבביצוע כל חלק של המבנה, לאחר שי
 שאי לבוא בכל תביעות כלפי הרשות כתוצאה מהפסקת עבודתיהא ר

  קבלן כל שהוא.
  

הקבלן הראשי יהיה תאגיד רשום בישראל כדין במועד הגשת ההצעות   ב.
  למכרז והעומד בכל הדרישות הבאות: 

  
רשום עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  )1

. על הקבלן להיות מוכר לביצוע 5- סיווג ג 100במקצוע  1969 –
ל הרישום כאמור לשנת עבודות ממשלתיות ובאותו ענף וסיווג ש

2007. 
, 2003, 2004, 2005, 2006מי שהשלים בחמש השנים האחרונות ( )2

 10,000) הקמת מבני בתי מלון ומשרדים בשטח בנוי של 2002
 מ"ר.

ערך עם החברה התקשרות חוזית מחייבת בכתב לשיתוף פעולה  )3
 בהקמת המבנה נשוא הסכם זה.

  
  הגדרות והבהרות  ג.

  
) יילקחו בחשבון אך ורק 2ן הנדרש בסעיף ב.לשם בחינת הניסיו  )1

  מבנים אשר מקיימים את כל התנאים:
  הקבלן היה קבלן הביצוע על פי היתר הבניה.  )א
ו/או נמצאים בשלבים של אכלוס (מלא או  4קבלו טופס   )ב

 חלקי).
כמבני בתי מלון ומשרדים ייחשבו מבנים בקמפוסי חינוך   )2

בתי משפט, בתי אבות והשכלה גבוהה, בתי חולים , בתי מלון, 
הכוללים מחלקות גרייטריות, קניונים, מרכזי מסחר, מפעלי 

  היי טק ומשרדים.
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  הוכחת נתונים  ד.  

  
) לעיל, רשיון ואישור מכון התקנים. 1לגבי הדרישות לסעיף ב.  )1

      (הועדה למסירת עבודות למתכננים)
  ג לעיל: - ) ו2לגבי הנתונים בסעיף ב.  )2    

הפרוייקט המוצג יוכח על ידי היתר  היקף הבניה של  א)
בניה שיצורף להצעה, לרבות חישוב השטחים על פי 

    הבקשה להיתר בניה.
דרישות הביצוע תוכח ע"י המבנים המוצגים ע"י הצגת   ב)

חוזה ביצוע בין הקבלן ובין מזמין העבודה לעניין ביצוע 
  המבנה.

, ובמידה שאין 4לגבי השלמת הבניה, יש להציג טופס   ג)
תעודת השלמה ובאם אין תעודת השלמה,  – 4ופס ט

סמנכ"ל או מנהל מחלקת בינוי,  - אישור מזמין העבודה 
  על האכלוס.

לחילופין ניתן להסתפק בהוכחת הנתונים ע"י אישור   ד)
מזמין העבודה (ברמת סמנכ"ל או מנהל מחלקת בינוי) 

  בהעדר מסמכים חוזיים מתאימים.
ם עקרונות חתום ע"י הקבלן ) הסכ3לגבי הדרישה בסעיף ב.  )3

  והחברה.
  

כל הקבלנים יהיו רשומים ברשם הקבלנים ויתאימו מבחינת סווג   ה.
  ורישום לסוג העבודה והיקפה.

  
המנהל ההנדסי רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן,   ו.

אשר אינו מתאים לתפקידו, ועל החברה להחליפו באחר לצורך ביצוע 
  ל תעשה באחריות החברה ועל חשבונה.העבודה. ההחלפה הנ"

  
הקבלנים לכל המקצועות הראשיים כגון: חשמל, מיזוג אויר, תברואה   .ז

  ISO: 9000: 2000יהיו כאלו שבנוסף לתנאים לעיל הוסמכו על פי תקן 
 
לקבלן לעבודות החשמל לא תורשה העסקת קבלן משנה אחר מטעמו,   .ח

 מלבד יצרן לוחות החשמל.
  

ר מקבלן אחד למקצועות המשנה הראשיים לא תורשה העסקת יות  .ט
  כגון חשמל, מזוג אויר, אינסטלציה סניטרית ואלומיניום. 

  
  

  בקר איכות  00.22
  

המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו במקום ביצוע העבודה, בנוסף למפורט   
בקר איכות מטעמו, אשר יהיה נוכח בקביעות,  שישמשלעיל, מהנדס בנין 

במקום ביצוע העבודה, במטרה לערוך בדיקות במשך כל שעות העבודה, 
איכות ביצוע העבודה, ואיכות החומרים המושקעים במבנים (בחוזה זה: 

  "בקר איכות").
בקר איכות ימלא גם תפקיד "אחראי ראשי לבקורת" כנדרש בהיתרי הבניה   

והמפעיל מתחייב לגרום לכך כי הנציג יחתום על הטפסים הנדרשים ברשות 
  יום ממועד חתימת ההסכם. 15המקומית תוך 

 , והמתאימהISO 9002על פי ת"י  המפעיל יכין תכנית בקרת איכות כנדרש  
  לביצוע המבנה, לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה.
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בקר האיכות ידווח על הבדיקות על סמך מערכת טפסים זו, ויאשרם   
  בחתימתו.

  
  

  למנהל ההנדסימשרד   00.23
  

"י המפעיל לשימוש צוות הניהול שלו, יוקצה חדר במבנה המשרדים שיוקם ע
  מ"ר עבור המנהל ההנדסי. 16בשטח של 

 15- חדר ישיבות ליכלול בנוסף לחדרי צוות הניהול והמנהל ההנדסי, המבנה   
  איש, מטבחון ושירותים.

ומיזוג  למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל, סידורי תברואה  
  אויר.

  כמפורט להלן:יצויד בריהוט ובציוד משרדי סי חדר המנהל ההנד    
  

  ריהוט  .א

  ארון ברזל עם שתי דלתות לנעילה.

  ס"מ, עם ארונית מגירות. 160X75שני  שולחנות משרד     

  כסא מנהלים.  

  שנים עשר כסאות משרד.  

  לוקס. 500לרמת תאורה של  W36X3גופי תאורה     

  עשרה חיבורי קיר.  

  שלשה חיבורי קיר לטלפון    

  לה לאשפהסלס    

 X 1.00לוחות קיר לכתיבה ולתלית שרטוטים (מגנט), במידות של  2

  מ' כ"א. 1,20

  מ' כ"א. X 1.20 1.00לוחות קיר לנעיצה, במידות  2

  ליטר. 400מקרר בנפח 

  דלתות הכניסה לחדרי הפיקוח יהיו דלתות מגן רב זרועיות.

  

  ציוד תקשוב    ב.    

 MSוכנות אוטוקד, נייד המתאים לעבודה כולל תמחשב   )1
PROJECT.בינארית ואינטרנט ,          

  מדפסות, מכונות צילום ומגרסות    )2        

  צבעונית ברזולוציה גבוהה.  A-3 - ו A-4מדפסת   א)
עם  A3מכונת צילום: מכונת הצילום תהיה לגודל   ב)

  מגשי נייר. 3אפשרות להגדלה והקטנה עם 
  מגרסת נייר.   ג)

  ציוד תקשורת    )3      

שורת פנים הקבלן ידאג להתקנת קו בזק (קווי תק  א)
  .ארצית) עם מכשיר טלפון

  .A-4פקס לגודל   ב) 
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  חיבור לאינטרנט מהיר    )4      

  .המחשב יחובר לאינטרנט מהיר        

רותים ויספק את כל הנדרש בסעיף זה מיד עם יהמפעיל יציב את המבנה והש
  צו התחלת העבודה.

  המפעיל יבצע שמירה, אחזקה שוטפת ונקיון יום יומי במבנה על מתקניו.  
המפעיל יפרק את המבנים הזמניים עם גמר העבודה וסילוק הפסולת כולל   

  המבנים והציודים הינם רכושו של המפעיל.הבאת השטח לקדמותו. 
לא ישולם למפעיל כל תשלום עבור הקמת המבנים כאמור לעיל, תכולתם   

להקמה ים הנוספים כאמור לעיל. כל ההוצאות ותשוטפת, השרואחזקתם ה
  אחזקה והשימוש, כלולים במחירי הצעתו של המפעיל./

  
  

  מדידות וסימון  00.24
  

כל המדידות והסימונים הנדרשים לבצוע העבודות, לרבות מדידות   א.
, ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום המנהל ההנדסישיתבקשו ע"י 

  ל ההנדסי.נהומאושר על ידי המ
  

המפעיל מתחייב לכך כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע   ב.
את כל המדידות המתבקשות על פי החוזה ו/או הנדרשות לצורכי 

  הרשות, בזמן המדויק שבו נדרש ביצוע המדידות. 
  
המפעיל יסמן את צירי המבנה בצורה ברורה ובולטת באופן שיבטיח   ג.

סימונים נוספים יבוצעו בהתאם לצרכי  הישארותם במקומם כנדרש.
  המנהל ההנדסי.הביצוע וכן בהתאם לדרישותיו של 

כל הסימונים יבוצעו תוך שימוש בכלים מתאימים הדרושים כדי   
  להשיג את מידת הדיוק הדרושה, בתנאי שיאושרו מראש ע"י המפקח.

לאחר גמר הסימון ולפני תחילת ביצוע העבודה המבוססת על סימון   
ולבקש את אישורו; לאחר המנהל ההנדסי על המפעיל לפנות אל זה. 

  קבלת אישור בכתב ימשך ביצוע העבודה.
  

המפעיל יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של כל חלקי העבודות  ד.
  ולנכונותם של הגבהים, המימדים וההכוונה של כל חלקי המבנה. 

  
חדשן במקרה המפעיל אחראי לשלמות כל הנקודות שסימן בשטח, י ה.

של נזק או אובדן וישמור על שלימותן, על חשבונו הוא, עד למסירת 
  נהל ההנדסי.ידי המ- העבודה הגמורה וקבלתה על

  
אחריותו של המפעיל לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת  ו.

התאמה, אשר נובעת מתוך - והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי
ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, 

התאמה כנ"ל - . אם כתוצאה משגיאה, סטייה או איהמנהל ההנדסי
תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן המפעיל לפי דרישת 

ולשביעות רצונו. עבודת התיקון תהיה על חשבון  המנהל ההנדסי
  המפעיל.

 
מצעות ציוד מתאים, המודד יבצע את כל עבודות המדידה הנדרשות בא ז.

כולל ציוד אלקטרואופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את 
דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת 

  עפ"י תקנות המדידה.
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המפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל, את כל המדידות והסימונים   ח.

דה עיקריים, הנדרשים לביצוע העבודות וכן מדידות לאישור שלבי עבו
כגון מיקום יסודות, פילוס עמודים, תקרות, יציקת יסודות ורצפות, 

בהתאם לצרכי  המנהל ההנדסיידי - לרבות מדידות שיידרשו על
  הביצוע.

  
   המפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל תכניות לאחר ביצוע                  ט.

")AS MADE על פי  תדיגיטלי"), של הביצוע, שתוגשנה על גבי מדיה
   .המפרט למיפוי ספרתי של הרשות

  
כל המדידות וההוצאות הקשורות בעבודות המתוארות   .י

בסעיף זה יהיו על חשבון המפעיל וייכללו בתחשיב 
 שהוכן על ידו לצורך מתן ההצעה.

  
המפעיל יכין מפת מדידה לצורך קבלת היתר בניה   .יא

ותכנית הבינוי בהתאם לדרישות החוק העדכניות ומנהל 
  .התכנון

  
  

  שלטים  00.25
המפעיל יתכנן, יכין ויקבע במקום המבנה, על חשבונו, לרבות האחריות 

מ', הכולל בנוסף לפרטי המפעיל,  4X5כל דין, שלט במידות של לרישום על פי 
הקבלן הראשי ומנהל העבודה את רשימת המתכננים והיועצים המועסקים על 

. השלט המנהל ההנדסית ידו, וכן פרטים לגבי מתכנני הרשות על פי הוראו
פלדה מגולוונת. השלט יכלול  מ"מ ע"ג קונסטרוקציה 2יהיה עשוי מפח בעובי 

  מ', ולוגו של רשות שדות התעופה. 1.5X3הדמיה של המבנה במידות 
 כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעתו כאמור, לרבות כל תשלומי

באותם שלטים  מסים ו/או היטלים הקשורים בשלט, יחולו על המפעיל.
מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל גם שמו של מנהל העבודה בנוסף ליירשם 

  שעות היממה.
 המנהל ההנדסיידי קבלן שילוט, אשר יגיש לאישור - השלטים יבוצעו על

  תכנית של השלטים והצבתם לפני תחילת הביצוע.
לא ישולם בנפרד עבור העתקת שלטים במידה ותידרש, במעבר בין שלב 

ויהיו יציבים  המנהל ההנדסילשלב. השלטים ייקבעו במקומות כפי שיורה 
  למשך כל תקופת הביצוע.

קונסטרוקצית השלט וביסוסו יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות 
    חוק ותקנות התכנון והבניה ותנאי האתר.

  
  

  התארגנות בשטח  00.26
  

כאמור בסעיף המפעיל יקים אתר התארגנות בהתאם להיתר הבניה,   א.
  לעיל. 00.17

, תוך חודש מצו התחלת העבודה למנהל ההנדסיהמפעיל חייב להגיש   ב.
תכנית לארגון השטח. תכנית זו מחייבת אך ורק את המפעיל והיא 

  תכלול:
 

 פירוט ציוד הבנייה (מיקום, גובה הנפה, משקל וכיוב'). )1
  שטחי עבודה ואחסנה של המפעיל וקבלני המשנה.   )2
  ים זמניים לשירותי העובדים.מבנ  )3
  סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'.   )4
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  , הקבלן והמנהל ההנדסי.המפעיל ימשרד  )5
  כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח.  )6

  
לאחר קבלת היתר הבניה ייגש המפעיל להכנה ולהכשרה של השטח   .ג

ידי המפעיל ועל - ה ייעשה עללמשטח ההתארגנות. ביצוע העבוד
  וכל גורם אחר הנוגע לדבר. המנהל ההנדסיחשבונו, בתיאום מלא עם 

  
- כל השטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על  .ד

ידי המפעיל ועל חשבונו, במשך כל תקופת העבודה באתר, ויהיו ברמה 
  בהם.נאותה לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השונים והעבודה 

  
מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר   .ה

המנהל המורשה לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם 
  , בכל זמן תקופת העבודה.ההנדסי או באישורו

  
חומרים  הדרכים ושטחי המעברכן מתחייב המפעיל לא להניח על פני   .ו

עתם החופשית של הולכי רגל ו/או ציוד בצורה שיש בה להפריע את תנו
ו/או כלי רכב. על המפעיל לתאם מראש מיקום העמדת כלים שונים, 

  ופריקה.מנופים וכו', לרבות דרכי גישה 
  
המנהל ההנדסי על המפעיל להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות   .ז

בכל שלב של העבודה שידרש ובכל מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת 
 ללא כל תשלום נוסף.

