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  2017אוגוסט  03 

  
  
  
  

  לכבוד
  המשתתפים במכרז

  א.ג.נ,
  

שני בתי קפה של  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/076/00פומבי מס' מכרז 
     נמל התעופה של  3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dחלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע
  גוריון-בן

  

  

  6הבהרה מספר 

  
  

הגשת ההצעות במכרז האחרון למועד הלאור דחיית  הרשות מבקשת להודיע את המשתתפים במכרז כי 
 6.8.2017 - ידחה גם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום ה 10:00בשעה  16.8.2017 - עד ליום ה

  . 12:00בשעה 
                        

  שאלות הבהרה  

  
 לנספח ה' הינה נכונה.  5למסמך הבהרה מס'  6 -ו 5מתבקש להבהיר האם ההפניה בתשובות  : שאלה  .1

לנספח ה'  הינה שגוייה. נספח ה' הינו נספח לחוזה ההרשאה  5ההפניה מסמך הבהרה מס'  :תשובה
ההצעות כפי שנכתב בטעות.  כמו כן מצורף בזה נוסח נספח ה' לחוזה ולא נספח לטופס הזמנת 

הינן נכונות בהתאם  5ההרשאה מעודכן , כשאר כל ההפניות להוראות הנספח במסמך הבהרה מס' 
 לנוסח זה.  

  . dwgמבוקש לקבל את מפרט הנכסים בקובץ בפורמט : שאלה .2

 : ניתן לקבל כמבוקש באמצעות דוא"ל בלבד. על מציע המעוניין לקבל את קובץ הנכסים תשובה
 . natalyy@iaa.gov.ilלפנות בבקשה מפורשת לקבלת הקובץ לכתובת  בגרסה זו

 2016לשנת פרסמה הרשות כי תנועת הנוסעים  27.7.2017מיום  4; במסמך הבהרות מס' שאלה .3
מדוע ההצמדה לתנועת הנוסעים שנקבעה מתבקש להבהיר  מיליון נוסעים יוצאים 8.673 -הסתכמה ב

  מיליון נוסעים יוצאים.  8לחוזה עומדת על  18.3בסעיף 

   על המציע לערוך את התחשיבים הכלכליים טרם הגשת ההצעה במכרז, בהתאם לנתונים תשובה: 
  שפרסמה הרשות. 

 ימים. 14תקופת היערכות בת  מתבקשת : שאלה .4

  : הבקשה נדחית.תשובה       

 לחוזה תימחק המילה "ומבקריו"  9.1.3: מבוקש כי בסעיף שאלה .5

  : הבקשה נדחית.תשובה      

 לחוזה. 18.3: מבוקש תיקון לסעיף שאלה .6

  : הבקשה נדחית.תשובה     
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 בחוזה. 20מבוקש תיקון לסעיף  :שאלה .7

  נדחית.: הבקשה תשובה      

 לחוזה. 30.1מבוקש שינוי נוסח לסעיף  שאלה: .8

  : הבקשה נדחית.תשובה       

 בחוזה. 34מבוקש שינוי נוסח לסעיף : שאלה .9

 : הבקשה נדחית.תשובה      

יכול  Aומסתמך על ניסיונו על רשת    Aמתבקש להבהיר האם מציע המפעיל סניף של רשת שאלה:  .10
  . Bאת הצעתו עם תפריט של רשת  להגיש

ומסתמך עליה לצורך עמידה בתנאי המכרז   A: מובהר כי ככל שמציע המפעיל סניף של רשת תשובה
  בלבד.   Aהוא חייב להגיש את הצעתו עם תפריט  של רשת 

  
  
 

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

  

  

  ב ב ר כ ה ,
  
  נטלי יצחקי

  מנהלת מסחרית 
  
  

  
  

  נספח ה' מעודכן .לוט: 
  
  

  העתק:
  מנהל נתב"ג –שמואל זכאי 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנח"ט של"ן –שי ירדני 
  רא"ג מסחר –הרוש -מירי עמיאל בן

  רא"ג תקבולים –מיכאל רבין 
  הלשכה המשפטית –עו"ד ענת סתיו 
  מפקחת על בעלי זיכיון –אליזבט אביב 

  אחראי תקבולים מסחריים –איציק דהן 
  
  

  



/  

 'נספח ה

 

 

 באמצעות זכיין ביצוע ההרשאהנספח 

 באמצעות זכיין מטעם המפעיל ביצוע ההרשאה .1

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למפעיל,  .1.1
"(, והכול בכפוף הזכיין" זה להלן: 1 )בסעיף באמצעות זכיין מטעמו , לבצע את ההרשאה

 .להלןזה  1 בסעיף לתנאים ולהוראות המפורטות 

 אישור הזכיין .1.1

, באמצעות זכיין קיים את ההרשאה או כל חלק ממנהביקש המפעיל ל .1.1.1
מטעמו, יפנה המפעיל לשם כך בבקשה בכתב לרשות, במסגרתה יציין את 

