
  

 

   כ"ה חשון תשע"ח 
  2017נובמבר,  14 

  לכבוד
___________________  

  דוא"לבאמצעות                             
  

  יםעמוד 14 מסמך זה כולל

למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי  2017/15/040/079/00מס' פומבי מכרז 
  הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה

תשומת  .במכרז מי מהמשתתפים ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת הרשות 2מס'  ההבהר
") ולהוראות סעיפים טופס ההזמנהההצעות (להלן: "לטופס הזמנת  3.5להוראות סעיף לב המשתתפים 

אשר יחולו גם על המידע הנקוב במענה לשאלות הבהרה  "),החוזהלחוזה ההרשאה (להלן: " 5.2-5.3
  המפורטות בהבהרה זו.

  מענה הרשות  שאלת ההבהרה  סעיף  מס'

(במתכונת מסמך למסמכי המכרז לצרף  מתבקש  כללי  .1
של קובץ דיגיטאלי, ככל הניתן), המשקף נכונה 

מתקני המאפיינים המלאים של כל את 
  .הפרסום

נספחי המכרז צורפו  במסגרת
תכניות כלליות וצילומים של 
מקומות המאושרים לפרסום. 
 תכניות מפורטות של מתחמי

זוכה במכרז  הרשות יונפקו ל
לאחר שהוא והאדריכלים מטעמו 

מי סודיות אל מול כיחתמו על הס
ויעמדו  רשות שדות התעופה

בקריטריונים הנדרשים ברשות 
  .  אלו שם קבלת תכניותל

המכירות של בעלי להעביר נתוני פדיון  מתבקש  כללי  .2
ההרשאה באתרים השונים, לפרק הזמן של 

  .חמש השנים שקדמו לפרסום המכרז

כמבוקש. הנתונים הרלוונטיים 
  . ו' להבהרה זנספח אמצורפים כ

  טופס הזמנת ההצעות

כי למפעיל תהיה האפשרות לספק  מתבקש,  2.1.5, 2.1.4  .3
  . אתריםה ביתראינטרנט אלחוטי בנתב"ג ו

  הבקשה נדחית.

לטופס הזמנת  2.2לעדכן את סעיף מתבקש,   2.2  .4
הרשות מבקשת להביא " ההצעות באופן שלהלן:

לידיעת המשתתפים במכרז, כי בהתאם להסכם 
שנחתם בין הרשות לבין מד״א (מגן דוד אדום), 

מתקני פרסום ובשדה דב  3הרשות תקצה בנמל 
מתקן פרסום אחד, לטובת פרסום אינפורמטיבי 
של מד״א. מיקום מתקני הפרסום ייקבע 

והוא במסגרת מו״מ שינוהל בין הרשות למד״א 
כפוף לאישור  .לידיעת המשתתפים במכרזיובא 

  המציע הזוכה במכרז.

שטחי הפרסום  .הבקשה נדחית
אשר הרשות הקצתה למד"א 

זה,   למסמך 'ב בנספחמפורטים 
מקומות השירות של לא יכללו בו

כי  ,הזוכה במכרז זה. יצוין
הרשות תהיה רשאית, אך לא 
חייבת, במהלך תקופת החוזה 
לצרף את שטחי הפרסום 
האמורים לשטחי מקומות 

   השירות נשוא מכרז זה.  

5.  2.4 +  

6.2, 6.3 
  )חוזה(

 ההתארגנות לטובת התקנת תקופת כי מתבקש,
הפרסום (הן בנתב"ג והן בשדה התעופה  מתקני

 שיונותיהר כל רק לאחר שהתקבלו תתחיל רמון)
 התאורה, ההתקנה לביצוע הדרושים וההיתרים

שיונות יהר כל רק, לא אך והתפעול, לרבות,
מהרשויות הממשלתיות  הדרושים וההיתרים
פי טופס הזמנת הצעות  על אשר, הרלוונטיות

כי לגבי  ,הרשות מבקשת להבהיר
מתקני פרסום אשר בגינם נדרש 

מניין , בניה הליך קבלת היתר
הימים יחל להיספר החל ממועד 

למען  .קבלת היתר בניה כאמור
הסר ספק, במתקני פרסום 
בנתב"ג ובשדה התעופה רמון 
בהם לא נדרש הליך של קבלת 



  

 

  הם באחריות המפעיל בצורה בלעדית ומוחלטת. 

  

היתר בניה, תקופות ההתארגנות 
יוותרו על כנן על כל המשתמע 

עניין תחילת מכך, לרבות ל
תקופת השירותים ותשלום דמי 

  ההרשאה כמפורט בחוזה. 

עוד מבהירה הרשות, כי נכון 
למועד זה, נדרש המפעיל שיבחר 

היתרים  להסדירכזוכה במכרז 
שלטי פרסום המוצבים  5 עבור

אשר ו בנתב"ג, 1באזור טרמינל 
 .טרם התקבל בגינם היתר בנייה

לשם כך על המפעיל יהיה, בין 
ערוך תכנית אב לפרסום היתר, ל

ולהגישה לאישורים לרשויות 
  המוסמכות. 