  
  

  תאום עם רשויות וגורמים אחרים  00.27
  

על המפעיל לקחת בחשבון, כי בעת ובעונה אחת עם בצוע העבודות הכלולות   
במכרז/חוזה זה, בשטחים הגובלים אתם ו/או בתוך שטחי העבודות תבוצענה 
עבודות ע"י גורמים אחרים. על המפעיל לתאם ולשתף פעולה עם גורמים 

ות לעבודתם. התאום ושתוף הפעולה הנ"ל לא אלה, ולמנוע עיכובים והפרע
  יזכה את המפעיל בתוספת תשלום כלשהיא.

כמו כן לפני תחילת הביצוע על המפעיל לוודא מיקום מערכות קיימות, בין   
אם הם מסומנות בתכניות ובין אם לא, לתאם ולהזמין השגחה על חשבונו של 

  הגורם המתאים האחראי למערכת, כדוגמת:
  

  נתב"ג   א.
המפעיל יתאם ויזמין סיור ללימוד על כל המערכות הקיימות בשטח   

  הביצוע של המבנה.
  

  רשת אספקת חשמל  ב.
ימים לפני  3הקבלן יזמין על חשבונו השגחה מטעם רש"ת, לפחות   

עבודה בקרבת כבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות 
  מפקח של רש"ת.

  
  של רש"תקווי תקשורת   ג.

ימים לפני  3ין, על חשבונו, השגחה מטעם רש"ת, לפחות המפעיל יזמ  
עבודה ליד קוי תקשורת תת קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות 

  מפקח של רש"ת.
  ואישורן לפני הביצוע באחריות המפעיל. רש"תהגשת התוכניות ל  

  
  גורמי אחזקה של רש"ת.  ה.



גוריון  בן  התעופה    בית מלון   - נמל 

  

30  

  

  
  גורמים סטטוטוריים וכן גורמים נוספים כפי שנדרש.  ו.
  
  קבלנים הפועלים באתר.  .ז
  

כמו כן על המפעיל יהיה לתאם את מהלכי עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר   
ולקבל את הנחיותיהם ואישורם, לרבות התאום עם המשטרה, מע"צ וכו' 
וזאת לצורך הובלת אלמנטים גדולים ומיוחדים לרבות לווי המשטרה (אם 

  ש. ידרש), הסדרי תנועה שנדרשים הכל כפי שיידר
  
  

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב וטיס  00.28
  

המפעיל ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת הפרעות   
ותקלות לתנועות כלי רכב וטיס מכל הסוגים ע"י גידור, סימון, שילוט, 
תמרור, קביעת פנסים מהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים קבועים 

י תצפית עם רכב וכיו"ב לפי המקובל במע"ץ וכפי להכוונת התנועה ו/או אנש
  שתקבע הרשות ולשביעות רצונה.

בעבודות המבוצעות בקרבת תנועת מטוסים על המפעיל לנקוט גם באמצעים   
שיבטיחו את יציבות כל המתקנים המוזכרים לעיל בפני הדף מטוסים. כל 

  האמור לעיל יבוצע ע"י המפעיל ועל חשבונו.
  
  

  עות לפעילות נמל התעופהמניעת הפר  00.29
  

על המפעיל לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי   
פעילות הנמל, במיוחד שימוש במסלולים, ברחבות ובשטחים מבצעיים 

  אחרים לא יופרעו כלל.
על המפעיל למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל הנמל (נוהלי קבע או נוהלים   

דה שלפי חוזה זה להלן "הוראות"), בדבר צירי והוראות מיוחדים לצרכי העבו
תנועה סימון גבולות אתר העבודה ביום ובלילה כנדרש, ריכוזי ציוד, רכב 
וחומרים, סידורי תאורה, מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות עבודה, סוגי 
הציוד והרכב המותרים (לרבות התקנים המיוחדים שידרשו עליהם), שעות 

  סידורי בטיחות וכד'. וימי העבודה המותרים,
  

  המפעיל יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:  
  

  את ה"הוראות".מהמנהל ההנדסי קבל בכתב   א.
  

וידא שעובדיו, ספקיו על עובדיהם לרבות קבלני משנה המועסקים על   ב.
  ידו מכירים את ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן.

  
  טחת מילוי ההוראות.עשה את כל הסידורים הדרושים להב  ג.
  

האמור לעיל לא יזכה את המפעיל בתוספת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה   
  להארכת תקופת הביצוע.

  
  

  הוראות בטיחות טיסה  00.30
  

בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה, תחולנה הוראות   
  הבאות:
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ולים המפעיל מוזהר בזאת שאזור העבודה נמצא בסמיכות למסל  א.

פעילים להמראה, נחיתה והסעה של כלי טיס, ומילוי אחר כל 
ההוראות האמורות של מסמך זה וכן הוראות אחרות שתינתנה ע"י 

, לרבות כללים ונהלים לעניין תנועה והמנהל ההנדסימנהלת הנמל 
וסדר בשטח המבצעי, הם תנאי הכרחי בחוזה זה. אי עמידה בכל 

  ס וחיי אדם.האמור לעיל עלולה לסכן כלי טיי
  

מתקנים ו/או מבנים בלתי ניידים, שטחי ריכוז של רכב ו/או ציוד   ב.
(לצורכי אחסון ו/או טיפול) ושטחי אחסון חומרים יקבעו במרחק שלא 

המנהל מ' מציר מסלולי טיסה וזאת אך ורק בתאום עם  75 - יקטן מ 
  ההנדסי והמנהל.

  
כי לא נותרו  - עבודה המפעיל מתחייב לוודא לקראת סיומו של כל יום   ג.

בשטח העבודות מכשולים העלולים לסכן את פעילות הנמל ויבצע כל 
כדי למלא תנאי זה. מנהל  הנדסעבודה שתידרש ע"י המנהל ו/או המ

העבודה יאשר ביומן העבודה היומי שהוא אישית וודא ביצוע הוראה 
  זו.

  
ניהם יהיו רשאים להכתיב לפי ראות עי המנהל ו/או המנהל ההנדסי  ד.

  בלבד, את סדרי הבצוע וסדרי העדיפות בכל אחד משטחי העבודה.
  
  

  הגנה על שטחי סלילה קיימים  00.31
  

באם תורשה למפעיל תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים   
מאספלט, בטון, מצע, או צורת דרך לכל צורך שהוא, כלי הרכב או הציוד 

ניאומטים בלבד. גם כך, כל נזק שיגרם חייבים להיות מצוידים בגלגלים פ
המנהל לשטחי סלילה קיימים יתוקן ע"י המפעיל ועל חשבונו לשביעות רצון 

  .ההנדסי
  
  

  אמצעי זהירות  00.32
  

בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל, ינקוט המפעיל, על חשבונו, בכל אמצעי   
  הזהירות דלהלן:

  
שתמש לצרכי ביחס לכלים בהם י המנהל ההנדסייקבל את אישור   א.

- ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת
  קרקעיים מכל סוג שהוא.

  
במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כל   ב.

שהיא, אלא לאחר שנתקבל אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם 
  הרשות ולפי הוראותיו.

  
בונים" או אחרים בהתאם  המפעיל יתקין שלטי אזהרה כנדרש "כאן  ג.

  להוראות כל דין.
המפעיל יסמן בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות   

  .כל דין
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  מבנים ומתקנים קיימים  00.33

  
בנוסף לאמור לעיל המפעיל יהיה אחראי לשלמות מבנים, מסלולים, כבישים 

ויתקן על חשבונו  ומתקנים קיימים, ולציוד מותקן באזור בו תבוצע העבודה
כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות התחברות 

קרקעיים. עם גילוי מתקן המפריע - למבנים ו/או מתקנים עיליים ו/או תת
למהלך החופשי של עבודת המפעיל (לרבות צינורות חשמל, תקשורת, מים 

הוראות על אופן ולקבל  למנהל ההנדסיוביוב וכד'), על המפעיל להודיע מיד 
  הטיפול בו.

 
את מיקומם של מתקנים על המנהל ההנדסי על המפעיל לברר מראש אצל 

קרקעיים העלולים להיפגע תוך כדי מהלך עבודתו. למרות כל האמור - ותת
- המפעיל מהאחריות לבדיקה של המערכות העל והתתלעיל, אין זה פוטר את 

עבודות חציבה, בטונים וכו', קרקעיות הקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות 
קרקעיים - תוך נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה במערכות ובמתקנים תת

 ועיליים, לרבות הזמנת ותיאום פיקוח של הרשויות השונות.
 

המפעיל מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם 
המנהל צון למבנה ולמתקנים, ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות ר

, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה ההנדסי
לגבי ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב  המנהל ההנדסימהנזק הנ"ל. פסיקת 

  בהם המפעיל בגין הנזקים שייגרמו, הינה סופית.
 

המפעיל יגן, על חשבונו, על מבנים, מתקנים קיימים, מסלולים, כבישים 
קיימות בתמיכות זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי ותעלות 
, מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה לרבות המנהל ההנדסיהוראת 

אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך הפעולה התקינה של המבנים ו/או 
  המתקנים.

  
חפירות לגילוי מתקנים קיימים, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת 

ם וגלויים, איסוף מידע לרבות חפירות מקומיות בידיים, ותיאום עם מיקומ
הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של 

  המתקנים הנ"ל, חלים על המפעיל.
  

  
  דרכי גישה  00.34

  
  על המפעיל למלא את הדרישות הבאות בהקשר לדרכי גישה לאתר:  

  
ורים לכניסת רכבי העבודה של לעשות מראש בחשבון את כל הסיד  א.

  ספקי החומרים והעבודות השונות שישמשו אותו לביצוע העבודות.
  

לדאוג לידע את כל הנהגים, אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה   ב.
  בתחום האווירי.

  
למנוע נסיעות מיותרות של רכבים ע"י קביעה בתאום עם מרכז   ג.

ד משמעיים שישמשו לרכבים התאום של הנמל, של נתיבים מיוחדים ח
שבאחריותו. נתיבים אלו יסומנו באופן ברור בשטח. הסימון יכלול 
במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט המראה כווני הנסיעה לאתר 

  מסוים בציון שם הקבלן.
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כל האמור בסעיף זה, כולל הדרכת הנהגים והממונים עליהם,   
  פעיל ועל חשבונו.הסימונים, התיאומים הנדרשים יבוצעו ע"י המ

  
על המפעיל לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטיח גישה במכונית או   ד.

במשאית לאזור העבודה שלו. המפעיל יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה 
בגלל חוסר גישה מכל סיבה שהיא. רשת הדרכים תקבע בהתיעצות עם 

וקבלן התשתיות. לפני גמר העבודה עליו לקבל מנהל ההנדסי ה
אם להרוס את הדרכים הללו בכללן או בחלקן המנהל ההנדסי הוראות 

  או להשאירן במקומן.
עלות ביצוע דרכי גישה למקומות השונים תלקח בחשבון ע"י המפעיל   

  בתוך מחירי היחידה. לא ישולם בנפרד עבור ביצועם.
  
  

  מים וחשמל  00.35
  

שים על המפעיל לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרו  
לעבודתו. במידה והרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר 

  לפי התנאים הבאים:
  

ההתחברויות תיעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים   א.
  שיקבעו לה על ידה.

  
כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתוך בצוע העבודה   ב.

  עיל בלבד.(והחזרת המצב לקדמותו) תחולנה על המפ
  
  

  ערעור על גבהים קיימים  00.36
  

נכללו במסמכי החוזה תוכניות הכוללות מידות מבנה ונקודות גובה בטרם 
הוחל בביצוע העבודה, יבדוק המפעיל אותן תוכניות לפני התחלת העבודה. 
לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על הגבהים והמידות 

החל בעבודות במבנה, יראו את התוכניות האמורות הניתנות בתוכניות בטרם 
  ידי המפעיל.- כמאושרות על

  
  

  מניעת הצטברות מי גשמים  00.37
  

בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על המפעיל לנקוט, על חשבונו בכל   
האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי 

קבל את אישורו המוקדם של להרחיקם במהירות המירבית למקום שי
המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות ו/או 

  הערמת סוללות ו/או שאיבה וכד'.
כל נזק שייגרם לעבודות, גם אם המפעיל נקט בכל האמצעים הדרושים   

יתוקן ע"י המפעיל ועל חשבונו  המנהל ההנדסישקבלו את אשורו המוקדם של 
  המנהל ההנדסי.ות בהתאם להורא

  
  

  יוכן ע"י צביקה ליבוביץ הוראות בטיחות  00.38
 

המפעיל יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים  א.
לבטיחות, בטיחות אש ועל נהלי עבודה בטוחים ומקובלים לגבי 
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עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם, לרבות עובדי נמל התעופה 
  עבודות הכלולות בחוזה זה.ואנשים אחרים הקשורים ב

המפעיל ישא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי 
וכן כל עדכון  1988תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 

  בהן ועל פי כל דין.
  

על המפעיל למנות מנהל  1988בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  ב.
סגרת חוזה זה. המפעיל עבודה מוסמך בגין העבודות המבוצעות במ

יודיע על כך במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה. לא 
תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי מאושר על ידי המפקח 

  המחוזי של משרד העבודה כנדרש. 
  
על המפעיל להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר   ג.

על התחלת ביצוע  הבנייה. על המפעיל להודיע למשרד העבודה
העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין ויתקין את השילוט המתאים 

  והנדרש כחוק.
  

עבודות הריסה תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה   ד.
של התקנות). על המפעיל לצייד את העובדים בעבודות  77(סעיף 

של  80 הריסה בכובעי מגן, נעלי בטחון ומשקפי מגן לפי הצורך (סעיף
  התקנות).

  
המפעיל יספק לעובדיו כלי עבודה תקינים ויוודא שימוש בהם   ה.

(סולמות, פטישים, איזמלים וכו'), כובעי מגן, משקפי מגן (בעבודות 
ריתוך, חיתוך, סיתות, שבירת בטון וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה 

  הכל לפי הצורך. - בגובה) 
  
במצב תקין. קולטי האויר, כל הציוד שבו ישתמש המפעיל יהיה   ו.

המנופים וכלי הרמה אחרים יהיו עם תעודות בדיקה תקפות של 
בודקים מוסמכים. הציוד יופעל על ידי העובדים המוסמכים לכך, 
דהיינו: המנופים על ידי עגורנים מוסמכים, הטרקטורים, המלגזות 

  וכו' על ידי בעלי רשיונות נהיגה מתאימים וכו'.
  כלים אלה אלא אם סודר מושב עבורם.סעו אנשים בילא י  

  
המפעיל יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות   ז.

הריסה או בניה. את הדרישה לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות 
  כוחו.- המפקח לידי מהנדס נתב"ג או באי

  
המפעיל לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק   ח.

ידי חשמלאי מוסמך. כמו כן, על המפעיל לשמור על כל - ן עלקודם לכ
ידי האחראי לחשמל בנמל התעופה או בא - ההוראות הניתנות לו על

  כוחו באמצעות המפקח.
  