יועד, ניסיונו, וכן כל מידע ומסמכים רלוונטיים בקשר עם שם הזכיין המ
 לביצוע ההרשאהבקשה )להלן: " ןהזכיין ובקשר עם מאפייניו של הזיכיו

תוגש יכול ובאמצעות זכיין  לביצוע ההרשאה"(. הבקשה באמצעות זכיין
ההתקשרות )לרבות  במהלך תקופתהבאים   מהמקרים כל אחד לרשות ב

במקרה בו מבקש המפעיל לחדול  ( i): :.תחולנה((תקופות ההארכה )ככל ש
מליתן את השירותים  על פי החוזה בעצמו ומבקש את אישור הרשות 

במקרה בו המפעיל מבקש להחליף ( ii) -ו;לבצעם באמצעות זכיין מטעמו
בזכיין אחר  -את הזכיין מטעמו ,אשר אושר במסגרת ההליך המכרזי

 מטעמו. 

לעיל, מובהר בזאת , במפורש, כי הוראותיו של נספח זה על אף האמור               
תחולנה, במלואן, גם במקרה שבו  אושר הזכיין הראשון  שנתן את 
השירותים מטעם המפעיל כבר בהליך המכרזי בו זכה המפעיל וכחלק 
ממנו ) להל: "הזכיין המכרזי"(, וכל האמור בנספח זה יחול  הן על 

 המפעיל והן על הזכיין המכרזי.

, נכן נו שהזכיין יעמודיתנאי לאישור זכיין, המובהר בזאת במפורש, כי  .1.1.1
במלוא התנאים  באמצעות זכיין, לביצוע ההרשאהלמועד הגשת הבקשה 

לטופס הזמנת ההצעות במכרז. המפעיל,   8.1.2-.8.1.1הנקובים בסעיפים 
באמצעות זכיין את כל המידע  לביצוע ההרשאהיפרט במסגרת הבקשה 

של הזכיין בכל התנאים המקדמיים את עמידתו  והמסמכים המוכיחים
 כאמור. 

המפעיל ישא באחריות להמציא לרשות כל מידע ו/או מסמכים נוספים  .1.1.1
אותם תדרוש הרשות מעבר למידע והמסמכים אותם צרף המפעיל 

זאת תוך המועד אותו באמצעות זכיין, ו לביצוע ההרשאהבמסגרת הבקשה 
 . לשם כך תקבע הרשות

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שהרשות  .1.1.1
תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את הבקשה 

באמצעות זכיין ו/או לקבלה ובכלל האמור: לקבלה  לביצוע ההרשאה
זה(, הכול  1 לאמור בסעיף  בשינויים, בהתאמות ובתנאים נוספים )מעבר

 כפי שיקבע על ידי הרשות.  

באמצעות זכיין, אזי מבלי  לביצוע ההרשאהדחתה הרשות את הבקשה  .1.1.1
לגרוע מזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לפעול 

( iעתה הבלעדי והמוחלט: )באופן המתואר להלן, הכול על פי שיקול ד
( לאפשר למפעיל להגיש iiבעצמו; או ) ביצוע ההרשאהלאפשר למפעיל את 

( לבטל את iii)או באמצעות זכיין אחר;  לביצוע ההרשאהבקשה נוספת 
 לביצוע ההרשאהלפסול את הצעתו של המציע )ככל שהבקשה החוזה ו/או 

לצאת למכרז ( ivבאמצעות זכיין הוגשה במסגרת הצעתו למכרז(; ו/או )
חדש ו/או להעניק את ההרשאה )כולה ו/או חלקה( ו/או הרשאה דומה לכל 

בעל הציון הגבוה  ההיית, לרבות עם המציע/ים שהצעת/ו צד שלישי שהוא
ביותר למעט המפעיל שהצעתו נפסלה )בין לפני חתימת החוזה עם המפעיל 
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במועד ובאופן  , הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות,ובין לאחריו(
  שיקבע על ידה. 

לביצוע מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לא יהיה בדחיית הבקשה  .1.1.1
ו/או בכל זכות אחרת המוקנית לרשות בהתאם באמצעות זכיין  ההרשאה

ו על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל אחריות ו/אלעיל,  1.2.5 להוראות סעיף 
חובה ו/או התחייבות המוטלות על המפעיל בהתאם להוראות החוזה ו/או 

, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב המפעיל מצהירהוראות כל דין. בנוסף, 
באמצעות זכיין ו/או התנייתו בתנאים  לביצוע ההרשאהדחיית הבקשה  כי

לרבות יציאה למכרז חדש ו/או הענקת ההרשאה )כולה  ,החוזה ביטולו/או 
ו/או חלקה( ו/או הרשאה דומה לכל צד שלישי שהוא, הנה זכות המוקנית 
לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, מכל סיבה שהיא, המפעיל 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה 
ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו 

באמצעות זכיין וכן טענות שעניינן  לביצוע ההרשאהישור לקבלת א
 התחייבויות בהן נקשר ו/או השקעות אותן ביצע המפעיל בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהמצאת המידע ו/או המסמכים  .1.1.1
באמצעות  לביצוע ההרשאהלרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה 