לטופס הזמנת  3.2לעדכן את סעיף   מתבקש  3.2  .6
הרשות מבקשת בזאת " ההצעות באופן שלהלן:

ליידע את המציעים, כי בימים אלו הרשות 
והיא אף  Eמבצעת עבודות התאמה של זרוע 

עשויה להקים באולם היוצאים, במהלך תקופת 
השירותים ו/או איזה מתקופות ההארכה, את 

, ובכלל האמור להקצות בזרוע/ות Aזרוע 
האמורה/ות, שטחים למתקני פרסום, אותם 

, להקצות אך לא חייבתתהייה הרשות רשאית, 
וזאת  ,ולא לזכיין פוטנציאלי אחר, למפעיל

לחוזה לעניין הקמת  7.7בכפוף להוראות סעיף 
  ". מתקני הפרסום

  הבקשה נידחת  

הרשות תעדכן את נוסח הסעיף 
באופן שיתווספו אליו לאחר 

וזאת בכפוף להוראות המילים: "
לחוזה לעניין הקמת  7.7סעיף 

בכפוף ", יבוא: "ומתקני הפרסום
לטופס הזמנת  23להוראות 

 34ההצעות ולהוראות סעיף 
  ". לחוזה

אישורים של הפורמט לפרסם את המתבקש   11.2  .7
   הנדרשים בסעיף.

 הבקשה נדחית. 

  

  טופס הצעה

מבוקש להבהיר אילו רישיונות נכללים   1.1.3  .8
ב"רישיונות הרלוואנטיים" המוזכרים בסעיף 

   . לטופס ההצעה.1.1.3

  הסעיף יבוטל. 

כי במקרה של הצעה משותפת  ,להבהיר מתבקש  כללי  .9
ובטרם הוקם התאגיד המשותף, החתימה 
והחותמת של כל אחד מבעלי המניות העתידיים 
בתאגיד המשותף הם שיופיעו בטופס ההצעה 
ויחליפו את החתימה והחותמת של התאגיד 

  המשותף.

למען הסר ספק, כמבוקש. 
הרשות מפנה את המציעים 

לטופס הזמנת  9.2להוראות סעיף 
כוונת הרשות הינה כי  ההצעות.

ככל שהצעה משותפת תהייה 
במכרז יהיה על המציעים 

יעודי יבמשותף להקים תאגיד 
בתנאים המפורטים בטופס 

החתימה הזמנת ההצעות. לפיכך 
והחותמת של כל אחד מבעלי 
המניות העתידיים בתאגיד 
המשותף הם שיופיעו בטופס 

  . ההצעה

בעלי  של וחותמתם כי חתימתם מתבקש,  כללי  .10
 את יחליפו המניות העתידיים בתאגיד המשותף

 בכל המשותף התאגיד של והחותמת החתימה
האחרים, גם אם הדבר לא צוין  המקרים

  במפורש במסמכי המכרז.

  .כמבוקש



  

 

  חוזה הרשאה

במידה ובנמל מבוקש לעגן בחוזה מנגנון לפיו   כללי  .11
 התעופה בן גוריון ו/או באתרים האחרים תקטן

 מכל 40%-מ ביותר זמני תנועת הנוסעים באופן
 יהיה סיבה שאינה בשליטת הצדדים, המפעיל

 תשלום ואת החוזה ביצוע את להשעות רשאי
ההרשאה. המפעיל יחדש את מתן  דמי

 60%השירותים כאשר כמות הנוסעים תעלה אל 
ומעלה מכמות הנוסעים שנצפתה בחודש בו 

  נחתם החוזה. 

יחד עם זאת  הבקשה נדחית.
להוראות מסמך הרשות מפנה 

בו נקבע מנגנון  3 הבהרה מס'
   .ביטול חוזה על ידי המפעיל

  

מתבקש להבהיר, מהו הציוד הקבוע אותו   כללי  .12
מתעתדת הרשות להחליף/לשדרג באתרים 

  .השונים

יובהר, כי מתקן הפרסום בחניון 
אשר אחת מפינותיו חסרות 
יתוקן ע"י הרשות. יתר מתקני 
הפרסום ימסרו לידי הזוכה 

  .IS-ASבמכרז 

רשאה, דמי הדמי הנתונים בדבר  לקבל מתבקש  כללי  .13
תשלום בגין שירותים ושירותים השימוש וה

בעלי ההרשאה באתרים  ידי על ששולמו ,נוספים
  האחרונות. השנים בחמש השונים

מובהר, כי התשלום אותו שילם 
זכיין הפרסום בעבר אינו 

  .רלוונטי

תעריפי השטח העורפי כהגדרתו 
  בחוזה הינם כדלקמן:

למ"ר ₪  1,590 –דמי שימוש 
  לשנה

  למ"ר לשנה₪  181 –דמי אחזקה 

עוד מובהר, כי השטח העורפי 
אשר יועמד לרשותו של הזוכה 

שבטרמינל  Sבמכרז יהיה בקומה 
מ"ר (מצ"ב  28.15ובשטח של  3

  ).למסמך זה נספח נכס

יצוין, כי התעריפים שלעיל הינם 
, ורלבנטיים לשטח 2017לשנת 

העורפי הנקוב בנספח הנכס 
בלבד, וככל ויוקצו שטחים 
עורפיים נוספים, יחויב המפעיל 
בתעריפי הרשות הרלבנטיים 

  לסוג הנכס.