בתחום נמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש באש פתוחה   ט.
כלשהי, לרבות עישון. המפעיל לא ישתמש באש גלויה לריתוך, חיתוך, 

אחרות, אלא אם נדרש הדבר במפורש בתכניות ונתקבלה ועבודות 
לגבי ביצוע העבודה  המנהל ההנדסימראש רשות מפורשת לכך מאת 

ואופן ביצועה. המפעיל ימסור הוראות מתאימות בנושא זה לכל 
מטעמו ועובדיהם. בלי לפגוע באמור לעיל, באחריות  קבלניםעובדיו, 

ציוד נדרש, שיהיה נוכח  המפעיל ועל חשבונו, להצמיד כבאי, לרבות
  למשך כל זמן ביצוע העבודות הבאות:
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  חיתוך מתכות באמצעות דיסק.  )1
  ריתוך אוטוגני.  )2
  ריתוך חשמלי.  )3
  הדלקת כל מקור אש לצרכים שונים.  )4
  כל פעולה היוצרת גיצים והולכת אש.  )5
  

ידי - ידי המפעיל יהיה איש מקצוע אשר ימונה על- הכבאי שיועסק על
. המפעיל יתאם עם מנהל או מאושר על ידה כבאות בנתב"גה רשות
שעות טרם ביצוע  72הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי כנדרש לפחות  רשות

, או לחילופין קבלת אישור לאיש המקצוע בנושא כיבוי אשר העבודה
  .בכוונתו להעסיק

  
 המנהל ההנדסיהמפעיל לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור   י.

אותיו לגבי אופי ומהלכי ביצוע החפירות. כמו כן הרשות ולקבלת הור
בידי רש"ת להורות כיצד יבוצעו עבודות החפירה, היכן תונח פסולת 

  העפר, הגובה המקסימלי של הערמת הפסולת וכיו"ב.
  

הוראת יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות בנתב"ג גם במקרה   יא.
  ביצועה המיידי.תחייב את המפעיל ל - אינו נוכח  והמנהל ההנדסי

, הוראות אחראי למנהל ההנדסיידווח המפעיל על כך  - לאחר ביצועה 
  הבטיחות ויועץ הבטיחות תינתנה בכל מקרה בכתב ובחתימתם.

 
ידי גורמי - לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על  יב.

  הבטיחות למיניהם.
 

עבודתו באתר המפעיל מחויב בהעסקת שומר במשך כל תקופת  יג.
ידי - ידי חברת שמירה תהיה מאושרת על- (העסקת שומר המועסק על

  הכל על חשבון המפעיל. - רשות שדות התעופה) 
  
  

  חומרים ומלאכות  00.39
  

  חומרים  .א
  

חומרים הם כל מה שהובא למקום המבנה ומיועד להיות חלק   
מהמבנה: חומרים, מוצרים מוגמרים, מוגמרים למחצה ובלתי 

ן ציוד הנדרש להפעלת מתקנים, מערכות, אביזרים וכמוגמרים, 
  המבנה כמסוף מטענים שקיבועו נדרש כדרך נורמטיבית להפעלתו.

  
  טיב החומרים והמלאכות  ב.

  
בהתאמה למסמך ג'  ראוייםהמפעיל ישתמש אך ורק בחומרים  )1

ובכמויות מספיקות. הוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע 
  .Aמלון בדרגה ראויה להמבנה תהיה בעלת רמה 

  
המפעיל אחראי לטיב המלאכות והחומרים. אישור חומרים   )2

ומוצרים ו/או מקורם ו/או דרישה יחודית לגבי חומרים 
ומוצרים מסוימים ו/או הוראות לגבי השימוש בהם לא יפטרו 
בשום פנים את המפעיל מאחריותו המלאה והבלעדית לטובם 

צעות תוך שימוש החומרים או לטוב המלאכות והעבודות המבו
  בהם.
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פירוט לגבי  המנהל ההנדסיהמפעיל חייב לספק על פי דרישת   )3
מקורות ו/או יצרני חומרים שונים וכן לספק על פי דרישת 

אישורים מתאימים של היצרן ו/או מכון  המנהל ההנדסי
  בדיקות מאושר לטיב החומרים.

  
חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים   )4

יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים. בהעדר  - ראלי היש
תקנים ישראלים יותאמו החומרים לתקנים הזרים שיצוינו 

  במסמכי החוזה.
  
חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקנים הזרים   )5

  שיצויינו באחד ממסמכי החוזה.
  
המפעיל יהיה חייב לקבל באם תבוא דרישה מפורשת בכתובים,   )6

הן ביחס למקורות החומרים בהם  מנהל ההנדסיהאת אישור 
יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם 
מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים 

לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.  משמש אישור
לפסול משלוחי חומרים ממקור המנהל ההנדסי האפשרות בידי 

  חומרים מתאימים לצרכי העבודה. מאושר, אם אין אותם
  

  דיגום חומרים, מוצרים ומלאכות  ג.
  

מפעיל להציג למנהל ההנדסי ונציגיו ולצוות התכנון של העל   )1
המזמין חלקי עבודה מוגמרים באתר, בשלבי ביניים שונים, 
כדי לקבל את אישורם לעבודתו, וזאת על פי הנחיות האדריכל 

  מטעמו.
  
הציג למפקח ולנציגי המזמין, באופן מרוכז ל המפעילבנוסף, על   )2

ומסודר, את כל החומרים והמוצרים אשר בכוונתו לעשות בהם 
שימוש ובמיוחד אלה הטעונים אישור על פי החוזה, במסגרת 
תערוכה שיקיים באתר לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד 

  התחלת הביצוע באתר.
  

שיטות  גמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותןדוהרכיבים המ  
שבהם מתכוון הקבלן לייצר הרכיבים הסדרתיים (לאחר 
שיאושר הדיגום). הערות המפקח ייושמו בביצוע. תהליך 
הדיגום, והתיקונים שבעקבותיו, לא יהיה בהם בשום אופן כדי 
להאריך את תקופת הביצוע. כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל 

ועלותם תשלום עבור דיגום חלקי עבודה ותערוכת המוצרים 
  ככלולה במחירי החוזה.

  
  דיגום חלקי עבודות יהיה במקטעים שלמים וגמורים כגון:   )3
  

מ' עם כל המרכיבים  4X5חזית בגודל דוגמה של קטע   א)
, לסוגיו השוניםהעיקריים של המעטפת כגון בטון חשוף 

  .חיפוי אלומיניום, קירות מסך וכו' והשילוב ביניהם
  

כל המרכיבים  מ' עם 4X4של קטע גג בגודל  הדוגמ  ב)
  העיקרים והשילוב ביניהם. 
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דוגמאות של כל פרטי המחברים הטפוסיים של שלד   ג)
  הפלדה.

  
  בריצוף טיח חיפוי אבן. הקטעים לדוגמ  ד)
  

  רכיבי מסגרות נגרות אלומיניום.  ה)
  
  הנדרשת עפ"י הוראות מסמך ג'. הכל דוגמ  ו)

  
  ותדוגמאות חומרים ומלאכ  ד.

מנהל ויועציו באמצעות ההנדסי  המפעיל יספק, לפי דרישת המנהל  
בטרם יזמין אותם ו/או רכיבי מבנה , דוגמאות של חומרים הפרויקט

, או או בטרם יחל בייצורם או בביצוע במפעל או במקום המבנה
  בדיגום חלקי מבנה.

  
ויועציו ישמרו במקום  ההנדסי הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המנהל  

יוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים ש
  שסופקו ולעבודות שבוצעו.

אישור הדוגמאות הינו תנאי להכנת תכניות יצור והרכבה הנדרשות   
ע"פ מסמכי חוזה זה. אישור תכניות היצור והרכבה הינו תנאי הכרחי 

  לתחילת ביצוע הדיגום.
  

  ר שווה ערךמוח  ה.
ספח זה שם היצרן או שמו המסחרי של חומר, בכל מקום שמצויין בנ  

- מר אחר שווהחובציון ההערה "או שווה ערך", רשאי המפעיל להציע 
  המנהל ההנדסי.ערך באישור 

רים אחרים, יש לספק את החומר כפי שנקבע במסמכי מוחלגבי   
  הנספח.

ערך לחומר המוזכר במפרט המיוחד, רואים - בהעדר ציון חומר שווה  
  ר המוצג בנספח זה.מוחהמפעיל לכאילו התייחס 

  
  החלפת חומרים  ו.

כפי שפורט במסמכי  כל שהואבמידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר   
  למנהל ההנדסי.הנספח, יגיש פרטי החומר או המוצר 

  
  המזמין רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:  

  
כותו על החומר החדש הינו שווה ערך או עולה בתכונותיו ואי  )1

  זה שנקבע בנספח.
  
החלפת החומר לא תהווה עילה לתביעה מצד המפעיל לתוספת   )2

כספית ו/או הארכת לוח הזמנים. אף אם החומר החדש עולה 
  באיכותו ותכונותיו על החומר או המוצר שסוכם עליו בנספח.

  
מתחייב לאשר שינויים אלה אף אם  המנהל ההנדסיבכל מקרה אין   

המנהל עיל, והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של יחולו התנאים ל
  ההנדסי.

  
  אספקת חומרים  ז.

המפעיל יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה,   
האחסנה ויתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, 
באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. 
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נע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב אחסנת החומרים תמ
  והולכי רגל, או להפרעה כלשהי.

  
  בדיקות מוקדמות של חומרים  ח.

סמוך למועד אספקת חומרים יבצע המפעיל, באמצעות מעבדה   
אישור על  המנהל ההנדסימאושרת, בדיקות לטיב החומרים, ויקבל מ
  התאמת החומרים לדרישות במסמכי החוזה.

וקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים ואמינות המקור הבדיקות המ  
  ממנו הם יסופקו.

יקבע את היקף הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיהם,  מנהל הפרויקט  
בהתחשב בכמויות החומרים ובתיפקוד שלהם במבנה. בכל מקרה של 
שינוי במקור חומרים שכבר אושרו לביצוע, יחזור המפעיל על 

  ור החומרים.הבדיקות המוקדמות, עד לאיש
יחולו על  - ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרים לדרישות   

  המפעיל.
  

  תעודות אחריות  ט.
תעודות אחריות, מונפקות ע"י למזמין העתקים של על המפעיל למסור   

יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה 
אם היתה דרישה כזו  על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן

 מרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.לכי החוזה, מבאחד ממס
תעודות האחריות יוצמדו לעותק של תעודת המשלוח של החומר 

  למבנה.
  
  קטלוגים, רשימות חלקי חילוף וכו'  י.

קטלוגים של החומרים,  למנהל ההנדסיבסיום העבודה יגיש המפעיל   
של מערכות ומתקנים במבנה, רשימות הוראות הפעלה, חומר הדרכה 

  ציוד מותקן ורשימות חלקי חילוף לציוד שהותקן.
  
  

  ציוד  00.40
המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי המפעיל למטרת ביצוע   

המבנה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות שבמפרט לגבי איכות 
ד יסופק ויתוחזק במצב תקין. המבנה, והעמידה בלוח הזמנים שאושר. הציו

על המפעיל להבטיח שיהיו חלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה 
  (רזרבה) למקרה של תקלות טכניות.

  
אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או  המנהל ההנדסיציוד אשר לדעת   

שלא יאפשר התקדמות בקצב הביצוע לפי לוח הזמנים, או שאינו במצב טכני 
המפעיל יסלקו ממקום המבנה ויביא במקומו ציוד אחר המתאים  -  תקין

  המנהל ההנדסי.לדרישות, וזאת תוך פרק הזמן שיקבע 
  

המפעיל מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמן הביצוע כל הציוד הנדרש   
  לבטיחות, תאורה, סימון, שאיבת מים וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.

  
  

  הגנה על המבוצע  00.41
עיל יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמלאכות המפ

  בפני השפעות אקלימיות ופגיעות מכניות.
  

כמו כן, יבטיח המפעיל הגנה על מוצרים מורכבים בבנייה, כגון: רצפות בטון, 
קירות אלומיניום, לוחות חשמל, מערכות לסוגיהן, קבועות, פחי ציפוי, 
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קוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל שילוט, אלקטרוניקה וכו' וינ
המלאכות ועל המוצרים עד לסיום העבודה, וזאת בהתאם לדרישות המפרט. 

בהתאם  - בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה מסוימת 
  .לפרקטיקה המקצועית המקובלת

  
  

  ניקוי מקום המבנה  00.42
, ממקום המבנה את נדסיהמנהל ההולפי הוראות  מעת לעתהמפעיל יסלק   

כתוצאה מביצוע המבנה אל  באחריות עודפי החומרים והאשפה שהצטברו
מחוץ לגבולות נמל התעופה. מיד עם גמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה 
המפעיל את מקום המבנה ויסלק ממנו כל מתקני המבנה, החומרים 

שהוא  המיוחדים, ציודו, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג
המנהל וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של 

. ניקוי ופינוי המקום תוך כדי מהלך  העבודה ובסיומה הכל כמפורט ההנדסי
לעיל ייעשה על חשבון המפעיל. לא ניקה המפעיל את מקום המבנה ו/או לא 

ותוך  הנדסיהמנהל הפינה את מקום המבנה, כאמור, הכל לשביעות רצונו של 
, תהיה רשאית הרשות לעשות זאת המנהל ההנדסיתקופה שנקבעה לו על ידי 

על חשבון המפעיל ולנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע למפעיל מהרשות. 
במקרה זה לא יוכל המפעיל לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות ביחס לנזקים 

פעיל ואשר שנגרמו לציוד, חומרים, מבנים ארעיים או כל רכוש של המ
- המפעיל לא הוציא אותם ממקום המבנה בתוך תקופת הפינוי שנקבעה לו על

. כמו כן, המפעיל יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה המנהל ההנדסיידי 
ידי המפעיל או - מאיזה צד שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירים ופסולת על

  מטעמו ממקום ביצוע המבנה.
  
  

  עפרסילוק פסולת ועודפי   00.43
וכן כל חומר אחר שאין בו שימוש במבנה, לרבות עודפי חפירה יסולקו  פסולת

ידי הרשויות - אל מקומות שפיכה מאושרים על תב"ג,אל מחוץ לשטח נ
והגורמים השונים. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה 

  ועל חשבונו. והבלעדית של המפעיל
  
  

  אישורי כרייה  00.44
המפעיל ועל חשבונו לקבל אישורי כרייה ממינהל מקרקעי ישראל  באחריות  

  שנחפרו בשטח עפ"י חוזה זה. הנדרשת לגבי כל כמות חומרי כרייה
  
  

  ) וספר מתקןAS MADEתוכניות עדות (  00.45
) וספר מתקן יוכנו ע"י המפעיל ועל חשבונו ויסופקו As madeתכניות עדות (  

  ה.למנהל ההנדסי כמפורט בנספח האחזק
  שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל  00.46

  
היה וידרשו ע"י המפעיל שינויים במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל   א.