בתנאים( ו/או באישור הזיכיון, על מנת לגרוע  זכיין )לרבות הענקת אישור
ו/או לפגוע בכל אחריות ו/או חובה ו/או התחייבות המוטלות על המפעיל 
ועל הזכיין בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, כמו גם שלא 
יהיה באמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי. מבלי לגרוע 

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, 
סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא יהיה בזיכיון ו/או בתנאיו )בין אם הומצא 
לרשות ו/או אושר על ידה ובין אם לאו(, על מנת לפגוע ו/או לגרוע בשום 
צורה ואופן מחובות ו/או התחייבויות המפעיל והזכיין על פי החוזה וכי כל 

שתינתן במסגרת הזיכיון, אשר יש בהם לפגוע תנאי כאמור ו/או הנחייה 
ו/או לגרוע, במישרין ו/או בעקיפין בחובות והתחייבויות המפעיל ו/או 
הזכיין על פי הוראות החוזה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה 

 . כל תוקף

 מסמכי התקשרות .1.1

באמצעות זכיין, ישא המפעיל  לביצוע ההרשאהאישרה הרשות את הבקשה  .1.1.1
ריות להמציא לרשות תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, את באח

לביצוע כל המסמכים המפורטים להלן, וזאת כתנאי לקבלת הרשאה 
 )לרבות עבודות ההתאמה, לפי העניין(, על ידי הזכיין:   ההרשאה

, כשהוא חתום על ידי נספח זה' לאנספח ב התחייבות בנוסח המצורף ככת .1.1.1.1
החתימה מטעמו, אליו יצורף החוזה כחלק בלתי מורשי  באמצעותהזכיין 

 "(. כתב ההתחייבותנפרד )להלן: "

ובהתאם  לחוזה 11 ערבות בנקאית אוטונומית ומקורית, כמפורט בסעיף .1.1.1.2
לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

שר כא, המפעיל או הזכייןערבות על מלוא הסכום האמור תינתן לבקשת 
 שמם המלא של המציע והזכיין יצוין, במפורש, בכתב הערבות. 

ובהתאם לתנאיו,  לחוזה 11 אישורי ביטוח תקפים, כמפורט בסעיף .1.1.1.1
להבטחת מלוא התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. אישורי 

 הביטוח יונפקו על ידי המפעיל או על ידי הזכיין. 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל  .1.1

סף לכל הצהרותיו והתחייבויותיו הנקובות בשאר הוראות החוזה, מפעיל אשר יגיש בקשה בנו
באמצעות זכיין, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  לביצוע ההרשאה

 כדלקמן: 

, כל וולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגד כי לא ננקטו כנגד הזכיין, .1.1.1
, ו, חיסול עסקיואפשרית הנה פירוקפעולה שמטרתה ו/או תוצאתה ה

  או תוצאה דומה אחרת. ומחיקת
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כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או  .1.1.1
 באמצעות הזכיין לביצוע ההרשאה ם של המפעיל ו/או הזכייןמסמכי ייסוד

אינו  הזכיין; החוזה וכתב ההתחייבות על פי הםהתחייבויותייתר ולביצוע 
פוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו כ

ו/או  כתב ההתחייבותואין בחתימתו על וכתב ההתחייבות חוזה העל פי 
, משום הפרה של חוזה ו/או ועל פי החוזה בביצוע התחייבויותיו על פיו

 דין. -התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

 ביצוע ההרשאהבקשר עם  דרישותיהו צרכי הרשותמלוא את  כי הבין .1.1.1
באמצעות  לביצוע ההרשאהבאמצעות הזכיין, לרבות אופן הגשת הבקשה 

השירותים וכן את עבודות ההתאמה ו/או אופן ניהול וביצוע זכיין, לרבות 
זכויות הרשות בקשר לכל האמור והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן 

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן  קיהיה מנוע ומושת
 . בקשר לכך

כי ישא באחריות המלאה לכך, שלא להעניק לזכיין את הזיכיון ו/או לא  .1.1.1
להתקשר עמו בכל התקשרות אחרת בקשר עם חוזה זה, אלא לאחר שקבל 

   לעיל.  1.2 לשם כך את אישור הרשות כמפורט בסעיף 

כי במסגרת הזיכיון וכחלק בלתי נפרד ממנו, ישא המפעיל באחריות  .1.1.1
המשמש את המפעיל לאפשר לזכיין מטעמו לעשות שימוש בשם המסחר 

[ בהתאם להתקשרותיש להשלים ] בתי הקפה/אחרלניהול ולהפעלת רשת 
ופת זאת במהלך כל תקכל , והמכרזהמענה המפעיל במסגרת אותה נקב 

 ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(.   