מסים נוספים מתבקש להבהיר, כי תשלום של   כללי  .14
או אגרות נוספות לרשות המקומית בקשר 

, אשר יוטלו לאחר מועד חתימת לפרסום ושילוט
  , ככל שיוטלו, ישולמו על ידי הרשות.החוזה

הרשות מפנה את הבקשה נדחית. 
  16.1 המציעים להוראות סעיף

  לחוזה.

השירות" מבוקש לעדכן את הגדרת "מקומות   הגדרות  .15
 לחוזה ההרשאה באופן שלהלן: 2בסעיף 

כמפורט מתקני הפרסום,   - "מקומות השירות"
בעל וכן כל שטח נוסף  בנספח א' של החוזה,

אותו תהיה הרשות רשאית  פוטנציאל פרסומי,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות 
למפעיל בנמל ובאתרים האחרים, במהלך 
תקופת ההתקשרות ולצורך מתן השירותים 
ו/או בקשר עמם, בין כמתקן פרסום ובין כשטח 
עורפי, הכול בהיקף ועל פי החלוקה הנקובה 
במפרט נכון למועד חתימת החוזה או כפי 

דכון בכתב למפרט אותו תבצע הרשות שיצוין בע

   .כמבוקש



  

 

  בלבד.

פדיון "המונח: לעדכן את הגדרת  מתבקש  הגדרות   .16
לחוזה ההרשאה  2עיף " בסמכירות ברוטו בנמל

  - "פדיון המכירות ברוטו בנמל"באופן שלהלן: 
כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, שינבעו 
למפעיל ו/או למי מטעמו מהמפרסמים ו/או 
מהמשווקים, בתמורה למתן השירותים בנמל 

, להן יהיה זכאי לרבות שירותי הפקה והתקנה)(
המפעיל בקשר ישיר ו/או עקיף להרשאה ו/או 
בקשר לפעילות נוספת אותה הוא מקיים בנמל, 

דום מכירות לרבות הפדיון המתקבל מקי
בשטחי הנמל, וכן פדיון המתקבל אצל המפעיל 
ו/או אצל מי מטעם המפעיל בקשר עם שירותים 

(לרבות הפקה שמוענקים מכוח הרשאה זו 
, אף שהם מוענקים באמצעות צדדים והתקנה)

שלישיים מטעם המפעיל, ובכלל זה באמצעות 
דיילים ומבצעים קידום מכירות דומים אחרים 

ר האינטרנט של הרשות, וכן מפרסום באת
ומפרסומים בתוך שטחי בעלי הרשאה אחרים, 
כמו טרמינל פרטי לתעופה כללית בנמל 
וטרקלינים בנמל וזאת אף אם אינה מסוג 
הפעילות הכלולה בהרשאה (ובלבד שאינה 
פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה 
אחרת שהעניקה הרשות למפעיל), והכול בניכוי 

(ככל שהוא מוטל ובשיעורו בלבד מס ערך מוסף 
 -ולמען הסר ספק במועד ביצוע כל תשלום), 

ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו 
נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: 
דמי הרשאה משולבים, דמי השימוש, דמי 

מיסים,  השירותים, דמי השירותים הנוספים,
וכל מס אחר אשר יש לשלמו  היטלים, אגרות

ן ההתקנה ו/או הנוכחות של מתקני הפרסום בגי
בקרקע ציבורית או שימוש בהם לפרסום 

הנחות , מבצעיםו ,הנחות וכן ,עמלות ,מסחרי
כמות וכל סוג אחר של גמול המשולם 

אם אושר על ידי  למפרסמים, ביןלמשווקים או 
אותם העניק המפעיל ללא  הרשות ובין אם לא,

וכן . החוזהאישור הרשות בכתב על פי הוראות 
עלויות הההפקה וההתקנה המשולמות עבור 
מתן השירותים (פעולות טכניות ועלויות 
הדרושות להצגת מודעות פרסום על מתקני 
פרסום ו/או לביצוע פעולות קידום מכירות 

  בנתב"ג).

  הבקשה נדחית.

 יעודכן לחוזה ההרשאה 2 סעיף כי מתבקש,  הגדרות  .17
ברוטו מנתב"ג פדיון המכירות  אחוזבאופן שבו 

אתרים האחרים לא יחול על הוצאות ייצור מו
והפקה טכניות של המפעיל, אלא רק על 
ההכנסות שהתקבלו ממכירה בפועל של 

  הפרסום באתרים.

  הבקשה נדחית.

כי ככל שהמפעיל לא יוכל  ,להבהיר מתבקש  8.1.10, 8.1.9  .18
לבצע פעילויות תחזוקה במהלך התקופות 

הפחתה להמפעיל יהיה זכאי המנויות בסעיף, 
  של דמי ההרשאה המשולבים.

  הבקשה נדחית.