ההנדסי, יוגשו על ידו תכניות מתוקנות בצרוף הסבר לגבי מהות 
השינוי, ההשלכות הנובעות ממנו לגבי לוח הזמנים לביצוע והסיבות 

  לדרישת השינוי בתכנון.
  

ינויים יוגשו במתכונת מסמכי הביצוע המקוריים מלווים בתכניות, הש  ב.
  מפרטי ביצוע ובאישורי חמרים וציוד, (במידת הצורך).
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המנהל ההנדסי יכול לקבל או לדחות את הצעת השינוי בתהליך זהה   ג.
  .00.16לזה של אישור מסמכי ביצוע כמפורט בסעיף 

  
כל שהיא בגין השינויים המפעיל מצהיר כי לא תדרש על ידו תוספת   ד.

היזומים על ידו, ובכלל זאת עלויות הקשורות בזמני המתנה לקבלת 
  אישור לשנוי או דחייתו.

  
  

  ייבדק ע"י מסחר ועורכי דין אומדני ביצוע המבנה  00.47
  

המפעיל מצהיר כי הצעתו הכספית, כפי שבאה לביטוי בתחשיב המוגש   א.
בהתאם לדרישות המכרז  על ידו והמבוסס על אומדני ביצוע המבנה

כוללת את כל הנדרש על פי הפרוגרמה, הנחיות התכנון, המפרט 
והתכניות והמשתמע מהם ומבטא את המבנה המושלם והגמור כאמור, 

  למעט ציוד מקובע לקירות, ריהוט ומערכות שינוע.
  

יחד עם התכניות בכל אחד משלבי התכנון יציג המפעיל אומדן עלות   ב.
  ביצוע המבנה.

  
  ) ילוו באומדן המתכנן.00.16מסמכי הביצוע (ראה סעיף   .ג
  

המפעיל יציג למנהל  ההנדסי תוצאות התקשרות עם קבלנים מבצעים   ד.
  וספקים.

  
כל האומדנים ותוצאות ההתקשרות יהיה על פי כתבי כמויות   ה.

מפורטים (גם במידה וההתקשרות מבוצעות במחיר פאושלי), שיוכנו 
  לי לעבודות בניה.על פי כללי המפרט הכל

  
דה ומחיר המבנה, עולה על המחיר הנקוב בחוזה, יהיו מחירי יבמ  ו.

  היחידה שיוגשו ע"י המפעיל מנורמלים לסכום הנקוב בחוזה. 
  
כל ההוראות לגבי אישור מסמכי תכנון תקפות גם לגבי אומדני   ז.

  הביצוע.
  

שיכללו באומדני ביצוע ו/או בחוזי התקשרות מחירי היחידה   ח.
הכמויות ומחירים, ייחשבו ככוללים את ערך כל  יכתב על המבוססים

העבודה, החומרים, ההוצאות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אף את 
ההוצאות המפורטות להלן, אלא אם נקבע אחרת במפורש באחד 

  ממסמכי החוזה.
  

כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים   )1
נכללים בה, הפחת שלהם והמסים החלים בעבודה ושאינם 

  עליהם, לרבות מס קניה, בלו, מכס וכו'.
  
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, כולל   )2

כל העבודות המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד 
ו/או הכללי, לרבות עבודות שתיאורן לא מצא את ביטויו 

לביצוע עבודה מושלמת במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות 
ובמידה, וכמו כן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע 

  העבודה והמתוארות בתנאים המיוחדים.
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כל ההוצאות למדידות, תכניות יצור והרכבה, תכניות עדות,   )3
  בקרת איכות.

  
השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, פיגומי הגנה   )4

ב, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, מיוחדים, דרכים, כלי רכ
לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם 
בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר 

  נהגים, מנופאים ומכונאים.
 

הובלת כל החומרים, כלי עבודה, המפורטים למעלה, אל מקום   )5
בלת העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הו

  עובדים למקום העבודה וממנו.
 
החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת   )6

 העבודות שבוצעו, לרבות הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.
  
הוצאות הגנה על החומרים, מוצרים, העבודות, העובדים וצד   )7

  אוויר.- שלישי, בפני נזקים והפרעות של מזג
  ה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות.הוצאות הנהלת עבוד  )8
  
כל המסים וההיטלים, כולל המסים הממשלתיים הסוציאליים,   )9

הוצאות ביטוח של העבודות, העובדים וצד שלישי, בהתאם 
  לנדרש בתנאי החוזה. המחירים אינם כוללים מע"מ.

  
שתנאי החוזה  ההוצאות הכלליות של המפעיל והקבלנים  )10

ירות והן העקיפות) ובכלל זה מחייבים אותם (הן היש
הוצאותיו המוקדמות והמקוריות, לרבות הוצאות התארגנות 

  באתר וגידורו.
  

הוצאות הביול, הערבויות, פרמיות רווח, ומימון הביטוח,   )11
והוצאות הקשורות במילוי התנאים הכלליים והמיוחדים 

 הנזכרים בחוזה זה על נספחיו.
  

 במפרט המיוחד ו/או בחוזה.אחריות לטיב העבודה המתואר   )12
  

  המפעיל והקבלנים.רווח   )13
  

, המפעיל והקבלניםכל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של   )14
כולל רווח הקבלן, הקשורות בשילוב עבודות קבלני המשנה, 
והקבלנים המועסקים באמצעות חוזה משולש וגורמים אחרים 

 הקשורים בביצוע המבנה.
  

הנובעות ממסירת המבנה  והקבלנים המפעילכל הוצאות   )15
ומקום המבנה נקי ומוכן לשימוש, סילוק פסולת וניקוז מיקום 

 המבנה מעת לעת.
  

 - כל ההוצאות הקשורות ב:  )16
  

  תיאום עם כל הגורמים.  )א(
שיתוף, ביצוע וקביעת סדר העבודה עם שאר הקבלנים   )ב(

  והגורמים באתר.
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ת לפעילות אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלו  )ג(
  הקיימת באתר.

  מתן שירותי אתר לקבוצות שיבדקו טיב הביצוע הכולל.  )ד(
ידי - הגשת כל הסיוע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על  )ה(

המזמין ומטעמו לצורך עריכת בדיקות לטיב הביצוע 
באתר ו/או לקיחת דוגמאות מהאתר: כגון מת"י, 

  .הטכניון, "בזק", חברת החשמל, משרד העבודה וכו'
  המנהל ההנדסי.ידי תאום ואישור על   (ו)
  

התחייבות המפעיל לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית   )17
ולעשות  בותוחייוהת בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, 
  והנחת חומרים ו/או ציוד בצורה שלא תפריע לתנועה.

  
לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטיח גישה  המפעיל התחייבות )18

הבנין, והריסתם בכללן או במכונית או במשאית לכל חלקי 
 לבצע. וכן המנהלבחלקן או השארתן במקומן בהתאם להנחיות 

עקב נטרולה של דרך קיימת  ברמה זהה דרך עוקפת זמנית
תוצאה מביצוע עבודה כלשהי והחזרת המצב לקדמותו בסוף כ

  ה עבודה.ביצוע אות
  

  כל הנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושלם של העבודה.  )19
  
  

  שינויים ועבודות נוספות על פי דרישת הרשות  00.48
  

המפעיל יתכנן ויבצע תמורת תשלום עבודות נוספות או שינויים, אשר   א.
ידרשו ע"י הרשות מעבר לדרישות נספח הבינוי ו/או לצרכיו הוא 

  במסגרת ביצוע המבנה.
ת הרשות תהיה בכתב. התשלום יהיה לגבי שינויים ו/או עבודות דריש

נוספות מעבר לתכולת הנספח בלבד, וזאת על פי קביעת המנהל 
ההנדסי וקביעה זו הינה סופית ומוחלטת. ביצוע שינויים ו/או עבודות 

  נוספות כולל את עבודת התכנון והתיאום הנדרשת.
  

תשולם על פי המחיר הנמוך  תמורת השינויים ו/או העבודות הנוספות  ב.
  המתקבל מבין שלוש שיטות החישוב הבאות:

המחיר הנקוב במחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה  )1
במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא תוספת כלשהי 
ומלבד התוספות הכלולות במאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של 

20%. 
  
הכמויות בהתאם המחיר הסופי שיקבע בעבור כל פריט בכתב  )2

  לנוסחה הבאה:
 

M   X  מP  =P  
                                    S    

  
 M  –  המחיר הנקוב בחוזה    

  
P    -     המחיר הסופי שיקבע בעבור כל פריט בכתב הכמויות

  המתייחס לעבודה הנוספת.
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  המחיר שצויין בנספח ד' כתב הכמויות, בגין אותו פריט.   -  Pמ  
    
      S  -     סיכום המחירים שצויין בנספח ד' כתב הכמויות, ובלבד

        שלא       יעלה על המחיר הנקוב בחוזה.

  
מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיערוך חשב הרשות הכולל   )3  

  .12%חומרים, עבודה ורווח קבלני בשיעור 
  
עבודות נוספות ו/או שינויים על פי דרישת הרשות יבוצעו אך ורק על   ג.

פי הוראה בכתב של המנהל ההנדסי ואין המפעיל רשאי לבצען על דעת 
עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל ההנדסי וזאת מבלי לפגוע בכל 

  מחוייבות שהיא של המפעיל על פי נספח זה .
  
אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה או לעיכוב   .ד

  בתחילת ביצועה.
  

  .00.51הול ופיקוח על פי עלויות תכנון, ני  ה.
  

  
  שינויים ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.49

    
  תהליך הטיפול בשינויים ועבודות ביוזמת המפעיל יעשה כדלקמן:  א.
  

  הגשת בקשה מנומקת לשינויים ו/או עבודה נוספות.  )1
  
  אישור השינויים ו/או העבודה ע"י המזמין.  )2
  
כנת מסמכי ביצוע כמפורט ביצוע תכנון באחריות המפעיל וה  )3

   .00.16בסעיף 
  
  קבלת היתר בניה, באם נדרש.  )4
  
ובהתבסס על  00.47הגשת אומדני ביצוע על פי הוראות סעיף   )5

  המחירים הידועים (תכנון או ביצוע).
  

בהעדר מחירים ידועים על פי מסמכים שהוגשו לרשות יקבע המחיר על   ב.
  יל.ב' לע 00.48עיף ספי המנגנון הנכלל ב

  
למחירי הביצוע יתווספו עלויות תכנון, ניהול ופיקוח, על פי הוראות   ג.

  .00.51סעיף 
  

השינויים והעבודות יכללו בהשקעת המפעיל בביצוע, רק לאחר ביצוע   ד.
בפועל והוכחת תשלום לקבלנים מבצעים באמצעות אישור רואה 

  החשבון של הקבלנים המבצעים בגין התשלום עבור הביצוע.
  

טחים ומתקנים שאינם תוצאה של הפרוגרמה והתכנון הפונקציונלי ש  ה.
תאושר למרות שיכללו בתכניות המאושרות לביצוע יוצגו בנפרד 

  במסגרת הצגת אומדני הביצוע.
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  קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ותשלום עבור ביצועם  00.50
    

עיל תעשה קביעת מחיר של חלקי עבודות שבוצעו במבנה ע"י המפ  א.
  באופנים הבאים:

  
על פי סכום הפרק  - עבודות מושלמות שנסתיים ביצוען המלא   )1

המתאים בתוצאות ההתקשרות של המפעיל עם קבלנים 
לדוגמה עבודות השלד  ,00.47מבצעים ועל פי הוראות סעיף 

עבודות בטון יצוק  -  02שנסתיים ביצועו על פי סיכום פרק 
  באתר.

  
ות פרק מושלם על פי כתב כמויות מפורט עבודות שאינן מהו  )2

שיוכן ע"י כמאי (מוסכם בין המנהל ההנדסי ובין המפעיל), 
כאשר מנגנון קביעת מחירי היחידה יהיה על פי הוראות סעיף 

  ב'. 00.48
  

תשלום עבור ביצוע חלקי עבודות מותנה בהוכחת תשלום ע"י המפעיל   ב.
חישוב כמויות, לקבלנים מבצעים. ההוכחה באמצעות חשבונות ו

מלווים באישור רו"ח של הקבלן המבצע על קבלת תשלום בגין ביצוע 
  העבודה.

  
  

  עלויות תכנון, ניהול ופיקוח  00.51
לצרכי קביעת השקעת המפעיל בביצוע יהיו עלויות התכנון הניהול והפיקוח   

  כדלקמן:
  

מאומדן עלות המבנה ו/או שינוי נדרש בכפיפות  4% - עלויות תכנון   א.
  הוכחת ביצוע בפועל של התכנון וביצוע תשלום עבור התכנון.ל

  
  מאומדן עלות המבנה ו/או שינוי נדרש.  2% - עלויות ניהול ופיקוח   ב.
  

ח של "הוכחה באמצעות חשבונות מתכננים מפורטות מאושרות ע"י רו
  המתכנן.

  
  

  עבודות יומיות (רג'י)  00.52
  

וחדות אשר לא ניתן לצפותן עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המי  א.
מראש ושאינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים 
ואשר המנהל ההנדסי החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על 

  בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.
  

ההנדסי ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל   ב.
רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י  ואין המפעיל

, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים נהל ההנדסיהמ
להם אחראי המפעיל במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות 

  אלו.
  
שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים   ג.

או כלים והחזרתם וכן רווח  כבר בשטח, הוצאות בגין הבאת אנשים
הקבלן מניהול העבודה וכל ההוצאות הסוציאליות רואים אותן 
כנכללות במחיר שכר העבודה. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר 
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כגון דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של 
  העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

  
למעט  60.2, 60.1תתי פרקים  60רק מחירי שעות עבודה יהיו לפי פ  ד.

פועל זר (שאינו ישראלי) ופועלים אחרים שאינם נכללים בתתי 
  .20%של מחירון "דקל" בהנחה של  60.3הפרקים הנ"ל שיהיו לפי פרק 

במחירון  60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק   
  .20%"דקל" בהנחה של 

  
יוד ישמש מחירון מע"צ בהנחה של בהעדר סעיף במחירון "דקל" לצ  

20%.  
בהעדר סעיף בשני המחירונים הנ"ל ייערך לגביו ניתוח מחירים אשר   

  יאושר על ידי המנהל ההנדסי.
  

באם נראה למנהל ההנדסי כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות   ה.
אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם 

ך להחליף אותם על חשבונו, כל ההוצאות הנובעות והמפעיל יצטר
  מהחלפה כזו תהיינה על המפעיל.

  
החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או   ו.

הציוד. המנהל ההנדסי יהיה הקובע הבלעדי לגבי הסיווג שניתן לכל 
  אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל.

  
  

  דרישת שירותי הכבאותאישור התקנת מערכות בהתאם ל  00.53
  

מוספים הכוללים נוסחי אישורים שעל  6בסוף מסמך זה כלולים   א.
  המפעיל לספק, בהתאם להוראות שירותי הכבאות.