כי ישא באחריות להטמיע במסגרת הזיכיון הוראות בכתב המשקפות את  .1.1.1
מלוא החובות והתחייבויות המוטלות על הזכיין על פי החוזה. המפעיל 
יכלול במסגרת הזיכיון, בין היתר, הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת מטעם 

קרא והבין את החוזה ואת תנאיו, לרבות התחייבויות הזכיין, לפיה הזכיין 
המפעיל והתחייבויותיו על פי החוזה; כי הוא מקבל על עצמו באופן בלתי 
חוזר את כל הוראות החוזה וכן את מלוא התנאים, החובות וההתחייבויות 
של המפעיל על פי החוזה )"גב אל גב"(; כי ידוע לו שזכויותיו על פי הזיכיון 

ותנות לזכויות הרשות על פי החוזה; כי על אף האמור בחוזה כפופות ומ
במקומות השירות לא תקנה לזכיין כל  ביצוע ההרשאהובהוראות כל דין, 

זכות, מכל מין סוג שהיא, במקומות השירות למעט זכות שימוש מוגבלת 
בזמן הניתנת לביטול בכל עת על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם 

בכל חובה המוטלת על המפעיל בהתאם להוראות  להנחיותיה; כי הוא חייב
 החוזה, ביחד ולחוד עם המפעיל, על פי שיקול דעת הרשות.

לעיל, מובהר  1.4.5 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .1.1.1
פעיל בזאת, כי על המפעיל מוטלת האחריות המלאה לכך שהתקשרות המ

עם הזכיין במסגרת הזיכיון, תהיה כפופה בכל מקרה, לתוקפה ולמועדיה 
של התקשרות הרשות עם המפעיל בחוזה. לפיכך מצהיר המפעיל ומתחייב 

  בזאת כדלקמן:

המפעיל לא יהיה רשאי לבטל את הזיכיון בשום מקרה אלא אם קבל לשם  .1.7.4.1
 כך את אישור הרשות מראש ובכתב.

עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הרשות תהיה רשאית, בכל  .1.7.4.2
 החוזה ו/או להורות למפעיל לבטל את הזיכיון ו/או להחליף את הזכיין. 

בוטל החוזה על ידי הרשות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, יהיה הזיכיון בטל  .1.7.4.1
ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו כל תוקף והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 

 ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.ומושתק מלהעלות כל טענה 

בוטל הזיכיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אזי מבלי לגרוע מכל זכות  .1.7.4.7
העומדת לרשותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לפעול 

ל על פי שיקול דעתה לעיל, הכו 1.2.5 בכל אחד מהאופנים הנקובים בסעיף 
הבלעדי והמוחלט. הורתה הרשות על ביטול הזיכיון בלבד אך לא אפשרה 

באמצעות זכיין אחר, ישא  לביצוע ההרשאהלמפעיל להגיש בקשה נוספת 
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המפעיל באחריות המלאה והבלעדית לבצע בעצמו, את כל התחייבויותיו 
 וחובותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן. 

הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו על מנת להנחות ולהדריך כי יבצע את כל  .1.1.1
את הזכיין וכן לסייע לזכיין ולהעמיד לרשותו את כל הניסיון, האמצעים 

באמצעות ביצוע ההרשאה והמשאבים הדרושים על מנת לאפשר את 
הזכיין, בהתאם לכל הוראות החוזה ובמועדים הנקובים לשם כך 

ור, המפעיל ישא במישרין, באחריות במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמ
המלאה לקיום ולביצוע כל ההתחייבויות והחובות הנקובות בחוזה, בין 
היתר, באמצעות העמדת פיקוח בלעדי שוטף על התנהלותו של הזכיין, 
במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה( ועם 

 סיומן. 

ל באחריות המלאה לקיום מלא כי על אף האמור בכל דין, ישא המפעי .1.1.1
התחייבויות וחובות המפעיל כלפי הרשות על פי החוזה ו/או על פי כתב 

המפעיל ישא באחריות המלאה לכל מעשה ההתחייבות, באמצעות הזכיין. 
ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם יבצע הזכיין בקשר עם החוזה ו/או 

ה תחילה ו/או ברשלנות בקשר עם כתב ההתחייבות, בין אם בוצעו בכוונ
ו/או בכל דרך אחרת, בין בידיעת המפעיל ובין שלא בידיעתו, והמפעיל 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 
ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזאת, 

לביצוע הבקשה  כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, באישור הרשות את
באמצעות הזכיין ו/או בחתימתו על כתב ההתחייבות ו/או בכל  ההרשאה

התקשרות ו/או מגעים אותם תבצע ו/או תנהל הרשות עם הזכיין ו/או עם 
מי מטעמו )לרבות מתן הוראות שינתנו על ידי הרשות במישרין לזכיין 

סוג ( ו/או בנקיטת הליכים מכל מין וביצוע ההרשאהבמסגרת ולצורך 
שהוא כנגד הזכיין ו/או מי מטעמו, על מנת לגרוע ו/או לשנות בשום צורה 
ואופן מאחריותו המלאה של המפעיל לביצוע כל הוראות החוזה, במלואן 

 ובמועדן ו/או מאחריותו של המפעיל לכל מעשה ו/או מחדל של הזכיין. 