לחוזה ההרשאה  8.2לעדכן את סעיף  מתבקש  8.2  .19
(...) למען הסר ספק מובהר " :הבאבאופן 

למען הסר כל  .הבקשה נדחית
 ,הרשות מבקשת להבהירספק, 



  

 

ומוצהר בזאת שפרסום של הרשות או מטעם 
הרשות במדיות משודרות, הקיימות כיום או 
שתהיינה קיימות בעתיד (לרבות שידורי כבלים, 
שידורי לוויין, רדיו, תקשורת אלקטרונית 

יכיל מידע מוסדי בלבד, להוציא כל תוכן וכיו"ב) 
א ימנה על למסחרי פרסומי ו/או חסויות ו

, ל.על ידי המפעי מתקני הפרסום שיופעלו
למפעיל לא יהיו כל טענות ו/או דרישות, מכל ו

השירותים, או כל  המידע סוג שהוא, בגין מתן
, על ידי אחרים, שירותי פרסום מכל סוג שהוא

  ."לעיל ותבמדיות המשודרות האמור

כי היא תהיה רשאית להציב 
המתייחסים לפעילות פרסומים 

אותה היא מנהלת בעצמה ו/או 
באמצעות מי מטעמה באתרים,  
לרבות פרסומים בעלי אופי 

לרבות חסויות  מסחרי וכן
לאירועים המתקיימים 
במתקניה, פעולות קד"מ מטעם 

ל על פי שיקול דעתה והרשות, הכ
   של הרשות.

כי הרשות תציג את כלל החוזים  מתבקש,   8.3  .20
שנחתמו בין הרשות לצדדים שלישיים (לרבות 

שהנם בתוקף נכון למועד משתמשים מורשים) 
  .האחרון להגשת ההצעות

החוזים הרלבנטיים הינם אלה 
 -אשר יהיו בתוקף לאחר ה

, חוזים אלה צורפו 1.1.2018
  למסמכי המכרז. 

  הבקשה נדחית.יתר 

כי הרשות תציג מידע מוסדי בלבד (של  מתבקש,  8.5  .21
להוציא תוכן פרסומי  ,הרשות ו/או מטעמה)

  מסחרי מכל סוג שהוא ו/או כל חסות שהיא.

  הבקשה נדחית.

הרשות למען הסר כל ספק, 
כי היא תהיה  ,מבקשת להבהיר

רשאית להציב פרסומים 
המתייחסים לפעילות אותה היא 
מנהלת בעצמה ו/או באמצעות מי 

באתרים, לרבות מטעמה 
 פרסומים בעלי אופי מסחרי וכן

לרבות חסויות לאירועים 
המתקיימים במתקניה, פעולות 

ל על פי וקד"מ מטעם הרשות, הכ
  שיקול דעתה של הרשות.

כי השימוש במתקני הפרסום  ,להבהיר מתבקש  8.5  .22
לגביהם לא יחתום המפעיל על הסכמים עם 

מסך כל מתקני  20% - מפרסמים, יוגבל ל
  הפרסום הקיימים באתר.

להפנות את הרשות מבקשת 
תשומת לב המשתתפים לכך 
שתחולת הסעיף מוגבלת אך ורק 

לגביהם לא , מתקני פרסוםעבור 
יחתום המפעיל על הסכמים עם 

ולתקופה  מפרסמים/משווקים
  .שלגביה לא ייחתם הסכם כאמור

  

, לחוזה 8.5סעיף הוראות לעדכן את  מתבקש  8.5  .23
תהא רשאית להורות הרשות " באופן שלהלן:

למפעיל, לפי שיקול דעתה, להציב על גבי מתקני 
פרסום לגביהם לא יחתום המפעיל על הסכמים 
עם מפרסמים/משווקים, ולתקופה בה לא יחתם 

של  תצוגות פרסוםמידע מוסדי הסכם כזה, 
להוציא תוכן פרסומי , הרשות או מטעמה

מסחרי מכל סוג שהוא ו/או חסות מכל סוג 
כמות מתקני פרסום מעין אלה תוגבל  שהיא.

המפעיל  .ממתקני הפרסום הקיימים %20לעד 
לא יגבה מהרשות כל תמורה בגין הצבת תצוגות 
הפרסום האמורות ותחזוקת מתקני הפרסום 
בתקופה בה יוצבו תצוגות הפרסום האמורות, 

ידי הרשות או מי -אשר הופקו והותקנו על
א בנסיבות בהן פי שיקול דעתה, אל-מטעמה, על

הרשות ביקשה מהמפעיל להפיק ו/או להתקין 
את תצוגות הפרסום האמורות שאז תשלם 
הרשות למפעיל עבור הפקתן ו/או התקנתן לפי 

  הבקשה נדחית.



  

 

  ."העניין

 כל תקופת החוזה וסיומו, כי במהלך מתבקש,  9.2  .24
 לרבות( המפעיל ידי על שהותקן הפרסום ציוד
 הקשור הרוחני והקניין) וציוד קבוע נייד ציוד
בבעלותו הבלעדית של  יישארו, האמור לציוד

המפעיל, והוא שיישא בעלויות לפירוק והסרת 
ציוד הפרסום, וישקם וישיב את הנכס וסביבתו 
למצב לא פחות טוב מזה שהיה לפני התקנת 

  ציוד הפרסום.

לא יחול כל שינוי  הבקשה נדחית.
בנוסף, מבלי  לחוזה.  9.2 בסעיף

לגרוע מהאמור ומחובתו של 
המפעיל להספקת השירותים, 

לרשות יהיה רשאי המפעיל לפנות 
טרם התקנה של ציוד בכתב, 

 ,תייחודיו תפיין בטכנולוגיוומאה
לפיה בתום תקופת בבקשה 

ההרשאה יוותר הציוד האמור 
בבעלותו. הרשות תהיה רשאית 
להכריע כי הציוד האמור ייחשב 

הנייד, וזאת על פי  כחלק מהציוד
   .שיקול דעתה הבלעדי

לחוזה ההרשאה  9.2מבוקש לעדכן את סעיף   9.2  .25
  באופן שלהלן:

  מקומות השירות. 9

(...)  