  
המפעיל מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים הינה תנאי   ב.

  הפעלת המבנה.מוקדם ל
  
  

  פגמים בתכנון ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמתו  00.54
  

נתגלה פגם במבנה, לרבות בתכנון, תוך תקופת החוזה והנובע מביצוע המבנה   
שלא בהתאם לתנאי החוזה. יהיה המפעיל חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו 
על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה המפעיל חייב בתשלום 

  פיצויים לרשות.
  
  

  המחיריםתחשיב תכולת   00.55
  

ר בזאת כי כל העלויות וההוצאות הנדרשות על מנת לקיים את המפעיל מצהי  
ב יתנאים כלליים) נכללו על ידו בתחש - כל האמור לעיל במסמך זה (מסמך א' 
  .המחיר המוגש על ידו במסגרת הצעתו

המפעיל" ו/או "כל ל חשבון אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע  
לא תשולם כל תוספת מחיר..." "" ו/או העבודות יהיו כלולות במחירי היחידה

  וכיו"ב באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.
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  כותרות  00.56
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה   

  בלבד ואין להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  לחותמת וחתימת המפעי                  
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  אישור כבאות 

  1מוסף 

  

        תאריך: 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

  הנדון: אישור על מערכת מיזוג אויר, שחרור עשן ועל 

           ברחוב:       - לחץ ב 

        חלקה(ות):        גוש: 

         סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 

      תכנית מיום : ואישור ה

  

בהמשך לדרישתכם בנושא התקנת מערכת מיזוג אויר על כל אביזרי ומדפי אש ועשן, 

אני (ו) החתום (ים) מטה מצהיר (ים) בזה כי ביצעתי/ביצענו עבודת התקנת מערכת 

     מיזוג עפ"י הדרישה שבסימוכין ותכנית מאושרת על ידכם מיום: 

  למערכת הרלוונטית. A.P.F.N -  ותקני ה 1001ובהתאם לתקן ישראלי מס' 

  

  

  בכבוד רב,                

  

      שם מבצע העבודה:             

          ת.ז.:             

        כתובת:             

        חתימה:             
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  2מוסף 

        תאריך: 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

  ערכת גלאי אש ועשן הנדון: אישור על התקנת מ

           ברחוב:       - ב 

        חלקה(ות):        גוש: 

       סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 

      ואישור התכנית מיום : 

  

בהמשך לדרישתכם בנושא התקנת גלאי אש ועשן, אנו החתומים מטה מצהירים בזה 

וכל      כי כל מערכת גלאי אש/העשן שכוללת: מרכז בקרה, גלאים מסוג: 

אחר הקשור למערכת הנ"ל הותקנו עפ"י דרישתכם במכתבים שבסימוכין:  ציוד

ובהתאם לתקן      וכן התכנית המאושרת מיום:        

  .1220ישראלי 

  

  מצ"ב הפרוספקטים של המערכת הנ"ל.

  

  בכבוד רב,                

  

      שם מבצע העבודה:             

          ת.ז.:           

        כתובת:           

          חתימה:           
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  3מוסף 

  

        אריך: ת

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

  הנדון: אישור תקינות מערכת הכריזה למסירת ידיעות לציבור

                    - ב 

       סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 

  

מערכת בהמשך לדרישתכם בנדון, אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי/נבדקה 

החשמל ע"י בעל מקצוע רלוונטי ונמצא שמערכת הכריזה למסירת ידיעות לציבור 

הותקנה עפ"י התקן ונמצאת תקינה להפעלה. מערכת הכריזה מחוברת לספק כוח 

  מי במתח נמוך (מצברים) בנוסף למתח הרגיל.צע

  

  

  

  בכבוד רב,                

  

      שם מבצע העבודה:             

          ת.ז.:           

        רשיון: מס'           

          חתימה:           
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  4מוסף 

  

        תאריך: 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

          - הנדון: אישור תקינות מערכת חשמל  ב 

         ברחוב:     השייך ל:     

        - ב    חלקה(ות):     גוש:     

         סימוכין מכתב דרישותיכם מיום: 

    

בהמשך לדרישתכם בנדון, בדבר אישור למערכת החשמל אני החתום מטה מצהיר 

בזה כי בדקתי את מערכת החשמל במקום הנדון. נמצא שהמערכת תקינה ועונה על 

  תשי"ד. 1954כל דרישות חוק החשמל משנת 

כמו כן כל מערכת החשמל והלוחות, הצנרת וחומרי הבידוד הותקנו עפ"י חוק 

  תשי"ד. 1954החשמל משנת 

  

  

  בכבוד רב,                

  

      שם מבצע העבודה:           

          ת.ז.:           

        מס' רשיון:           

          חתימה:           
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  5מוסף 

  

        תאריך: 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

            - הנדון: אישור על מערכת המים ב 

           ברחוב:      ל: השייכת 

        בעיר:     חלקה(ות):     גוש: 

  

אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי את מערכת המים לכיבוי אש אשר כוללת 

מדו"ח דרישותיכם ומצאתי שהמערכת        ספיקה ולחצים עפ"י סעיף 

  תקינה.

  

  

  בכבוד רב,                

  

        שם ומשפחה:             

          ת.ז.:             

         מס' רשיון:            

          חתימה:             
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  6מוסף 

        תאריך: 

        תיק כיבוי: 

        תיק עיריה: 

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  א.ג.נ.,

  

  התקנת מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) אוטומטיתהנדון: 

  

  

מהנדס/יועץ מים בעל רישיון        ת.ז:      אני החתום מטה: 

  .      מס': 

  

  מצהיר בזאת כי:

  

                מערכת מתזי מים/ספרינקלרים שהותקנה ברחוב:   .1

(התכנית הרצ"ב) תוכננה על ידי,      עבור:        מס': 

  חלק ב'. 1596לפי דרישות ת"י 

  ביצוע ההתקנה של המערכת היתה בהשגחתי ולפי הנחיותי.  .2

בגמר ההתקנה בדקתי את כל המערכת ונמצאה תקינה בכל חלקיה וכשירה   .3

  הרצ"ב).     . (כפוף לדו"ח בדיקה מיום: לפעולה

ידוע לי היטב שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית   .4

דין הצהרה זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות שנתתי בבית , המשפט

  המשפט.

  

                      

  חתימת המהנדס              

                    שם החברה: 

          טלפון:          כתובת: 

        חתימת המהנדס:       ס/יועץ: שם המהנד
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  ב'מסמך 

מהסכם ההרשאה להקמה של בית מלון המהווה חלק בלתי נפרד 

  בנמל תעופה בן גוריון

  

  

  הנחיות תכנון
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I מהות  

 . כללי1

 

, מערבית לשער גפן ובסמוך לגדר הצד 3מצדו המערבי של טרמינל   

ד', מתוכו מתוכנן להבנות מלון  27- כשל על מגרש בשטח  ,האווירי

  צאה.דונם, תחום ההק 7.7 - מסחרי על שטח של כ

  /א' הינו "שטח למסופי נוסעים".2/4ייעוד הקרקע עפ"י תמ"א 

 

הנו מיתרונות יהמלון ישמש את הנוסעים והמשתמשים השונים אשר י   

 . 3הסמיכות הפיזית לטרמינל 

 .140מספר יחידות האירוח המינימלי בבית המלון יהיה    

ם כל  עפ"י תקן משרד התיירות ע Bאו רמה  Aהמלון יתוכנן לרמה    

הפונקציות והתקנים החלים עליו על פי הרמה הנדרשת על פי הצעת 

  המפעיל.

 

נגישות רכב למלון תהיה מכביש השרות מדרום. מעבר הולכי רגל    

  מהמלון לטרמינל יהיה נוח ומיידי.

 

שטח וגובה המלון יהיו תוצאה של מספר החדרים שיכללו בהצעת    

/א'. בכל מקרה על המפעיל 2/4המפעיל ובתנאי עמידה בהוראות תמ"א 

להציג את אפשרויות הגידול של המלון. על המפעיל יהיה להכין, להגיש 

לאישור ולקבל אישור על פי כל דין לתכניות המלון כפי שהוא מתכנן 

  ומבצע.

חזיתות המלון לרבות החזית החמישית יתאימו לחזיתות המבנים 

  .3הקיימים בטרמינל 

 

  .3מיידית של הנוסעים והכבודה לטרמינל   המלון יתוכנן עם זיקה   

 

ייבנה ברמה  –המלון המשמש כשער כניסה ויציאה למדינת ישראל    

גבוהה ובגמר מעולה של כל חלקי הבניין (פנים וחוץ), כך שייצג נאמנה 

  את המדינה כלפי הנוסעים. 
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 יעוד המלון.   2

 ופה ולכלל בשדה התע המלון ישמש למגורי נוסעים ומשתמשים  א. 

  השימושים המותרים על פי החוזה.

 

  המלון ישמש מלון עסקים על כל השימושים הנלווים הנדרשים. ב. 

 

המלון יכיל אולמות וחדרי ישיבות בהתאם לדרישות הכלולות בהזמנה   ג. 

  .10.1.3להציע הצעות בסעיף 

  

  המלון יכיל שירות טרום טיסה בכפוף להחלטת הרשות. ד. 

 

שיקול המפעיל ורש"ת המלון יכיל פונקציות נוספות לשירות לפי  ה. 

כגון: בריכת שחיה,  הדיירים והמשתמשים בשירותי שדה התעופה,

  מסעדות, מועדון בריאות, חנויות, אולם הקרנה לסרטים.

 

  תקנים פיזיים לתכנון.  3

חוזר מנכ"ל של  ,ותתכנון המלון יבוצע על פי ההוראות הכלולות בפרסום משרד התייר      

תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי  12/2012משרד התיירות מס' 

שיכין המפעיל למלון תתבסס על המפורט בפרסום זה  הפרוגרמה. 7.2012.10מיום 

  בהתאם לרמת המלון המוצעת.

 

  מיקום המלון.   4

  א. מיקום המלון יהיה על פי המסומן בתכניות המצורפות.

  נקבע על פי העקרונות הבאים: מיקוםה

  .3) דרומית לצד האווירי המערבי של טרמינל 1  

) צפונית מערבית לכביש השירות הפנימי המוביל לשער גפן  וחניית האוטובוסים 2

  לקבוצות.

ב.   נגישות רכב למלון תהיה באמצעות כביש השרות המוביל לשער גפן ועובר מדרום 

עים, חניית רכב פרטי וחניית אוטובוסים תהא בתחום למלון. הורדת והעלאת נוס

  שטח ההקצאה.

  תתאפשר כניסת רכבי שירות.בצד המערבי של המגרש ג.  
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  עקרונות התכנון.   5

מ'  מעל הקרקע ובתנאי שיעמוד בהגבלות הבניה  40המבנה יהיה בגובה מקסימלי  א. 

  לגובה. 

  ציבורית. –קומת קרקע   )1

 ון.קומות אכס  5 )2

 קומות. 2מ', עד  15מרתפים בעומק מקסימלי    )3

 

ב.  קומת הקרקע תשמש לפונקציות ציבוריות כגון: לובי כניסה, דלפק  קבלה,  חדרי 

הנהלה ומשרדים, חנויות, שירותים, אולמות כנסים, שרות "טרום טיסה" ככל 

  שיהא וכל השימושים הנדרשים למלון עסקים/מסחרי.

 

ת יתוכננו חדרי אירוח וחדרי שרות קומתיים כגון: ממ"מ, חדרי  ג.  בקומות הטיפוסיו

  שרות חדרניות וכד'.

 

ד.  המרתפים ישמשו לחניות, מתקנים הנדסיים, מאגר מים ומערכות. יתכנו שימושים 

  ציבוריים במפלסי המרתפים.

 

ה.  בקומת הגג ימוקמו מתקני מיזוג אויר אשר יוסתרו בצורה אסתטית והעונה      

  רישות  איכות הסביבה.לד

 

ו. המבנה יבנה מבניה קשיחה תוך שמירה על רמת בידוד אקוסטית גבוהה בכל        

מרכיביו ובהתאם להוראות התמ"א בעניין זה,  על המבנה להיות אטום לחלוטין 

מפני רעש חיצוני, רעש מטוסים ורכבות. על המבנה להיות אטום מפני זיהום אוויר 

  ות רכבת וכו'.כגון: דס"ל, פליט

 

 בתכנון האדריכלי של המלון יש להתחשב בשפה האדריכלית שתקבע במסגרת  .ז

תכנונית מחייבת מבחינה חזותית, חומרי הגמר החיצוניים, טיפול בגגות, צבעים, 

 אקוסטיקה וכד'.

 

  ח.  שטחי  ממ"מ יגזרו מהשטחים עיקריים על פי תקנות פיקוד העורף.
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II  אדריכלות  
    
תוכנן עם אוריינטציה ברורה ופשוטה וקל יהיה להתמצא בתוך המבנה י .1

  הבניין.

המבנה יבנה מחומרים קשיחים בעלי קיים גבוה. גימור הבניין יעשה ע"י   . 2

חיפוי אבן, קירות מסך מאלומיניום וזכוכית, בהתאם לבחירת האדריכל  

  ובאישור הגורמים הסטטוטוריים.

עם שליטה לוויסות מקומי של  –כל המבנה יהיה ממוזג אויר במלואו   .3

  חלקים במבנה.

חומרי הגמר יהיו ברמה גבוהה ואנטי ואנדלים כדי לעמוד בתנועה של   . 4

  כמות רבה של אנשים.

 רמת הגימור בתוך הבניין תהייה תואמת למבנה מלון ברמה .5

   A   אוB. 

ריצוף המבנה יעשה מחומרים בעלי קיים רב ועמידות נגד שחיקה. יש  .6

 כך במיוחד באזורי ההמתנה, המעברים והלובי. להקפיד על

כל המבנה יתוכנן עם בידוד אקוסטי להפחתת רעש המטוסים. הפחתת  .7

רעש ממקור חיצוני בתוך המבנה תושג ע"י הקפדה וטיפול נכון במעטפת, 

 כולל מחיצות, דלתות, חלונות ותקרות.

י באזורים הציבוריים של המבנה יש להתייחס לכושר הבליעה האקוסט .8

של חומרי הבניה וחומרי הגמר כדי להפחית מפלסי רעש והדהוד 

 ממקורות רעש בתוך המבנה.

 כל המבנה יתוכנן עם בידוד מפני זיהום אויר ממקור חיצוני.  .9

המבנה יתוכנן בצורה כזאת, שיאפשר גמישות בהרחבה בעתיד וגמישות  .10

תבוא מסוימת באפשרויות החלוקה הפנימית והתכנון הפנימי. גמישות זו 

 לידי ביטוי גם בתכנון התשתיות  למבנה.

המבנה יתוכנן כך, שתתאפשר אחזקה יעילה וזולה, תתאפשר גישה נוחה  .11

לתשתיות: ניקוז, מים, חשמל, ביוב, מיזוג אויר, תקשורת, מחשבים, 

 קרקעיות.- כיבוי וגילוי אש וכן גישה נוחה למערכות תת

  פתחים: .12

  גוג כפול.החלונות במבנה יהיו מאלומיניום עם זי

מערכות מיזוג אויר יותקנו על הגג או על פי יעוץ מיועץ מיזוג אויר  .13

 בתכנון המפורט.