ייד כי יפצה ו/או ישפה את הרשות ו/או את כל מי מטעמה, לפי העניין ומ .1.1.11
עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, 
מכל מין וסוג שהן, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו לרשות ו/או שבהן 
תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הזכיין 

או על ו/או בשל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתעלה על ידי הזכיין ו/
ידי מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים, בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר 

 . עם הזכיין ו/או בקשר עם הפרת כתב ההתחייבות

הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו כי  .1.1.11
למפעיל על פי גיע יהמגיע ו/או שלה על פי החוזה מהזכיין מכל תשלום 

על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד החוזה ו/או 
ו/או מתקן ו/או ריהוט של המפעיל, מכל מין וסוג שהם, להבטחת חובות 

  הזכיין כלפיה על פי החוזה ו/או כתב ההתחייבות.

חוזר, כי הוא מודע  יתמתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלהמפעיל מצהיר ו .1.1.11
זה לעיל,  1  שהן נקובות בהוראות סעיףומסכים לסמכויות הרשות כפי 

מנוע ומושתק  המוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהי ואוה
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 

ה של הפעלת הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותי
, ובכלל האמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי סמכות כאמור

 מהרשות בשל כך. 

זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת  1 מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  .1.1.11
יהיה חוזה לטובת הזכיין ו/או כל מי מטעמו, ובכלל האמור, לא  להוות

זה על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל חבות ו/או התחייבות המוטלת  1 בסעיף 
 על הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות. 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במהלך כל תקופת השירותים ותקופות ההארכה, ככל  .1.1
שטחי הסעדה, הזכיין ובבאמצעות באחריות לך שהשירותים יוענקו פעיל המ ישאשתחולנה, 

המסחרי של רשת ה__________, אותה נקב המפעיל במסגרת הצעתו  ההנושאים את שמ
 . למכרז, באופן שבו יהוו ה________, סניפים של רשת ________ האמורה



5 

 כזכיין ביצוע ההרשאה .1

 לאפשר למפעיליקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי ש .1.1
[ יש להשלים בהתאם להתקשרות] /בתי הקפה/אחרה, כזכיין של רשת לבצע את ההרשאה

כפוף לתנאים "(, והכול בהזכייןזה להלן: " 2 )בסעיף אותה נקב במסגרת המענה המכרז 
 . זה להלן 2 בסעיף  ולהוראות המפורטות

ו/או במהלכה של תקופת  ההתקשרותבוטל הזיכיון, בכל עת, קודם למועד תחילת תקופת  .1.1
, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות התקשרות ו/או במהלך תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(ה

בשל מעשה ו/או מחדל של נותן הזיכיון, תהא הרשות רשאית לבצע את כל אחת מהפעולות 
 כדלקמן )כולן או חלקן(, לפי העניין:

לאפשר למפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מתן השירותים )או  .1.1.1
חלופי,  ןמנותן זיכיושירותים דומים(, בעצמו ו/או באמצעות קבלת זיכיון 

והכול באופן ובתנאים אותם תקבע הרשות. הרשות תהיה רשאית, כתנאי 
לאישור הזיכיון הנוסף, לדרוש מהמפעיל, כי ימציא לרשותה ולהערותיה 

הזיכיון  העתיד להיערך בין המפעיל לבין נותן  הזיכיון.  /הסכםאת מסמך
ה הזיכיון כאמור, ימציא המפעיל לרשות /הסכםדרשה הרשות את מסמך

 . שעות ממועד דרישתה כאמור 27 -הזיכיון לא יאוחר מ /הסכםאת מסמך

לבטל את החוזה ו/או לצאת למכרז חדש ו/או להעניק את ההרשאה )כולה  .1.1.1
ו/או חלקה( ו/או הרשאה דומה לכל צד שלישי שהוא, הכול על פי שיקול 

 . דעתה הבלעדי של הרשות, במועד ובאופן שיקבע על ידה

לחלט את ערבות החוזה, לעיל,  2.2.1 -2.2.2 ת סעיפים מבלי לגרוע מהוראו .1.1.1
לפי העניין, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע נזקים ו/או סעדים 

יות כאמור בשל נוספים, ומבלי לגרוע מזכותה של הרשות לחלט את הערבו
כל הפרה אחרת ו/או נוספת, מכל מין וסוג שהיא, של איזה מהתחייבויות 

 . המפעיל, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

החליטה הרשות לבטל את החוזה ו/או לצאת במכרז חדש ו/או להעניק את ההרשאה )כולה  .1.1
היה הרשות משוחררת מכל ו/או חלקה( ו/או הרשאה דומה לצד שלישי אחר, לפי העניין, ת

התחייבות כלפי המפעיל, וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 
 שהוא, ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהסכמת הרשות למתן השירותים על ידי המפעיל  .1.1
כדי להקנות לנותן הזכיון זכויות כלשהן במסגרת ההרשאה  זה 2 לפי סעיף  באמצעות זיכיון