זכויות הרשות במקומות השירות . 9.2
  ובעבודות ההתאמה

מתקני  מקומות השירות לרבות. 9.2.1
הפרסום, הכלים והמערכות, מכל מין וסוג, וכל 

בחיבור של קבע למקומות השירות,  המחובר
, אשר על פי שיקול דעתה של הרשותו/או 

הסרתו עלולה לגרום לנזק למקומות השירות, ש
למעט (כל המתקנים,  -למען הסר ספק  -לרבות 

מתקני הפרסום ו מקומות השירות עצמם
האלקטרוניים, כגון מסכים וטלוויזיות, וכל 
מו האמור בין שבוצעו ו/או מוקמו ו/או הוק

ו/או הותקנו במקומות השירות על ידי הרשות 
או  )עובר לחתימת החוזה ו/או על חשבונה,

שמוקמו ו/או  במהלך תקופת התקשרות ובין
הוקמו ו/או הותקנו במקומות השירות על ידי 

עובר לחתימת החוזה המפעיל ו/או על חשבונו, 
במהלך תקופת התקשרות (בחוזה זה,  או

יחדיו: ״הציוד הקבוע״), יהיו בכל עת, 
 הרשותהמלאה והבלעדית של  הבבעלות

מוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות  .להמפעיו
  כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך.

 שאיי, שהיא סיבה מכל החוזה סיום עם
 מנת על הנדרש כל לביצוע באחריות המפעיל
 ממקומות הקבוע הציוד כל את ולהסיר לפרק

 20 סעיף יחולו הוראות זה ולעניין, השירותים
  . כמפורט להלן

  הבקשה נדחית.

  9.2.3וכן סעיף  9.2.2מבוקש לעדכן את סעיף    9.2.3 ,9.2.2  .26
  לחוזה ההרשאה באופן שלהלן:

 9.2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  9.2.2
לרבות  לעיל, מובהר כי על אף האמור בכל דין,

, חוק 2007-בחוק זכות יוצרים, התשס״ח
וכן בהוראות תקנות  1967-הפטנטים, תשכ״ז

המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות 
- שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ״ה

, תהיה כל זכות קניין רוחני הקשורה 1994

לחוזה ההרשאה,  9.2.3בסעיף 
לאחר המילים: "לא בלעדית", 

 34יבוא: "(למעט כמפורט בסעיף 
להלן)". מעבר לאמור לא יחול 

  בסעיפים האמורים.   שינוי



  

 

ו שאינן רשומות ו/א בעבודות ההתאמה,
רשומות, לרבות כל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או 

בכל מדיה שהיא, לרבות  שהוגשו במסגרתן,
העתקם של כל אלה, לרבות, כל התוכניות, 

המסמכים והשרטוטים הקשורים  התרשימים,
בביצוע עבודות ההתאמה, בבעלותה המלאה 

וזאת ככל שמדובר , והבלעדית של הרשות
דרגו על ידי במתקני הפרסום הקיימים ששו

המפעיל. ככל שמדובר בציוד הקבוע והציוד 
הנייד שלא היה קיים עובר לחתימת החוזה, 
אלה יהיו בבעלות המלאה והבלעדית של 

  המפעיל.

במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין 
להעביר איזה מהזכויות האמורות לבעלות 
הרשות, מעניק בזאת המפעיל לרשות, הרשאה 

חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת בלתי 
לבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או 

  תיקון בזכויות כאמור.

במהלך תקופת ההתקשרות ובמסגרת  9.2.3
ההרשאה, תעניק הרשות למפעיל זכות שימוש 

בלעדית, מוגבלת בזמן  לאייחודית,  לאהדירה, 
תתבטל  -והניתנת לביטול בכל עת (ובכל מקרה 

מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא), 
בלבד  הקייםבמקומות השירות ובציוד הקבוע 

הכלול במסגרתם, וכל זאת אך ורק על מנת 
לאפשר למפעיל לבצע את עבודות ההתאמה וכן 
על מנת להעניק את השירותים בתקופת 

, וכי מעבר לזכות השימוש האמורה השירותים
ולגדריה, לא יהיה המפעיל בעל כל זכות, 
קניינית או אחרת, מכל מין וסוג, במקומות 

הכלול  הקייםהשירות ובציוד הקבוע 
  במסגרתם. 

במסגרת האמור, תהיה הרשות רשאית, 
להקצות למפעיל ולבקשתו, שטח התארגנות 
אשר ישמש את המפעיל לצורך התאמת מקומות 

שירות לביצוע השירותים או הקמת מתקני ה
פרסום חדשים במיקום ולתקופה קצובה כפי 
שיקבעו על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה 

  ").שטח ההתארגנות" הבלעדי (להלן:

כי במקרה של העתקת מקומות  מתבקש,  9.3.2  .27
השירות שנקבעו על ידי הרשות מהנסיבות 
הנקובות בסעיף האמור, תקצה הרשות למפעיל 
מקומות שירות חדשים בעלי ערך כלכלי זהה 

  למקומות השירות שהוחלפו.

  הבקשה נדחית.

