
  

 

   כ"ו חשון תשע"ח 
  2017נובמבר,  15 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  יםעמוד 25מסמך זה כולל 
  

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

   3וקובץ הבהרות מס'  201710.22.סיכום מפגש מציעים מיום 

  
  משתתפים

 .וגדי פרל אמיר שמעוני, קובי אוזן, גבי סעדון, איציק דהן, אורון רונן –נציגי הרשות 

  נציגי הנרשמים למכרז.

 למשתתפים במכרז מפגש וסיור סיכום .1

על אופן הגשת ההצעות וצגו עקרונות המכרז, לרבות דגשים נערך מפגש לנרשמים למכרז שבמהלכו ה

  .בנתב"גומועדי ההליך המכרזי. כמו כן נערך סיור במקומות השירות 

") מתכבדת הרשותלטופס הזמנת ההצעות, רשות שדות התעופה (להלן: " 16.4בהתאם להוראות סעיף  .2

  :, כדלקמןנרשמים למכרזלהודיע ל

מצורפת כנספח א' למסמך  "דב הוז"פרסום בשדה התעופה רשימת מתקני הפרסום המאושרת ל 2.1

 .הבהרה זה

 .' למסמך הבהרה זהבמצורפת כנספח  בנתב"ג 1טרמינל רשימת מתקני הפרסום המאושרת לפרסום ב 2.2

 רשימת מתקני הפרסום המאושרת לפרסום במסוף "בגין" מצורפת כנספח ג' למסמך הבהרה זה. 2.3

בירידה לכיוון ביקורת  ,תלויות מהתקרה ועד הרצפהה השמשוניותעמדות לטעינת מכשירי סלולר  2.4

 .המפרט –נספח א' לחוזה ההרשאה לא יכללו ב ,גבולות

יוצאו משטח  2017יובהר, כי העמדות לטעינת מכשירי סלולר אינם בבעלות הרשות ולפיכך בתום שנת  2.5

 .הזוכה במכרז יוכל להציב עמדות חדשות לטעינת מכשירי סלולר הרשות.

יועמדו לרשות הזוכה  כנספח ד') לאלדוגמא מצ"ב תמונה דיגיטליים בראש כל שלוחה (המסכים ה 2 2.6

 במכרז. יובהר, כי המקומות מאושרים לפרסום ועל הזוכה במכרז להתקין מסכים חדשים.

המסכים בסוף הקונקטור במסלול נוסע יוצא (מצ"ב תמונה כנספח ה') לא יועמדו לרשות הזוכה  2.7

 מאושר לפרסום ועל הזוכה במכרז להתקין מסכים חדשים. םבמכרז. יובהר, כי המקו

המסכים ברוטנדה לא יועמדו לרשות הזוכה במכרז. יובהר, כי המקום מאושר לפרסום ועל הזוכה  12 2.8

 במכרז להתקין מסכים חדשים.

 ,פירוט כלל מתקני הפרסום הקיימים בנמל ובאתרים האחרים - נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות  2.9

  מבוטל.



  

 

 שאלות הבהרהמענה ל .3

 שאלות לרבות במכרז, מי מהמשתתפים ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת הרשות

לטופס הזמנת ההצעות (להלן:  3.5להוראות סעיף תשומת לב המשתתפים  .המפגש במסגרת שנשאלו

ל המידע אשר יחולו גם ע "),החוזהלחוזה ההרשאה (להלן: " 5.2-5.3") ולהוראות סעיפים טופס ההזמנה"

  הנקוב במענה לשאלות הבהרה המפורטות בהבהרה זו.

  מענה הרשות  שאלת ההבהרה  סעיף מס'

 םהעביר את צפי תנועת הנוסעילמתבקש   כללי  1
 .בשדה התעופה "רמון"

  

הרשות מבקשת להבהיר, כי 
תנועת הנוסעים הצפויה לשנת 

מיליון  1.2עומדת על  2018
בטיסות  נכנסים ויוצאים נוסעים

נוסעים  400,000-ו  ארציות פנים 
בטיסות נכנסים ויוצאים 

  בינלאומיות.

יחד עם זאת אין הרשות 
מתחייבת ו/או יכולה להתחייב 
על מספר נוסעים זה, וכי מדובר 

  בהערכה בלבד.