ו/או  למפעיללמתן השירותים ו/או לשימוש במקומות השירות, והרשות תהא רשאית, להתיר 
במסגרת זיכיון אחר, מבלי  לצד שלישי אחר ליתן את השירותים שלא במסגרת הזיכיון או

 יהיו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין זה כנגד הרשות.  ןהזיכיושלנותן 

המפעיל ישא באחריות הבלעדית, לפצות ו/או לשפות את הרשות, מייד עם דרישתה  .1.1
ו/או בגין כל נזק אשר יגרם  ןהזיכיוהראשונה, בגין כל סכום אותו תידרש הרשות לשלם לנותן 

רשות, בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, אשר תעלה כנגד הרשות ו/או ל
ו/או על ידי כל מי מטעמו, וזאת בין במועד הקודם  ןהזיכיוכנגד כל מי מטעמה, על ידי נותן 

 לתקופת ההתקשרות, בין במהלכה ובין לאחר תקופת ההתקשרות.

תקופת השירותים ותקופות ההארכה, ככל  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במהלך כל .1.1
שתחולנה, ישא המפעיל באחריות לך שהשירותים יוענקו באמצעות שטחי הסעדה, הנושאים 
את שמה המסחרי של רשת ה__________, אותה נקב המפעיל במסגרת הצעתו למכרז, 

 באופן שבו יהוו ה________, סניפים של רשת ________ האמורה.
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  'נספח א

 ב התחייבות ושיפוינוסח כת

 
 __________ תאריך:           לכבוד

 רשות שדות התעופה
 40100גוריון -נמל התעופה בן 114ת.ד. 

 הנדון: כתב התחייבות ושיפוי

"(, עם ______________ הרשותרשות שדות התעופה )להלן: " וביום _______, התקשרה הואיל
נספחיו כל על  ,____________________מכרז  נשוא "(, בהסכם הרשאההמפעיל)להלן: "

 ;("החוזהלהלן, יחדיו:  ")המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו 

' וכחלק בלתי נפרד מכתב התחייבות נספח אהעתק החוזה, כפי שנחתם עם המפעיל, מצורף כ 
   ושיפוי זה. 

ה נשוא החוזה באמצעות והרשות נענתה לבקשתו של המפעיל ושל הח"מ, לפיה יבצע את ההרשא והואיל
בהתאם ובכפוף להוראות החוזה, להוראות הרשות  ל"(, הכוהזכיין)להלן: " זכיין מטעמוכ הח"מ

כתב כפי שינתנו מעת לעת, ובהתאם להתחייבות הזכיין בכתב התחייבות ושיפוי זה להלן )להלן: "
 "(;ההתחייבות

 כדלקמן: ,לתי חוזרבזאת באופן מוחלט ובמצהירים ומתחייבים  ,לפיכך, אנו הח"מ

, כל ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדולא ננקטה נגדו כדין בישראל מנהל עסקיוהזכיין  .1
או תוצאה דומה  ו, מחיקתו, חיסול עסקיופעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק

  אחרת.

למתן  ו של הזכייןמכי ייסודאין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מס .1
אינו כפוף לכל  הזכיין; הנקובות בחוזה ובכתב ההתחייבותהתחייבויות מלוא הולביצוע  השירותים

ואין וכתב ההתחייבות חוזה ההתחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי 
, משום הפרה של ועל פי החוזה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו כתב ההתחייבותבחתימתו על 

 דין. -חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

לא יהיה בהמצאת מידע ו/או מסמכים לרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה למתן שירותים  .1
מנת לגרוע לחוזה, על  5.17.2באמצעות זכיין ו/או באישור הזיכיון על ידי הרשות כמפורט בסעיף 

ו/או לפגוע בכל אחריות ו/או חובה ו/או התחייבות המוטלות על הזכיין בהתאם להוראות החוזה 
ו/או הוראות כל דין, כמו גם שלא יהיה באמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי. מבלי 

לתי חוזר, לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא וב
כי לא יהיה בזיכיון שהוענק על ידי המפעיל ו/או בתנאיו, בין אם הומצא לרשות ו/או אושר על ידה 
ובין אם לאו, על מנת לפגוע ו/או לגרוע בשום צורה ואופן מחובות ו/או התחייבויות המפעיל והזכיין 

שר יש בהם לפגוע ו/או על פי החוזה וכי כל תנאי כאמור ו/או הנחייה שתינתן במסגרת הזיכיון, א
לגרוע, במישרין ו/או בעקיפין בחובות והתחייבויות המפעיל ו/או הזכיין על פי הוראות החוזה, תהיה 

 בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף.