  

 – של מסכי האת מיקומם להבהיר  מתבקש  9.3.4  .28
  " המאוזכרים בסעיף. לד"

הרשות מבקשת להבהיר, את 
 9.3.4האמור בסיפא של סעיף 

 לחוזה ההרשאה כדלקמן:

מסכי הלד באולם מקבלי  2
המציגים את הטיסות  הפנים
למסכי לד  יוחלפו תהנוחתו

ע"י הרשות  בטכנולוגיית מטריקס
 ועל חשבונה.

 תאריךמהעבודות יבוצעו החל 
 לתאריך ועד 1.01.2018



  

 

1.03.2018. 

 יאושרלא  ,במהלך חלון זמנים זה
 התקנת תצוגותתיאום עבודות ל

פרסום בצד המערבי וזאת עד 
 .לסיום עבודות התקנת המסכים

צד בהשלט המאושר לפרסום 
באולם מקבלי הבאים  ימערבה

 24הינו  2.03.2018החל מתאריך 
מטר  4 - מטר רוחב ו  6מ"ר (
  ).גובה

 – ה המפרט הטכני של מסכימתבקש לקבל את   9.3.4  .29
  " החילופיים המאוזכרים בסעיף. לד"

תשומת לב המשתתפים במכרז 
  במסמך זה. 28לתשובה לשאלה 

לחוזה ההרשאה  9.3.4מבוקש לעדכן את סעיף   9.3.4  .30
  באופן שלהלן:

לעיל,  9.3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף "
הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי, להקצות למפעיל מתקני פרסום ו/או 
לגרוע מתקני פרסום וכן בנוסף, לגרוע ו/או 
להוסיף, על פי שיקול דעת הרשות, שטחי 

והמפעיל  פרסום באיזה ממתקני הפרסום,
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

לכך. המפעיל יגיש כל טענה ו/או תביעה בקשר 
לרשות תכנית פרסום לכל מתקן פרסום נוסף 
שיתווסף למפעיל, ככל שיתווסף כאמור בסעיף 
זה, וכן צפי לנתוני רווח וחשיפה למתן הפרסום 

  האמור.

ו/או  , העתקהכי בגין הוספה ,מובהר בזאת
גריעה של מתקני פרסום ו/או שטחי פרסום 
במתקני פרסום, לא יחולו שינויים בדמי 

להלן, כפי  11ההרשאה שנקבעו בסעיף 
, זאת למעט שיתעדכנו בהתאם להוראות החוזה

במקרים בהם היא מייצגת גידול או ירידה של 
מהערך הכולל של מקומות  %20-למעלה מ

, אשר יהוו השירות בהם ניתנים שירותי המפעיל
עילה למשא ומתן מחודש בדמי ההרשאה 

. עוד מובהר בזאת כי להלן 11שנקבעו בסעיף 
ה של מתקני עהחלטה בגין הוספה ו/או גרי

פרסום ו/או שטחי פרסום במתקני פרסום, 
תהיה נתונה לוועדת המכרזים העליונה ברשות 
ותחייב את המפעיל. עוד מבקשת הרשות ליידע 

-1.1.2018אריכים את המפעיל כי בין הת
, מסכי הלד באולם מקבלי הפנים 1.3.2018

יוחלפו למסכי לד בטכנולוגיית  3בטרמינל 
מטריקס, ועל כן ימסרו למפעיל רק לאחר מועד 

  ."זה

   הבקשה נדחית.

הרשות מבקשת להפנות את 
תשומת לב המציעים למסמך 

בו קבעה הרשות  3הבהרה מס' 
מנגנון לביטול החוזה על ידי 

  המפעיל. 

  

  

כי במקרים בהם שירותי להבהיר  מתבקש  10  .31
אחזקת תשתיות או שירותי התחזוקה של 
מקומות שירות ומתקני פרסום הם דחופים, 
למפעיל תהיה הזכות לגשת למתקני הפרסום 

שעות  24בנתב"ג או באתרים האחרים על בסיס 
להבטיח את המשכיות מתן ביממה, על מנת 

  השירותים.

הרשות מבקשת להבהיר כי 
אחזקת תשתיות וכן אחזקת 
מקומות השירות ומתקני 

בתיאום אך ורק הפרסום תיעשה 
עם מנהל החוזה ו/או מי מטעמו 
 ובהתאם להוראות נספח

   .התחזוקה



  

 

לחוזה ההרשאה   20מבוקש לעדכן את סעיף   20  .32
  באופן שלהלן:

  . מסירה ופינוי20

מייד בתום תקופת ההתקשרות, בכל עת  20.1
מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת ביטולו של 
החוזה, ישא המפעיל באחריות המלאה 
והבלעדית, למסור לרשות בלבד את החזקה בכל 

הציוד הציוד הקבוע ומקומות השירות (למעט 
הנייד). במסגרת האמור, על המפעיל מוטלת 

  האחריות המלאה והבלעדית להשלים,

חשבונו, עובר למסירת החזקה כאמור, את  על
  כל אלה:

באחריות  מסירת מקומות השירות. 20.1.1
המפעיל להשיב לרשות, בתום תקופת 

את החזקה במקומות השירות,  ההתקשרות,
הכלול במסגרתו,  הקייםלרבות הציוד הקבוע 

כשהם תקינים וראויים לשימוש. לשם כך, 
ערוך כתנאי למסירת מקומות השירות כאמור ת

באמצעות נציגים מטעמה, ובהשתתפות  רשות,
נציגי המפעיל אשר נוכחותם תידרש על ידי 
הרשות, סיור במקומות השירות ובמסגרת 
האמור אף תבצע בדיקות תקינות למקומות 

הכלול במסגרתו,  הקיים השירות ולציוד הקבוע
וזאת בין היתר באופן ובתנאים הנקובים לשם 

לפרוטוקול המסירה כך בנספח הבינוי ובהתאם 
 המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן:

  ״). בדיקת מסירה״

(...)  