חזית הגג. מערכות טכניות  –יש להקפיד על תכנון החזית החמישית  .14

 שיותקנו על הגג יוסתרו בצורה אסתטית.

 מיגון ואבטחה של המבנה יהיו עפ"י דרישות חטיבת הביטחון. .15
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הפיתוח הסביבתי. סביב המבנה באזורים הפנויים  יש לתת דגש מיוחד על .16

יתוכננו שטחים מגוננים כולל עצים בוגרים, עפ"י הנחיות נספח פיתוח 

 ובתנאי שאינם מהווים מוקד משיכה לציפורים.

במבנה יותקנו מערכות תקשורת, מחשבים, טלפונים, מערכות תצוגה  .17

 עפ"י דרישות שיפורטו.

יבוי אש, טמ"ס, בקרת מעברים עפ"י המבנה יכיל מערכות גילוי אש וכ .18

התקנים של רשות שדות התעופה כמפורט במסמכי חוברת זו וכפי 

 שיפורט עם התקדמות התכנון.

 בהתאם לתקני משרד התיירות לפי רמת המלון. יחידות המגורים יתוכננו .19

 בנית המרתפים מותרת עד לגבול ההקצאה שבתכנית המצורפת  .20

  ת מצד צפון,, על מערכותיה. יש לשמר את החומה והגדר הקיימ
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III   קונסטרוקציה  

  החישובים הסטטיים  .1  

  החישובים הסטטיים ייערכו לפי השיטה הפלסטית.  .א

עם גמר העבודה יעודכנו כל התכניות והחישובים הסטטיים לפי   .ב

  ) לפני מסירתם למזמין.AS MADEביצוע העבודה בפועל, (

    

  יםיציבות המבנים, השלד והאלמנטים השונ  .2  

יציבות המבנים השלמים וכל האלמנטים השונים שלהם יובטחו   .א

בהתאם לנדרש לגבי בטחון להרס ובטחון לגבי תנאי השירות, 

  בהתאם לתקנים הישראליים המתאימים, במהדורתם האחרונה.

בין היתר יש לענות לדרישות כל התקנים הישראליים, ובמיוחד   .ב

, 413; ת"י 412"י מבלי לגרוע מהדרישה הכללית לתקנים הבאים: ת

(כל החלקים);  580; ת"י 940(כל החלקים); ת"י  466; ת"י 414ת"י 

 במהדורתם האחרונה. 1225; ת"י 893; ת"י 739ת"י 

מבלי לגרוע מהדרישה הכללית כל האלמנטים הטרומיים המוצעים,   .ג

יהיו מתאימים לת"י, בפיקוח מכון התקנים ו/או הטכניון ו/או 

 ישאו תו תקן.יי המתכנן הפרויקט, ומעבדה מוכרת ומאושרת ע"

שיטת החיבור בין האלמנטים לבין עצמם ובין האלמנטים   .ד

לאלמנטים הנושאים, ובין האלמנטים והאלמנטים הנושאים 

ליסודות, תבטיח קבלת הכוחות האנכיים והאופקיים כנדרש 

 בתקנים.

 מהנדס היזם יהיה אחראי ליציבות המבנים.  .ה

  

   עומסים  . 3  

  על פי תקן תקף.  

  

  יסודות, קירות ורצפות המרתף, קירות דיפון  .4

הכל בהתאם להנחיות מהנדס הביסוס של המפעיל ובאישור המנהל   

  ההנדסי.
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IV   חשמל ותקשורת  

  כללי  .1  

המלון מהווה יחידה עצמאית במכלול שדה התעופה יחד עם זאת כל     

  מערכת האספקות שלו נשענת על אספקות שדה התעופה.

דע שונות ישולבו במסגרת מערכות המלון כפי שיפורט מערכות מי    

  בהמשך.

  תקנים  .2  

התקן קובע בתכנון מערכות החשמל הנו התקן הישראלי ובהעדרו, התקן     

של ארץ המוצא של הציוד אירופאי ו/או אמריקאי וכן רשויות שמהן יש 

  לקבל אישורים.

  אגף חשמל, תקשוב, בקרה ובטחון. –רשות שדות התעופה   .א

 החשמל. חברת  .ב

 בזק.  .ג

 ודרישות רשות הכבאות הארצית.  –של נתב"ג  –רשות הכיבוי   .ד

 משטרת ישראל.  .ה

 כל הציוד ולוחות החשמל יעמדו בתקן הישראלי העדכני.  .ו

ציוד ומערכות כיבוי גילוי וכיבוי אש יעמדו בביקורת מכון התקנים   .ז

 הישראלי.

  פרוט המערכות שיתוכננו בבית המלון  .3  

  אספקת חשמל מתח גבוה.  .א

 אספקת חשמל חליפי מגנרטור.  .ב

 .U.P.Sאספקת חשמל למחשוב וציוד מתח נמוך ע"י    .ג

 בחניון, בחדרי המלון, ובשטחי הציבור של המלון. –תאורה   .ד

 לוקס. 10תאורת חרום ע"י גופים אינדוידואלים לפי רמה של   .ה

 שלוט דו תכליתי.  .ו

 רמות התאורה באזורים השונים יאושרו ויתואמו עם רש"ת.  .ז

של האזור סביב המלון מתואם עם רשויות נתב"ג.  תאורת פתוח  .ח

 בשום פנים ואופן אין להאיר מן המלון לכיוון האזור האווירי.

  מערכות מתח נמוך   .ט

) גלוי עשן ואש בכל החללים כולל חללים מעל  לתקרות   בהן ישנן 1

 תעלות כבלי חשמל.

  ) מערכת כריזה ומוסיקה מרכזית.2

  מערכת שדורי טלוויזיה.  )3
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 ערכות שדור טלוויזיה) מ4

   VIEW PER-  - PAY 

 ) מערכת מידע ממוחשב שתכלול בין היתר.5

 א) נתונים של המלון ושרותיו.

 ב) מערכת ניהול כספית, ושירותי אורח.

 נתוני המראות ונחיתות.  ג)

 שירותים חיוניים וכו'.   ד)

 ) מערכת שילוט אלקטרוני.6

האבטחה  ) מערכת ביטחון ומצלמות על פי ההנחיות, בפרק7

 והביטחון.

  מערכת הגנות ברקים.  י.

כולל מערכת ממוחשבת  B.M.Sמערכת בקרת מבנה ממוחשבת   .יא

  לתחזוקה.

  

      אספקת חשמל  .4

ק"ו מתחמ"ש של  22אספקת החשמל למלון תבוצע במתח גבוה   .א

  השדה.

 בצפון מערב של המלון ממוקם התחמ"ש של נתב"ג.  .ב

ר מגיעים בחצית הגשר אש 6מן התחמ"ש הוכנו צנרות של "  .ג

 למדרכה בסמוך לחצר המשק.

  אל ח' החשמל של המלון. 8צנורות " 2משוחה זו יונחו 

חבור החשמל יבוצע ע"י השחלות כבלי מתח גבוה בצנרת זאת   .ד

ק"ו בתחמ"ש על פי הנחיות המהנדס הראשי  22חבורה ללוח חלוקה 

  לחשמל של נתב"ג.

בע על במלון תבנה תחנת טרנספורמציה פנימית. גודל התחנה יק  .ה

 בסיס מאזן עומסים שיבוצעו עם התכנון המפורט של המלון. 

אשר יאפשר כניסה ויציאה של  – SF6יבנה חדר מיתוג ולוח מתוג   .ו

 כבל מתח גבוה כך שהמלון יחובר בטבעת.

 ההגנות במתח גבוה יתואמו עם רש"ת.  .ז

  

  אספקת חרום  .5

המלון ידאג לאספקת חשמל לצרכים החיוניים שלו ע"י גנרטור   .א

  מאי.עצ
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הגנרטור ישרת את כל הצרכנים החיוניים ביותר כמו מפוחי שחרור   .ב

 עשן ומשאבות מים, מערכות מתח נמוך מאוד, מעליות.

כמו כן ישרת הגנרטור את כל הצרכנים החיוניים של המלון כמו   .ג

 –תאורה, מטבח ואורור וכו', מסדרונות, ח' מדרגות ובאופן חלקי 

 שטחים ציבוריים.

 בנה מושתק.הגנרטור יבנה במ  .ד

  

   חבור לרשת הטלפונים  .6

  
 עקרונות הפעילות  .א

a.  ,התקשורת מתבססת על חיבור לספקי תקשורת כגון: בזקHOT 

וכו' באמצעות התשתיות של הרשות בלבד (הספקים מגיעים לחדרי 

 נס"ר ומשם ההמשך על תשתיות שהרשות מקצה).

b.  העקרונות המסחריים לקבלה והפעלת תקשורת מתבססים על נספח

 קשורת המסחרי.הת

 עקרונות לתשתיות תקשורת  .ב

a.  המבנה יחובר לתשתיות התקשורת של הרשות באמצעות תוואי או

נתון להחלטת הזוכה) מהמבנה -שניים (לטובת גיבוי ושרידות

 לגובים/שוחות של רש"ת בנתב"ג.

b.  4קנים של '' 4בכל תוואי יהיו . 

c. ור בתוואים אלה יפרסו סיבים אופטיים וכבילה מתכתית לחיב

המבנה לתשתיות הרשות (מהן תינתן אפשרות לקישור לספקי 

 התקשורת).

d.  יש לתכנן חדר תקשורת מרכזי שבו יותקן ארון תקשורת שעליו

 תיפרס הכבילה לכיוון הרשות.

e. .התוואים, הכבילה והארונות יהיו עפ"י תקנים בתוקף 

f. .פריסת הכבילה הפנימית בתוך המבנה תהיה עפ"י תקנים בתוקף 

g. בילה בין המבנה לרש"ת תתבצע באחריות ובמימון הזוכה פריסת הכ

 באמצעות קבלני התשתיות שפועלים בנתב"ג.

h.  התכנון של התוואים מהמבנה לר"שת , פריסת הכבילה לרש"ת

 וארון התקשורת במבנה מחייבת אישור גורמי התקשורת ברש"ת.

i.  בתום הכנת התוואים ופריסת הכבילה יש להעביר לרש"ת תיעוד

 ).AS- MAIDמפורט( 

  



התעו גוריון נמל  בן    בית מלון  - פה 

  

64  

 עקרונות הפעלת התקשורת  .ג

a.  ניתן לקבל שרותי תקשורת מלאים באמצעות הרשות (מפעיל הנס"ר

וחטיבת התקשוב) או להתחבר ישירות לספקי התקשורת וזאת עפ"י 

  נספח התקשורת המסחרי המצורף.

  

  ראה נספח מצורף. - מערכות גילוי עשן ואש    .7  
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V  מערכות מים ביוב וניקוז   

  מיםמערכת ה  .1  

  כללי  א.  

  קיימות שלוש מערכות מים נפרדות: 3במתחם היבשתי בטרמינל       

  מערכת מים לשתייה.  )1      

  מערכת מים לכיבוי אש.  )2      

  מערכת מים להשקיה.  )3      

  מערכת מים לשתייה  ב.    

  מערכת קיימת  )1      

ממזרח לשטח המיועד להקמת המלון עובר קו מים לשתייה       

מערכת המים לשתייה באזור היבשתי , המחבר את 6בקוטר "

  עם מערכת המים בצד האווירי.

הספקת המים למערכת זו ממאגר מים וממשאבות הנמצאות       

  .3במרכז האנרגיה שבטרמינל 

  המערכת המתוכננת  )2      

צריכת המים החזויה למלון בהתאם לשלב סופי ובריכת שחייה       

  יא.מ"ק ליום ש 560 - מ"ק לשנה וכ 140,000 - הינה כ

עד לחזית  6יבוצע חיבור לקו מי השתייה הקיים בקוטר "      

המלון, למיקום המיועד לראש המערכת למי שתייה למלון, 

אשר יכלול מד מים משולב (תעשייתי), מגופים, שסתום אוויר, 

  מלכודת אבנים ומונע זרימה חוזרת.

מראש המערכת הנ"ל תהיה הזנת מי השתייה למערכת     

    ית למלון.האינסטלציה הפנימ

      מערכת מים לכיבוי אש  ג.    

  מערכת קיימת  )1      

ממזרח לשטח המיועד להקמת המלון עובר קו מים לכיבוי אש       

, המהווה קטע מתוך טבעת קווי מים לכיבוי אש 8בקוטר "

 12בתחום היבשתי הניזונה מקו מים לכיבוי אש ראשי בקוטר "

  בצד האווירי.

הינו מיכל  3אש בטרמינל מקור הספקת המים לרשת כיבוי ה  

  אגירה ומשאבות לחץ במרכז האנרגיה.

  המערכת המתוכננת  )2    

עד לחזית  8יבוצע חיבור לקו מים קיים לכיבוי אש בקוטר "      

  המלון, למיקום המיועד לראש המערכת לכיבוי אש למלון.



התעו גוריון נמל  בן    בית מלון  - פה 

  

66  

מערכת זו מזינה את מיכל אגירת המים לכיבוי אש בתוך       

כלול ברזי הסנקה , מגופים והידרנט המלון. ראש המערכת י

  כפול.

סביב למלון תותקן מערכת ברזי שריפה (הידרנטים) לכיבוי       

  אש.

עם מתקן  4על זקף " 3יותקנו הידרנטים עם יציאה כפולה "      

  שבירה.

סביב למלון,  6ההידרנטים יותקנו על קו מים היקפי בקוטר "      

לכיבוי אש, אשר יוזן מקו המים לשתייה, ולא מקו המים 

המזין את מערכות הכיבוי הפנימיות למלון, וזאת על פי תורת 

  הלחימה באש בנתב"ג.

   מערכת מים והשקיה  ד.

מדרום לשטח המיועד לבניית המלון, בכביש הגישה לשער גפן, קיים   

שמספק מים שפירים להשקיה בתמך  6קו מים להשקיה בקוטר "

  המערבי.

מערכת ההשקיה לפיתוח הנופי  מקו מים זה ניתן להזין את ראשי  

  בשטחים המגוננים מחוץ למלון.

  

  מערכת הביוב   .2

  המערכת הקיימת  א.    

בתוך מתחם הבנייה המיועד להקמת המלון, עובר קו ביוב     

מ"מ, האוסף את השפכים ממבני החניות  200גרביטציוני בקוטר 

  וממבני העזר בשטח היבשתי שמדרום.

 2גפן העובר מדרום למלון, קיימים   כמו כן, בכביש הגישה לשער    

, מט"ש בבניין התחמ"ש, 3קווי סניקה לשפכים: המערבי, בקוטר "

מט"ש מקומית לשפכי מבני החנייה ומבני  6והמזרחי, בקוטר "

  העזר.

  המערכת המתוכננת  ב.    