להעביר מפרט/ דרישות למתקני  מתבקש  כללי  2
  .הפרסום בשדה התעופה "רמון"

מפרט למתקני הרשות אין בידי 
יצטרך במכרז כה . הזוהפרסום

תכנן את מתקני הפרסום ל
 העביר לאישור הרשותול

 .מפרטים/ חומרים של המתקנים

הדמיה של לוח הטיסות באולם מתבקש לקבל   כללי  3
  .מקבלי הפנים

דות יעם ממצ"ב כמבוקש סקיצה 
' למסמך ומדויקות כנספח 

  הבהרות זה.

כי מידות שלטי הפרסום  ,מובהר
בצד המזרחי ובצד המערבי 

  הות.ז

בתקופת  מבוקש לקבל את פדיון המכירות  כללי  4
בתקופה בה הרשות אחראית על ( הביניים

  .)הסכמי המפרסמים

(תקופת  1.01-31.10 – 2017
כי  ,מבוקש להבהיר -הביניים) 

לאור העובדה כי הרשות לא 
פעלה באופן שוטף בתחום הנושא 

ווקה את כלל ישבנדון, ולא ש
, מתקני הפרסום במתקני הרשות

אינם רלוונטיים נתוני הפדיון 
  בשלב זה.

מבוקש לקבל את מחזור המכירות לפי רמת   כללי  5
  .הכנסה מכל אמצעי שילוט בנפרד

מובהר, כי אין בידי הרשות את 
  הנתונים המבוקשים.

מבוקש לבאר, כיצד ניתן לבצע עבודות   כללי  6
תחזוקה ו/או טיפול בתקלות / ליקויים אשר 

לתקן תוך פרק זמן  ע"פ המכרז מחויבים
  מוגדר.

תשומת לב המשתתפים במכרז 
נספח יב' לחוזה להוראות 

  ההרשאה (נספח האחזקה).



  

 

הדמיות פרסום בשדה התעופה מתבקש לקבל   כללי  8
  ."רמון"

למסמך הבהרות  'זמצ"ב כנספח 
הדמיות אלו מצורפות למכרז  זה

כמידע למציעים בלבד על כל 
המשתמע מכך ואין בהן כדי 

את הרשות והכל בהתאם לחייב 
טופס ל 3.5סעיף להוראות 

  . הזמנות ההצעות

מבוקש לקבל נתונים על התנועה באתר   כללי  10
  ואנליטיקס (דוח נתונים של גוגל).

למסמך הבהרות  ח'מצ"ב כנספח 
  .זה

מבוקש לציין במכרז כי במידה ויחולו מיסים   כללי  12
נוספים שאינם קיימים היום, הנושא יבוא לידי 

יטוי בסעיף התמורה או לחילופין יקבל ביטוי ב
ע"י אפשרות למו"מ של המפעיל אל מול 

   .הרשות

הרשות מפנה את  הבקשה נדחית.
תשומת לב המציעים להוראות 

  לחוזה.  16.1סעיף 

טופס הזמנת   13
  הצעות

 להבהיר כי במקרים הנקובים בסעיףמבוקש 
תישא הרשות לטופס הזמנת ההצעות  23.2.3

  ההתקנה (ככל שיהיו כאלה).בהוצאות 

  כמבוקש.

ישלם המפעיל  11.1.1סעיף הוראות בהתאם ל  חוזה  14
X%  .מפדיון המכירות ברוטו בנמל  

ע"פ הגדרת "פדיון המכירות ברוטו בנמל" 
פדיון המתקבל אצל המפעיל (או מי מטעמו) 
יכלול גם הכנסות בגין הפקות (אף אם אלה 

  מבוצעות באמצעות צד שלישי). 

ש לבחון אפשרות הפרדה של עבודות מבוק
  .ההפקה מתוך הפדיון

  ת. יהבקשה נדח

  

האם קיימת אפשרות להפחית מבוקש להבהיר   חוזה  15
 ךמסהמשולמת למשרד הפרסום את העמלה 

  .המכירות פדיון

  הבקשה נדחית.

 8.1.9התקופה המצטברת המצוינת בסעיף   חוזה  16
במהלכה לא יינתנו למפעיל אישורים לחוזה 

 4-ביצוע עבודות במקומות השירות, מגיעה לל
חודשים, כאשר בחודשים יולי/אוגוסט/תשרי 

חודשים רצופים.  3התקופה עלולה להגיע לכדי 
מדובר בתקופת שיא הביקוש. מבוקשת 
הבהרה לגבי אפשרויות החלפת הפרסום 
בתקופות אלה, או לחילופין לקבוע "חלונות 

צוע תפעול" במהלך חודשים אלה שיאפשרו בי
  עבודות.