המפעיל ישא באחריות המלאה  פינוי וסילוק יד.
והבלעדית, למסור לרשות ו/או למי מטעמה את 
החזקה במקומות השירות כשהם פנויים מכל 
אדם וחפץ (למעט הציוד הקבוע). במסגרת 

על חשבונו, ולצורך האמור, יפנה המפעיל 
ממקומות השירות ומהשטח הציבורי (לפי 
העניין), מחוץ לשטחי הנמל והאתרים האחרים, 

הציוד הנייד המתקנים, הציוד הקבוע ואת כל 
המכשירים, הכלים, החפצים וכן יפנה את כוח 
האדם המצויים בהם, על מנת לאפשר לרשות 
ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה 

כשהם פנויים מכל אדם במקומות השירות, 
וחפץ כאמור, ביום העוקב ליום שבו הסתיימה 

  תקופת ההתקשרות.

בתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה  20.3
שהיא, תהא הרשות רשאית לתפוס את מקומות 
השירות ולהשתמש בהם לכל צורך שיראה לה 
(לרבות בעצמה או באמצעות אחרים) ובהתאם 

ההוראות  יבוטלו הוראות החוזה ולא יהיה לה:
המשקפות את חובות המפעיל להשלים את 

זה  20מלוא התחייבויותיו על פי הוראות סעיף 
וכן זכויות הרשות על פי החוזה ו/או על פי 
הוראות כל דין בקשר עם הפרת התחייבויות 
האמורות של המפעיל ו/או זכויות הרשות בקשר 
עם הפרת איזה מהתחייבויותיו הנוספות על פי 

  החוזה והוראות כל דין.שאר הוראות 

לא פינה המפעיל את מקומות השירות ו/או  20.4

  הבקשה נדחית.



  

 

הציוד הנייד, הציוד הקבוע ולא הוציא מהם את 
המוצרים והחפצים בתוך המועד הנקוב בסעיף 
זה לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכותה של הרשות 

להלן  27.2לסעדים מוסכמים כמפורט בסעיף 
וראות ומזכותה על פי שאר הוראות החוזה וה

כל דין, תהיה הרשות רשאית להיכנס למקומות 
הציוד הציוד הקבוע והשירות ולהוציא משם את 

הנייד המוצרים והחפצים, או ליתן הוראה 
לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למחסן או למקום 
 אחסון אחר, הכול על חשבונו של המפעיל,

והמפעיל נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר 
תי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק בזאת באופן בל

ג כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסו מלהעלות
שהן בקשר לכך. בנוסף לזכויות הרשות 

זה לעיל ולכל זכות אחרת  20.2הנקובות בסעיף 
העומדת לה על פי הוראות החוזה ו/או על פי 
הוראות כל דין, תהיה הרשות רשאית, על פי 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את 
אספקת איזה מהשירותים ו/או השירותים 
הנוספים למקומות השירות, וכל זאת לצורך 

  ."פינוי וסילוק יד המפעיל מהם

לחוזה ההרשאה  26מבוקש לעדכן את סעיף   26  .33
  באופן שלהלן:

  ביטול החוזה על ידי הרשות 26.2

הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, מכל סיבה,

בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר למפעיל 
ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות  45לפחות 

לסיום החוזה (בנסיבות בהן בוטל החוזה 
במהלך תקופת השירותים). המציע מצהיר 
ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו 
שביטול החוזה כאמור הנה זכות המוקנית 

וכי בנסיבות האמורות הוא מוותר  .,לרשות
או בזאת באופן בלתי חוזר מלטעון כל טענה ו/

לרבות טענה  תביעה, מכל מין וסוג בשל כך,
בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן 
שירותים למשך כל תקופת השירותים וכן 
טענות שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל 
  בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

 תוך, למפעיל הרשות תשלם כזה, במקרה
על של ארבעה חודשים ממועד ההודעה  תקופה

  סיום ההתקשרות, פיצוי שיקבע בהתחשב ב:

לרבות  הפרסום, ציוד של מופחת הלא א. הערך
 שהינם ייחודיים חלופיות ויחידות חילוף חלקי
  ;החוזה עם הרשות לביצוע

ב. כל הפסד במהלך התקופה שנותרה עד לסיום 
  תקופת ההתקשרות המקורית; ו

החוזה  מביטול הנובעות הנוספות העלויות ג. כל
 פירוק והסרה עלויות, פיטורין ופיצויי יטוריןפ(

שהמפעיל  ביטול חוזה עלויות, הפרסום ציוד של
 משנה וקבלני נושא בהם אל מול ספקים

  ).וכיו"ב

   .תיהבקשה נדח

  

  

  ת. יהבקשה נדח

כי הרשות הינה תאגיד  ,יובהר
סטאטוטורי הפועל מכוח חוק, 

כות ימשכך כל החלטותיה צר
 להיות סבירות, מידתיות

ולהתקבל לאחר שקילת כל 
  ההשפעות על החלטתה.