בקשר עם הפעלת השירותים כזכיין מטעם המפעיל,  דרישותיהו צרכי הרשותמלוא הבין את הזכיין  .1
בקשר עם האמור והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק לרבות זכויות הרשות 

 . מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

לעיל, הזכיין בחן וקרא בעיון רב כבעל מקצוע וכן הבין את  3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .1
בנספח ההוראות לביצוע ההרשאה החוזה וכתב ההתחייבות על כל תנאיהם, בין היתר כמפורט 

, לרבות זכויות הרשות וכן התחייבויות הזכיין והתחייבויות המפעיל על פיו, והוא באמצעות זכיין
 מצהיר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

ט ובלתי חוזר את תנאי והוראות החוזה כי הוא מסכים ומקבל על עצמו באופן מלא, מוחל .1.1
במלואם ובמועדם, ובכלל האמור מקבל הזכיין על עצמו את כל חובות והתחייבויות המפעיל 
)"גב אל גב"(, ללא כל סייג ולכל דבר ועניין בקשר עם החוזה וביצוע כל הוראותיו, במלואן 

ומועדיה )לרבות תקופת  ובמועדן, לרבות אך מבלי לגרוע בעניינים דלהלן: תקופת ההתקשרות
וכן לרבות אפשרות הביטול וההפסקה  ההתאמה, תקופת ההרשאה ותקופות ההארכה

הזמנית של תקופת ההתקשרות וכן מנגנוני הפינוי וסילוק יד הנקובים בחוזה; ההתקשרות 
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ותנאיה )לרבות לעניין הוראות השירות והתפעול(; טיב, כשרות ומחירי המוצרים; הוראות 
ומות השירות והשטח הציבורי, לרבות הציוד הקבוע והנייד, השימוש בהם לעניין מק

והתנהלות הזכיין באמצעותם; ימי ושעות הפעילות, פרסום וקידום מכירות; רישיונות 
היתרים ושמירת הדינים; עובדי הזכיין ומעמד הזכיין כלפי הרשות כקבלן עצמאי; תשלום 

נגנוני התשלום, ההתחשבנות, ההצמדה ואופן דמי ההרשאה ותשלום בגין שירותים, לרבות מ
ניהול הספרים; תשלום דמי פיגורים ופיצויים מוסכמים; אחריות וביטוח; ערבות בנקאית 
העמדתה ותנאיה; שמירת סודיות; ביצוע באמצעות אחר; הוראות לעניין הפרות חוזה; 

ע התחייבויות איסור הסבה והמחאה; קיזוז ועיכבון, בלעדיות וכיו"ב(. מובהר, כי ביצו
ואחריות הזכיין על פי כתב ההתחייבות ועל פי החוזה, כלפי הרשות, הנן נפרדות ובלתי 

 תלויות בביצוע התחייבויות המפעיל על פי החוזה.

הזכיין ישא באחריות המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם יבצע בקשר 
הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה, בשום עם החוזה ו/או בקשר עם כתב ההתחייבות. למען 

צורה ואופן, בכל התקשרות ו/או מגעים אותם תבצע ו/או תנהל הרשות עם המפעיל ו/או עם 
מי מטעמו )לרבות מתן הוראות שינתנו על ידי הרשות במישרין למפעיל במסגרת ולצורך מתן 

/או מי מטעמו, על מנת השירותים( ו/או בנקיטת הליכים מכל מין וסוג שהוא כנגד המפעיל ו
לגרוע ו/או לשנות בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה של הזכיין לביצוע כל הוראות החוזה, 

 במלואן ובמועדן ו/או מאחריותו של הזכיין לכל מעשה ו/או מחדל אותם ביצע. 

כי על אף האמור בחוזה ו/או בהוראות כל דין, מתן השירותים במקומות השירות לא תקנה  .1.1
ן כל זכות, מכל מין סוג שהיא, במקומות השירות למעט זכות שימוש מוגבלת בזמן לזכיי

 הניתנת לביטול בכל עת על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם להנחיותיה.

הזיכיון וכל התקשרות המפעיל עם הזכיין בקשר עם החוזה, כפופים בכל מקרה, לתוקפה ולמועדיה  .1
ה, וכן לאישור תוקפו של הזיכיון על ידי הרשות. של התקשרות הרשות עם המפעיל כמפורט בחוז

הרשות בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את החוזה ו/או להורות 
למפעיל לבטל את הזיכיון ו/או להורות למפעיל להחליף את הזכיין. בנסיבות בהן יבוטל החוזה ו/או 

/או החלפת הזכיין בהתאם להוראות החוזה, בכל עת בנסיבות בהן תורה הרשות על ביטול הזיכיון ו
ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה, יהיה הזיכיון בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו שום תוקף, 
והזכיין מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כנגד הרשות, כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 

י הזכיין, יהווה לכל דבר דזיכיון, או הפרת הזיכיון על יוסוג שהן, בקשר לכך. ביטול הזכיין את ה
 ועניין הפרה של כתב ההתחייבות וכן הפרה של התחייבויות הזכיין על פי החוזה.   