מ"ק  65,000 - הערכת כמות השפכים השנתית החזויה מהמלון כ    

  מק"ש. 22 - סימלית כלשנה, וספיקת שפכים שעתית מק

לפני תחילת עבודות הבנייה בשטח המיועד להקמת המלון יידרש     

  להעתיק את קו הביוב הקיים מזרחה, אל מחוץ לתחום העבודה.

יידרש לבנות שוחת ביקורת על מערכת הביוב הקיימת בצד האווירי     

מ"מ, מצפון לדרום, עד  200ואליה לחבר קו ביוב חדש בקוטר 

  לשער שלום מערבי.לכביש הגישה 
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 160תידרש בניית שוחת בקורת על הקו הגרביטציוני הקיים בקוטר     

מתחנת השאיבה בתחמ"ש.  3מ"מ , אשר בהמשכו של קו הסניקה "

כמו כן תידרש בניית שוחת השקטה על קו הסניקה המזרחי, בקוטר 

מתחנת השאיבה המקומית לשפכי מבני החניות ומבני העזר,   6"

ביטציוני לקו הראשי, המתוכנן לעבור מדרום לצפון וחיבור בקו גר

  ליד שער שלום מערבי.

השפכים הסניטריים מהמלון יחוברו לקו ביוב גרביטציוני, אשר     

יונח בתחום הרצועה הצפונית למלון, ויזרים את השפכים ממערב 

  למזרח אל קו הביוב הראשי המתוכנן ליד שער גפן.

  

   מערכת הניקוז  .3  

  תהמערכת הקיימ  .א

מדרום למתחם המלון המתוכנן, כביש הגישה לשער גפן, עובר קו 

מ"מ, המנקז את הכביש באמצעות קולטנים,  500ניקוז בקוטר 

  ומתחבר לקווי הניקוז בצד האווירי.

  המערכת המתוכננת  ב.    

יש לתכנן את מוצאי מרזבי הגג ומוצאי הניקוז מבניין המלון אל     

אורכה יעבור קו הניקוז תת הרצועה בחצר הצפונית של המלון, ל

  מ"מ. 500קרקעי מתוכנן בקוטר 

קו ניקוז המתוכנן יחובר לקו הניקוז הקיים בכביש שמדרום למלון.     

  קו זה ינקז את כביש הביטחון, חצר משק, והכניסות למרתפים.

  ניקוז המרתפים והחניון התת קרקעי יתוכנן באמצעות משאבות.    

סה אל הלובי ינוקזו, באופן עילי, החזית הדרומית של המלון והכני  

  אל הקולטנים במערכת הניקוז הקיימת בכביש הדרומי.
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VI תנועה  

  :נגישות של כלי רכב מהמערכת החיצונית  .1

מערך הנגישות של כלי הרכב לבית המלון יתוכנן בהתאם לדרכי הגישה   

  הקיימים למתחם וכיכר תנועה שתוקם ע"י רש"ת.  

      

 י התכנון המפורט יש לקבל ולתאם את התכנון עםבכל אופן, בשלב

 - הביטחון ואגף כיבוי אש והצלה  חטיבת חטיבת הנדסה, אגף תכנון,

  נתב"ג.

ובהתאם להנחיית חטיבת  יותקנו מחסומים לכלי רכב משיקולי ביטחון

. אופי, סוג ותצורת המחסומים יותאמו מול הגורמים הרלוונטיים ביטחון

     .ברש"ת

  

  מהמערכת החיצונית הולכי רגלשל נגישות   .2

שביל עבור הולכי רגל יוצע מרחבת הכניסה ללובי המלון למפלס הקרקע 

)G של מבנה הטרמינל (  

בכביש הגישה ללובי תשוריין עמדת המתנה לרכב הסעות (שאטל) הן  

לטובת הסעת האורחים והן לטובת שינוע המזוודות אשר יקשר את 

  .ות מערך הכבישים הפנימי בנמל) באמצע3 - ו 1המלון לטרמינל (

 

  היצע חניה  .3

עבור  לרכבים פרטיים, לרכבי תפעול ולרכבים ציבורים היצע החניה

בתוקף במועד אישור התכנית ע"י פי תקני חניה - הפרויקט יהיה על

  מוסדות התכנון.

  

במידה ויוקמו פונקציות נוספות בבית המלון המיועדות לקהל יעד שאינו 

ון, יהיה צורך במתן מענה לביקוש החניה הנוסף נמנה עם אורחי המל

  בהתאם לתקנים. זאת, כל עוד הביקוש לא יעבור את ההיצע. 

  

היצע החניה לפרויקט יתבסס על מרתף חניה אשר יענה על ביקוש חניית 

האורחים (רכבים פרטים), והחניה התפעולית, כמו כן תוצע חניה עלית 

, חניה תפעולית, מפרץ ם)(קרקעית) עבור רכבי ההסעות (אוטובוסי

   העלאה והורדה של נוסעים, כבודה וכד'.

מקומות חניה לרכבי הנכים יוקצו בהתאם לתקנים ולהנחיות התקפות 

  בעת הוצאת היתרי הבניה.
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המפרט הטכני של אביזרי החניון השונים יתואם מול רש"ת (כגון: 

  מערכות מחשוב, תשלום, תקשורת, טמ"ס וכד').

חניה המוצע במלון מיועד לענות, בראש ובראשונה, נדגיש כי מערך ה

לביקוש של אורחי המלון ומשתמשי הפונקציות המוצעות בו. ניתן יהיה 

  .לתאם עודפי שימוש בעתודות החניה ושת"פ למינו עם מערך החניונים

  

  תכנוןנהלי   .4

מערך התכנון והסדרי התנועה עבור הפרויקט יבוססו על נהלי התכנון 

  יבטיחו רמת שרות, נוחות ובטיחות גבוהים. המקובלים אשר

הסדרים אלה יחייבו עמידה בתקנים ובהנחיות משהת"ח לתכנון דרכים       

וחניונים אשר יהיו תקפים בעת מתן ההיתר. (הן בנושא מידות, הן בנושא 

  הקצאת מקומות לחניית נכים וכד').

ם מיגורתכנון החיבורים למערכת החיצונית תחייב תאומים מול ה    

הרלבנטיים, כמו כן יש לתאם מול רש"ת את נושא השילוט וההכוונה אל 

  בנמל. יהמלון ממערך הדרכים הפנימ

מערכות תפעול ובקרת החניונים יותאמו ויאושרו ע"י הגורמים       

  הרלוונטים ברש"ת.

רום למיניהם יותאמו ויבוצעו בהתאם לנהלים יהסדרי הנגישות לרכבי ח      

ות, לרבות התייחסות לדרישות הייעודיות של ולהנחיות יועצי הבטיח

  נתב"ג. - מערך כבאות והצלה 
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VII נוף ופיתוח  

   כללי .1

' שלמה אהרונסון אדרנערך ע"י משרד  3טרמינל הנופי הכללי של  התכנון

  :הבאה הכלליתעל פי הפרוגרמה 

(מטעי  ישראליגן מרכזי בפיתוח אינטנסיבי המבטא תבניות נוף  שטח  - 

המרכזי המהווה את מוקד הנוף  הגןשטח   חקלאי ). דהש פרדס, דקלים,

  .דונם 50 –

 ',ד 350 - פיתוח אכסטנסיביים במעטפת השטח, בהיקף של כ שטחי - 

והפונקציונלים של השטח , ושומרים על  ם יהטכני הנותנים מענה לצרכים

עם מוטיב  של מסה גדולה ורצופה של שטחי ירק  ופשוטמופע מאופק 

  ובכתמים. ברצועותתילת בוגונביליות צבעוני באמצעות ש

   

   מוצא לתכנון נקודות  . 2

למאפייני  מחויבותעל   תשעןלתכנון הנופי של המלון  המוצא נקודת

, ועל ידי כך, שילוב גן המלון בסביבתו. 2000התכנון הנופי של נתב"ג  

. באופן זה, הסובב הגןסביבת המלון מהווה המשך רצוף לנוף   שלהנוף 

  שלהמלון, הבנוי על מגרש קטן, מרחב ויזואלי גדול ורצוף  "מרוויח"

  .המלוןהמשכי של שטח  כרצףגן, המזוהים   שטחי

   

  צמחיה  .3

 שטחישל   היהצמחישימוש בסוגי  תכלולהגן בשטח מגרש המלון  צמחית

הדר,  עצי, הכוללים תכסית שיחים וצמחי כיסוי, ההיקפייםהפיתוח   

יינטעו עצי  הבניין בחזיתשטחי החנייה.   ברושים ועצי צל רחבי נוף ל

דקל אשר ידגישו את החזית והכניסה, ויהוו המשך לשדרות הדקלים 

  במקומות שונים בשטחי נתב"ג. הנטועים

  

    

  הגן בפיתוחדוממים   אלמנטים  .  4

הדומם בפיתוח השטח ( מרצפים, קירות פיתוח,  הפיתוחשל  האלמנטים

, 3טרמינל תאמה לחומרי הפיתוח של תוך ה ייבחרוגדרות וכיו"ב ),  

  לחומרי הגמר של בניין המלון. ובהתאמה

    

  שירות שטחי   .5

טחון, יעוצבו אף הם כחלק יודרך הב האוטובוסיםהשרות, חניית  חצר

" לקבלת תכסית ירוקה דשאאינטגרלי ממרחב הגן. מוצע שימוש ב"אבני 
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מכלול בקטעים שונים של שטחים אלה, ובאופן זה לשלבם כחלק מה

  של גן המלון. הירוק

  

  הגינוןבשיטות  דגשים  .6

הבניין. בשטחים אלה  מרתפיעל גבי תקרת הנמצאים הגינון  בשטחי  - 

  יהיה הגינון בשיטת "מצעים מנותקים". 

קרקעי, יינקטו האמצעים - מעל חניון תת נמצאיםבחלקי הגן שאינם  - 

שטחי המפרט הטכני של  פיובניקוז על  בקרקעהמתאימים לטיפול  

  הפיתוח בפרוייקט נתב"ג.

הפתוחים יהיה בהיבט של בניית משמרת מים, כולל  השטחים תכנון

  להשקייה בשטחי הגינון.  וניצולםמי נגר    שיטות להשהיית 

הפיתוח והגינון יהא בתאום עם אגף מניעת מטרדי ציפורים וחיות בר,  - 

  ברש"ת.

    

  הגןלפיתוח שטחי  הנחיות  .7

איטום  מערכתעל גבי תקרות מרתפים תבוצע שטחי הגינון  בכל  א.

וניקוז, אשר תבטיח מניעת חדירת מי ההשקייה משטחי הערוגות 

  ניקוז יעיל של מי ההשקייה. ותבטיחאל המרתפים, 

"מצע מנותק" עם  מסוגהקרקע לגינון בשטחים אלה תהיה  תערובת  

  שכבה תחתונה מחלחלת לניקוז.

המרתפים  תקרותגבי ההשקיה לערוגות ולמשטחים על  מערכת  

  תכלול גם מערכת מחזור למי ההשקיה.

) יהיו ורחבותשבילים, מדרכות הגמר לשטחי מרצפים ( חומרי   ב.

  .מסותתתבסטנדרט גבוה, כולל מרצפים מאבן 

ריצוף המאפשר צמחיה עשבונית בשטח המרוצף   גבישטחי חנייה יהיו על 

  ).אבן דשא או ריצוף אחר(

של  הגמרקירות פיתוח ייקבעו בהתאמה לחומרי הגמר ל חומרי  ג.

  הבניין.

בשטחי  איטוםדרישת יועצי הקרקע, תיתכן התקנת יריעות  לפי  ד.

הדרכים והחניונים. מטרת היריעות למנוע תפיחת הקרקע 

  .החרסיתית

ביריעות פתחים עם  יותקנוגינון הנמצאים בשטחי האיטום,  בשטחי  

הגינון ומאפשרים  "סינורים" אנכיים התוחמים את שטחי

  .היהצמחיהתפתחות 

של  והפרטיםהחוץ בשטחי הגן יהיה לפי הסטנדרטים  ריהוט   ה.

  .3טרמינל הריהוט בשטחי 



התעו גוריון נמל  בן    בית מלון  - פה 

  

72  

 3"   בעובילשתילה בשטח הגן יהיו עצים מעוצבי גזע  העצים   ו.

  לפחות.

    מ'. 6יהיו בגובה אחיד של  הדקלים   ז.
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VIII  סביבה  

 הגדרות .  1

  ת התעופה בישראל. ": רשות שדורש"ת"

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

, ספקים, בעלי זיכיון, משתמשים בנכסי   הרשאה מטעם הרשות,

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

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

  שונים בתחום איכות הסביבה.  מטעמה לטפל בהיבטים

  רקע

רש"ת מופקדת על פיתוחם, הפעלתם וניהולם של שדות התעופה ומעברי 

הגבול. לרש"ת ולכל מפעיל הפועל בתחומה, בין אם עבורה ו/או בין אם 

באמצעות חוזה ו/או הסכם הרשאה  ו/או פקודת עבודה ו/או זיכיון ו/או 

ות אחר עבור רש"ת או עבור גורם כקבלן משנה ו/או שוכר ו/או כל נותן שיר

אחר, הפועל בהרשאתה,  פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות 

השפעות משמעותיות על הסביבה. מחובתה של רש"ת ושל  המפעיל הפועל 

בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות, ככל שניתן, ולשמור על הסביבה וההוראות 

  ונים.המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות הש

  

  מטרה .  2

מטרת פרק זה להבהיר לכלל המפעילים את חובותיהם מול רש"ת ועל פי כל 

דין, בכל הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחותם באשר לצעדים אשר 

עליהם לנקוט כדי למנוע מראש אירועי זיהום ופגיעה באיכות הסביבה וכן 

  באשר לדרכים לטיפול במקרה של אירוע. 

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

  לגרוע מחובותיו לפי כל דין /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.

    

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

לבין הוראותיו של החוזה שאליו הוא מצורף, תקבענה הוראותיו של החוזה, 

פרשנות החוזה בכל הנוגע לחובותיו של המפעיל בענין השמירה אלא אם כן, 

על איכות הסביבה מקלה על הגורם המפעיל  בהשוואה להוראותיו של נספח 

  זה. 