   

הוראה הדדית המאפשרת לשני מתבקש לעגן   26  .34
הצדדים לבטל את החוזה בנסיבות בהן הצד 

  הבקשה נדחית. 



  

 

   השני הפר את החוזה הפרה יסודית.

כי הרשות תעניק למפעיל בלעדיות  מתבקש  34.1  .35
מוחלטת לכל סוג של פרסום בכל מתקני 

  נתב"ג ואתרים אחרים.  –הרשות 

ת. הרשות מבקשת יהבקשה נדח
  מספר נקודות כדלקמן:  להבהיר 

  הבלעדיות שנתנה לזוכה
במכרז זה הינה על כל 
פעילויות הפרסום נשוא 
החוזה שבנדון ובכל מקומות 
השירות הנוכחיים והעתידיים, 
למעט ההחרגות המנויות 

לחוזה ההרשאה,  34.2בסעיף 
אשר אינן מתייחסות 
למקומות השירות כהגדרתם 

  בחוזה.

  תשומת לב המציעים מופנית
להוראות החוזה המפרטות 
את שטחי הפרסום שאינם 
מוקצים למפעיל ואשר אינם 
באחריותו מכוח מכרז זה (בין 
היתר שטחי הפרסום 
המוקצים למגן דוד אדום 
ולפעילות שיווקית לטובת 

 העיר אילת).

 מת והרשות מבקשת להסב תש
 9.3.4ראות סעיף לב יתרה להו

לעניין גריעה/ הוספת שטחי 
ומתקני פרסום למפעיל 
בהתאם לשיקול דעתה של 

  הרשות.

לחוזה ובמקומו  34.2את סעיף  למחוקמבוקש   34.2  .36
מובהר בזאת, כי אם "לערוך הסעיף הבא: 

הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לא 
תקצה למפעיל את השטחים הנוספים בעלי 

הפרסומי, הרשות לא תהא רשאית  הפוטנציאל
להתיר לכל זכיין פוטנציאלי אחר לספק את 
השירותים במקומות אלה, במהלך תקופת 

  ."החוזה

  הבקשה נדחית.

  נספחי חוזה ההרשאה

]   

מבוקש למחוק את המילה  1שורה  1בסעיף ב   נספח ט'  .37
  "כל"

  כמבוקש

מבוקש להוסיף לאחר המילה  2שורה  1בסעיף ב   נספח ט'  .38
  "אירוע" את המילה "רלוונטי"  

  כמבוקש

מבוקש למחוק את המילה  2שורה  2בסעיף ב   נספח ט'  .39
"ייערכו" ובמקומה מבוקש להוסיף את המילה 

  "ייערך"

  כמבוקש

מבוקש למחוק את  2-3שורות  2בסעיף ב   נספח ט'  .40
המילים "כל עוד קיימת אחריותו של המפעיל 
ע"פ הסכם זה או על פי דין, המאוחר מבין 
השניים" ובמקומן להוסיף  את המילים 

  כמבוקש 



  

 

"ובמשך שלוש שנים לאחר סיום מתן 
  השירותים".

מבוקש למחוק את המילה   4שורה  3בסעיף ב   נספח ט'  .41
  "כל"

  כמבוקש 

מבוקש למחוק את המילים  7שורה  3בסעיף ב   נספח ט'  .42
"וזאת לא יאוחר מיומיים לפני מועד" ובמקומן 

  להוסיף "מיד ב"

  הבקשה נדחית 

מבוקש למחוק את  3-4שורה  4בסעיף ב'   נספח ט'  .43
המילים "גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל 

  אי הצגת אישורים כמפורט לעיל"

  כמבוקש 

מבוקש למחוק את המילים  11שורה  5בסעיף ב'   ט'נספח   .44
"ו/או מי מטעמו" ובמקומן להוסיף "ו/או 

  עובדיו ומנהליו"

  הבקשה נדחית 

למחוק את המילים מבוקש  2שורה  6בסעיף ב'   נספח ט'  .45
להוסיף "ו/או ובמקומן  "ה"ו/או מי מטעמ

  עובדיו ומנהליו"

  הבקשה נדחית 

למחוק את המילים  מבוקש 5שורה  6בסעיף ב'   נספח ט'  .46
במקומן להוסיף "ו/או  "ו/או מי מטעמה"

  "עובדיו ומנהליו

  הבקשה נדחית 

לנספח יא'  24-25מבוקש להבהיר האם סעיפים   נספח יא'  .47
בטיחות וגיהות,  - לחוזה ההרשאה  

יות הנובעות מהם חלים על מכרז וההתחייבו
  ? זה

כל הוראות נספח הבטיחות  
  וגהות חלות על מכרז זה. 

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י מורשי  2הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 
  החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

_______________________  
  חתימה וחותמת החברה המציעה

  
  בברכה,     

  
  גדי פרל                                                                                                                  

  אחראי מסחר        
  
  

  

  
  העתקים: 

  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 
  מנח"ט של"ן – שי ירדני

  רא"ג מסחר –מירי עמיאל בן הרוש 
  מנהלת בית הנתיבות –נעמי קליימן 

  ליועמ"ש בכירה סגנית –עו"ד ענת סתיו 
  מנהל התחום המסחרי  במטה מסופים ושתפ"א –אורון רונן 

  מזכירת ועדת המכרזים –אריאלה קעטבי 
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