מתן ההרשאה ליתן את השירותים באמצעות הזיכיון אינו מעמיד את הזכיין כצד לחוזה, חלף ו/או  .1
ם המפעיל בכל חובות והתחייבויות המפעיל על פי ביחד עם המפעיל, אלא כמי שנושא, ביחד ולחוד ע

החוזה כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה. הזכיין מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כנגד הרשות, כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן שמקורה בזכות המפעיל על 

 פי החוזה.

זה לעיל, הזכיין מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע  7 מבלי לגרוע מכלליות אמור בסעיף 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה שעניינה כל זכות ו/או סעד שיעמדו לזכיין )ככל שיעמדו( 

או קבוע וכי על אף כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, לרבות זכות לסעד של צו מניעה זמני ו/
האמור בכל דין, יהיה רשאי הזכיין להעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם 
פעילותו במסגרת הזיכיון במישרין כנגד המפעיל בלבד והרשות לא תשא בשל האמור בכל אחריות 

תור כאמור ומצהיר שהיא. הזכיין מצהיר ומחייב, כי הוא מודע ומבין את משמעותו והשלכתיו של וי
 שלא נפעל למימושה של כל זכות כאמור, גם אם יקבע שזכות כזו עומדת לנו על פי דין. 

כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד המפעיל על פי החוזה ו/או על פי דין, יעמדו  .1
קשרות הישירה לרשות גם כלפי הזכיין, ביחד ולחוד. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהת

שבין הרשות והמפעיל בחוזה על מנת לגרוע ו/או לפגוע באחריות הזכיין ו/או בזכויות הרשות כלפי 
 הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות ו/או על פי דין. 

כתנאי לקבלת הרשאה למתן השירותים )לרבות עבודות ההתאמה, לפי העניין(, ימציא הזכיין  .1
 ימת כתב התחייבות זה, את המסמכים הבאים:  לרשות במועד חת

חוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא בערבות בנקאית אוטונומית ומקורית, כמפורט  .1.1
ערבות על מלוא הסכום האמור תינתן התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

ערבות. למען כאשר שמם המלא של המציע והזכיין יצוין, במפורש, בכתב ה, הזכייןלבקשת 
הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעת הבלעדי, לחלט 
את הערבות האמורה, מבלי שתידרש לפנות בדרישה מוקדמת למפעיל, ומבלי שתהיה לנו כל 
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 טענה ו/או תביעה בקשר לכך

בויותיהם של חוזה ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבאישורי ביטוח תקפים, כמפורט  .1.1
 המפעיל והזכיין, ביחד ולחוד. 

כמו כן, ידוע לזכיין כי תנאי להענקת הזיכיון הוא שבמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות  .11
ההארכה )ככל שתחולנה(, תוענק לו זכות מטעם המפעיל לעשות שימוש בשם המסחר שבאמצעותו 

  מעניק המפעיל זיכיונות לשאר המסעדות אותן הוא מנהל.  

הזכיין יפצה ו/או ישפה את הרשות ו/או את כל מי מטעמה, לפי העניין ומייד עם דרישתה הראשונה,  .11
בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר 

מפעיל יגרמו לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל מעשה ו/או מחדל של ה
ו/או של הזכיין ו/או של כל מי מטעמם בקשר עם החוזה ו/או כתב ההתחייבות ו/או בקשר עם מתן 
השירותים על פיו, לרבות בשל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתעלה על ידי המפעיל ו/או על ידי 

כיין מוותר מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים, בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר עם הזכיין, והז
 בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

לחוזה, הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל  14מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
פי לזכיין על גיע יהמגיע ו/או שתשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי החוזה מהמפעיל מכל תשלום 

הבנקאית וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או לחלטם מתוך הערבות החוזה 
 ו/או ריהוט של הזכיין, מכל מין וסוג שהם, להבטחת חובות המפעיל כלפיה על פי החוזה. 

הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הוא מודע ומסכים לסמכויות  .11
פי שהן נקובות בהוראות כתב ההתחייבות, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי הרשות כ

חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר 
עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, ובכלל 

 זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מהרשות בשל כך.  האמור, לא יהיה

מובהר בזאת, כי אין באמור בכתב ההתחייבות ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת להוות חוזה לטובת  .11
המפעיל ו/או כל מי מטעמו, ובכלל האמור, לא יהיה בכתב ההתחייבות על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל 

 פי החוזה ו/או על פי כתב ההתחייבות.  חבות ו/או התחייבות המוטלת על המפעיל על

למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם בחוזה אלא אם הקשר  .11
 הדברים ו/או הדבקם מחייב אחרת.

 :ולראיה באנו על החתום, היום ____________

מוסמכים , ה__________________, __________________ באמצעות:____________________, 
 לחתום בשמה ובמקומה. 

 

 אישור עו"ד 

אני, עו"ד _______________ מאשר, כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה בזכיין ועל ידי 
המוסמכים לחתום ולחייב את הזכיין על פי מסמכי ההתאגדות שלו בכל ההתחייבויות המפורטות בכתב 

 התחייבות ושיפוי זה.

 

 חתימה וחותמת  תאריך
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