    

 כללי .  3

כל מפעיל הפועל בתחומי המתקנים שבבעלותה ו/או בניהולה ו/או באחריותה  .3.1

לאיכות של רש"ת , על פי חוזה שנכרת בינו  לבין רש"ת, ואשר  נספח זה  
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ברשיון עסק אשר התנאים הסביבתיים המצורפים יחזיק הסביבה מצורף אליו, 

אליו מתקיימים במלואם. על המפעיל להדריך את עובדיו כדי להבטיח מילוי 

דרישות כל דין, לרבות תנאי רישיונות, היתרים והנחיות שיימסרו לו מאת 

 . הרשויות הרלוונטיות וכן נהלי רש"ת הרלוונטים

ן הסר ספק, אין במילוי ההנחיות שלהלן כדי לגרוע מחובתו של המפעיל למע .3.2

במילוי הוראות כל דין בנושא איכות הסביבה, לרבות דרישות הרשויות 

הרלוונטיות ודרישות רש"ת. יודגש, כי אין  בעצם מתן הנחיות אלו  על ידי 

חר רש"ת בכדי להטיל על רש"ת אחריות  כלשהיא במידה ו המפעיל לא מילא א

הנחיות אלה, ואין במילוי הנחיות אלה על ידי המפעיל , כשלעצמן, משום יצירת 

פטור מכל התחייבות החלה על  המפעיל ו/או על הרשות, כמי שאפשרה את 

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

ריותו כלפי המפעיל מתחייב, מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה הנוגעות לאח .3.3

רש"ת, כי יהיה אחראי כלפי רש"ת בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק מכל 

מין או סוג שהוא, שבין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי 

נספח זה לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין בנושאים הקשורים לאיכות 

ריח, קרינה מייננת ובלתי סביבה (לרבות, זיהום אוויר, זיהום מים, רעש, 

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

בסביבה ובבריאות הציבור). המפעיל מתחייב כי ישפה ויפצה את רש"ת בגין כל 

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

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

אדם, חברה, רשות ממשלתית או צד שלישי כלשהוא, הנובעת מפעילותו ו/או 

מחדלו של המפעיל לפי הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולכל סוג הנובע 

מהשלכותיה של פעילותו ו/או מחדלו. אחריות כאמור תחול על המפעיל בלבד 

כל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות והוא זה שיהיה אחראי ל

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

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

 יום מיום ההפרה.  14הדבר הפרה של הנספח אשר תהיה ניתנת לתיקון בתוך 

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

ו/או מי מטעמה מכוח כל דין, לרבות מתן כל הוראה לכל גורם הפועל בתחומי 

  רש"ת, הרחקתו מתחומי רש"ת וכיו"ב. 

  

  חובות המפעיל  .  4

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

ירותים, לדאוג לקבלתם של כל אישורים ורישיונות הנדרשים לשם מתן הש

האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע 
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מכלליות האמור, רשיון עסק, היתר רעלים, היתר הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב, 

העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו 

  י יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה.לפי ההסכם עם רש"ת, ולוודא כ

המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים  .4.2

סביבתיים הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  המפעיל יחתים 

כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה.  המפעיל יתעד 

 שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור על התיעוד. בכתב את ההדרכה 

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

 הגנת הסביבה הרלוונטיות לתחום עיסוקו. 

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

וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות  באחריות  המפעיל לוודא השתתפות עובדיו

 מרוכזות אשר תועברנה על ידי היחידה להגנת הסביבה ברש"ת.

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

 בהיבטי איכה"ס ויישא באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה.

ל מי שפועל מטעמו מחובתו של המפעיל מחובתו של מפעיל לקיים כי עובדיו וכ .4.6

יקיימו במלואם אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת 

  מהנושאים המנויים בפרק זה.

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

  מתקנת אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה. פעולה מונעת ו/או 

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

שנמסרו ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישית המוטלת על 

 עובדיו ו/או מי מטעמו בגין פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

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

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

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

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

     

 רעש .  5

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

 –ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן  כהגדרתו על פי כל דין

1990. 

במקרים בהם הרעש עולה על המותר כהגדרתו על פי כל דין, באחריות המפעיל   .5.2

 לפעול להפחתת הרעש לרמות המותרות. 
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  שפכים .  6

המפעיל מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים הכללית של נמל התעופה  .6.1

ו/או מסוף הגבול המופעל ע"י רש"ת, החל מגבול חצרו. בהיעדר מערכת הולכת 

שפכים יפונו השפכים ע"י  המפעיל לאתר מורשה לפי כל דין. יובהר, כי על 

המפעיל, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים בניגוד לדין, הן בתחום חצרו, ככל 

 שקיים כזה, והן בכל שטח אחר.

בורות ספיגה, בתעלות או בכל דרך אחרת אלא אם המפעיל לא יעשה שימוש ב  .6.2

 קיבל אישור מראש, במפורש ובכתב לכך מאת רש"ת. 

על  המפעיל לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין השאר  .6.3

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים 

לריכוזים מירביים של מזהמים  2000 ממתכות ומזהמים אחרים), התשס"א

, לפי המחמיר מבניהם. אין באמור  2014בשפכים, ובדרישות כללי תאגידי מים 

בסעיף זה כדי למעט מחובתו של  המפעיל מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע 

להזרמת שפכים, לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת 

  הסביבה.

דרש המפעיל לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים בהתאם לחוזה עם רש"ת יי .6.4

 המועברים למערכת.

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

על המפעיל להתחייב לתוכנית ניטור שפכים שתוגדר על יד רש"ת   הרשותית.

(היחידה לאיכות הסביבה) ותגדיר את נקודות הניטור ותדירות הביצוע. על 

. במידה ויהיה צורך  לבצע גורם המפעיל להמציא לרש"ת דו"חות מעבדהה

טיפול קדם או להתאים את מערכת איסוף השפכים לפני חיבורה למערכת של 

העלויות וטיפול הקדם יהיו על חשבון אותו גורם ובאחריותו, והא יידרש  -רש"ת

  זה המאשרים ביצוע טיפול להמציא לרש"ת דוחות

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

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

  מסוכנים, הובלתם ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה.  

 

  ניקוז .  7

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

מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול חומר שהוא, בכל 

  מאושר אל מערכת הניקוז.
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  זיהום קרקע .  8

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

כל חומר אחר שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח 

 טת החומרים במקרה של דליפה. מהמיכלים התחומים על ידה לקלי 110%של 

כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת  .8.2

נוזלית, שמנים, 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  הגעת שתמנע באופן חלחול מונע בחומר ומצופה אטומה תהיה מאצרה כל .8.3

והציפוי של המאצרה יהיו עמידים  האיטום וחומרי הבניה לקרקע. חומרי

 הנטרול לחומרי או לתערובותיהם ,להכיל אמורה היא אותם לחומרים

  .ומוצריהם

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

 מחומרים מסוכנים 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

 תית מתאימה בתחום חצרו למניעת זיהום אויר.המפעיל מחויב לדאוג לתש .9.2

המפעיל יהיה אחראי לקבלת היתר פליטה, במידה ונדרש ע"י המשרד להגנת  .9.3

 הסביבה. 

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

  מתקני איכות אויר המוגדרים בכל דין.

חלקיקים, לבצע בדיקות על המפעיל שבתחום חצרו ארובות הפולטות גזים ו .9.5

  מזהמי אויר בארובות ולהעביר תוצאותיה ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

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

להכנת והגשת תכנית מדידות שנתית ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת אשר 

 תוגש למשרד להגנת הסביבה, בהתאם לצורך. 

 

  ריחמטרדי  .  10

  לא יגרום מפעיל כל מטרד ריח לסביבתו. .10.1

  המפעיל מחויב לטפל מידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .10.2
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המפעיל מחויב לדאוג לתשתית מתאימות בתחום חצרו למניעת מטרדי ריח  .10.3

  לסביבה.

 בתקנות. .10.4

  

 פסולת  .  11

  - הגדרות  .11.1

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים  - פסולת אורגנית

ה במוצרי מזון גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה שמקור

    להלן.

חומר מכל סוג , המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי  - פסולת מסוכנת

  .1990עסקים (סילוק חומרים מסוכנים) התשנ"א  

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

לכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי שמיועדים  להש

יב ), או כל חומר/ מוצר/ רכ1993 -חוק איסןף  ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג

  שרש"ת תגדיר ככזו.

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר  -פסולת בנין

  הריסות של מבנים.לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי 

 

 כללי .11.2

המפעיל מחויב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או כתוצאה  11.2.1

מפעילותו, על פי הוראות רש"ת  וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל 

, חוק איסוף ופינוי 1984 - דין, לרבות חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

הרשות ותקנותיהם ולרבות הנחיות  1993 -פסולת למחזור, התשנ"ג

 .המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

לתאם את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת מוצקה עם על המפעיל  11.2.2

 היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתקן.

  

  פסולת למיחזור .11.3

המפעיל מחויב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור ולהשליכה אל  .11.3.1

מיקומים שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על מיכלים ייעודיים למיחזור ב

השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיים. 

כל זאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת הניקיון, 

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

הוראות ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, 

 .רש"ת וההסכמים הנלווים
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פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלים  .11.3.2

 ייעודיים, שיוצבו בנקודת הפרדה למיחזור, אם וככל שיהיו. 

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

 איסוף הפסולת.

רה למיחזור לרבות: מיכל בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצי .11.3.4

להפרדת מיכלי פלסטיק איסכורית ו/או דחסן לקרטון, עגלה לאיסוף 

נייר, מיכל לאיסוף פסולת 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  .11.3.5

 .ק את סיבת אי הצבתםלנמ

    

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

 להעביר את רכיבי הפסולת המופרדים למיכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.

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

בקשר שוטף עם קבלני פינוי הפסולת וידווח למיחזור. נאמן איכה"ס יעמוד 

באופן שוטף לרא"ג שירותי קרקע וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, ככל 

 שיידרש.

 
  פסולת בנין  .11.4

איסוף ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאום וידוע היחידה לאיכות הסביבה  .11.4.1

  ברש"ת ובהתאם לכל דין. 

  נין.פסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה ייעודי לפסולת ב .11.4.2

הפסולת תסולק בהתאם לכל דין באחריות  המפעיל אל אתר פסולת  .11.4.3

  מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה להשלכת פסולת בנין.

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

 הטמנת הפסולת.

  

  פסולת ביתית .11.5

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים  .11.5.1

ים על ידי רש"ת, ובהתאמה מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה המוקצ

 חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  

  פסולת מסוכנת .11.6

לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך המפעיל פסולת מסוכנת מכל  .11.6.1

  סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.
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פסולת מסוכנת תועבר על ידי המפעיל ועל חשבונו לאתר טיפול/הטמנה  .11.6.2

שר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם מאו

  היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל פסולת חומרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל  .11.6.3

שימוש אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

ונטיים קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני הגורמים הרלו

 ברש"ת בכל עת ומידית לפי דרישה.

 

 חומרים מסוכנים .  12

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

1993. 

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

ויבוצע בהתאם לו ולתנאים הקבועים בהיתר הרעלים. עותק של היתר    המפעיל

 עבר ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.זה יו

המפעיל הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים  .12.3

ושינועם וכן עליו להכין נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל 

  הכרוך בכך.

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

לוט יוצב במקום בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר ברור והשי

 עמיד מכנית וכימית. שילוט מתקן יציין גם את שם המתקן.

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

באותיות עבריות או לועזיות, מסי או״ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד 

וחסנים בעמדה מס' רעלים ניתן לשלטם בשלט משותף. חירום. במידה ומא

   במקרה זה יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.

המפעיל ימנה אחראי לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות  .12.6

הסביבה ברש"ת את שמו ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא 

. על המפעיל להחזיק בכל הציוד הנדרש לשם טיפול באירוע טיפול בחומ"ס

חומרים מסוכנים. ליד כל אזור אחסון יוחזקו חומרים סופגים ובמידת הצורך 

אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות שירותי הכבאות 

 וההצלה.

פה וכן כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן, דלי .12.7

כל חשש לאירוע כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות 

 הסביבה ברש"ת.
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 שמן משומש למאכל   .  13

  מחויב המפעיל לפנות את שמניו באמצעות ספק מאושר. .13.1

 האחריות לפינוי ועלויות הפינוי יחולו על המפעיל . .13.2

תקשרות המפעיל ישמור על  דוחות הפינוי ועל חשבונות התשלום, בכל זמן הה .13.3

מול הרשות. המפעיל יעביר החשבונות ותעודות המשלוח לרשות בכל עת על פי 

 דרישה. 

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

 במרחב מתקן הפינוי. 

המפעיל מתחייב לתחזוקה נאותה של מתקני השמן. על המפעיל להימנע מכל  .13.5

מהמכלים  110%ן הפינוי במאצרה בעלת נפח של זיהום ועליו למגן מתק

 התחומים בה לקליטת השמנים במקרה של דליפה.

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

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

 ברשות.

 

  קרינה אלקטרומגנטית .  14

פליטת גלים  -נת", "קרינה אלקטרומגנטית" "קרינה בלתי מיינ .14.1

אלקטרון וולט ושאינם  5–אלקטרומגנטיים שרמת האנרגיה שלהם פחותה מ

  ); ionizationיכולים לגרום ליינון ( 

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

כתב של הגורמים מייננת, ובכלל זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור ב

 הרלוונטיים ברש"ת וללא קבלת מלוא ההיתרים הנדרשים לפי כל דין.
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  תאריך_______________

  הצהרת המפעיל

  

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

 הסביבה המפורטות בנספח איכות סביבה.

ש"ת עלולה להיגרם פגיעה הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב פעילותי בר .2

לאיכות הסביבה וכי מילוי ההנחיות שקבלתי, לרבות נהלי רש"ת, נועדה 

לצמצם פגיעה זו ככל שניתן. בהתאם לכך, הובהרו לי חשיבות הנושא 

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

דיווח, בכל הבהרה, בכל  ברש"ת הינה הגורם אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל

 תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המחייבות.

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

לשמירת הוראות כל דין הקשורות לאיכות הסביבה ולדרישות הרשויות 

את כל חובותיי  הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות דלעיל אינן מקיפות

החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט בהוראות הדין 

 הרלבנטיות.

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

 על איכות הסביבה בתחומי רש"ת.

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

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

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אין כדי לקחת  .6

אחריות על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד 

 בהוראות הדין.      

  

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  ס' ח.פ.________שם החברה ומ

  כתובת___________

  טלפון___________

  חתימה_________
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   2 - ג'מסמך 

מהסכם ההרשאה להקמה של בית מלון המהווה חלק בלתי נפרד 

  בנמל תעופה בן גוריון

  

  מפרטים מיוחדים

  

  

ביצוע בית המלון יהיה על פי הדרישות המפרטיות הכלולות בפרסום משרד   .1

תקנים פיזיים לתכנון  12/2012בחוזר מנכ"ל של משרד התיירות מס' התיירות, 

  , בהתאמה לרמת המלון.10.7.2012וסיווג מתקני אכסון תיירותי מיום 

  

הביצוע יהיה על סמך המפרטים הכלליים לעבודות בניה. לגבי עבודות שאינן   .2

כלולות במפרטים המיוחדים ולגבי סעיפים בהם נדרש על פי דפי ההנחיות 

למפרט הכללי, הדפים הכחולים, לפרט דרישות ייחודיות לצרכי הביצוע 

המסוים, על המפעיל באמצעות צוות התכנון להכין מפרטים מיוחדים 

ולהעבירם לאישור המנהל ההנדסי יחד עם תכניות המוכנות על ידי צוות 

  התכנון שלו. תהליך אישור המפרטים יהיה בהתאמה לתהליך אישור התכניות.
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