בנוסף, מבוקש להבהיר כיצד יתאפשר טיפול 
במתקני פרסום במקרה של תקלה שתתרחש 

  בחודשים אלה.

ככלל, לא תתאפשרנה עבודות 
בתקופות הנקובות בסעיף עקב 
עומס תנועת הנוסעים, אולם 
במקרים דחופים ניתן יהיה 
לפנות אל מנהל החוזה אשר 
ישקול כל בקשה לגופה ולפי 

  .העניין

קרה של תקלה יפנה המפעיל במ
אל הרשות והרשות תשקול כל 

  .מקרה לגופו

רשאית הרשות לגרוע  9.3בהתאם לסעיף   חוזה  17
שטחי פרסום על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
מבוקשת הבהרה באלה מקרים בכוונת הרשות 

  לגרוע שטחי פרסום. 

כי הנסיבות בגינן תהיה  ,מובהר
הרשות להורות על גריעה של 
שטחי פרסום מפורטות בסעיף 

  לחוזה ההרשאה. 9.3



  

 

כן מבוקשת הבהרה האם בכוונת הרשות 
יעת שלטים לפצות את המפעיל במקרה של גר

הגורמת לפגיעה בהכנסות. האם קיים רף 
) אשר 5%מסוים של פגיעה בהכנסות (למשל 

בהתקיימו תפצה הרשות את המפעיל בשיעור 
  מתאים.

הרשות מבקשת להפנות את 
 26.3יעים לסעיף שימת לה המצ

פורסם במסמך אשר לחוזה 
  למכרז.  3הבהרה מס' 

מבוקשת הבהרה ביחס לתהליך קבלת   חוזה  18
ההחלטות ברשות לגבי גריעת מתקני פרסום. 
האם תינתן למפעיל אפשרות להציג את 

האם הרשות מחויבת  .טיעוניו בטרם הגריעה
  .במתן נימוקים לגריעת מתקני הפרסום

תהליכים  הרשות אינה מפרטת
פנים ארגוניים, אולם יחד עם 
זאת, הרשות הינה גוף ציבורי 
אשר מחויב בחובת שיקול דעת 
מוגברת וכך הדבר אף ביחס 
לעניין שיקולי הרשות בעת גריעת 

  .מתקני פרסום

יוכלו הזכיינים השונים כי מתבקש להבהיר   חוזה  19
להציב פרסומת אך ביחס למוצרים אותם הם 

יהיו רשאים להציב  מוכרים בחנות ולא
פרסומות ביחס למוצרים אחרים או חברות 

  אחרות.

כמבוקש. המשתמשים המורשים 
רשאים לפרסם אך ורק את 

  עצמם ופעילותם.

מועד תחילת התשלום מתבקש להבהיר, כי   חוזה  20
מיום סיום  יהיהעבור שדה התעופה רמון 

ההתקנות של אמצעי הפרסום המאושרים 
  .רמוןבכללותם בשדה התעופה 

הרשות מבקשת להבהיר, כי 
 6.3בהתאם להוראות סעיף 
 בת לחוזה, תקופת ההתארגנות

במועד תחל  ימים קלנדריים 120
פתיחת שדה התעופה רמון 
לפעילות תעופתית, או במועד 
מוקדם יותר ככל שהרשות 
תעדכן את הזוכה על כך מראש 

   .ובכתב

כמו כן מבקשת הרשות להבהיר, 
ה בגין דמי ההרשא כי  תשלום

הפעילות בשדה התעופה רמון,  
מסך  50%שיעור של הינו אלה 

פדיון המכירות בשדה והכל 
לחוזה  11.2כמפורט בסעיף 

  ההרשאה.

ככל והזוכה יחל לפרסם 
מתקני הפרסום חלק מבאמצעות 

בטרם תסתיים תקופת 
והקמת כלל מתקני  ההתארגנות

, יחולו תנאי התשלום הפרסום
  .לחוזה 11.2כמפורט בסעיף 

 1. ס"ק 11.4מבוקשת הבהרה לעניין סעיף   חוזה  21
  .התשלום המבוקש לעניין  ,לחוזה ההרשאה

כי האמור  ,מבוקש להבהיר
לחוזה ההרשאה  11.4בסעיף 

מתייחס לתקופת ההתארגנות 
אשר במהלכה ישלם בנמל 

המפעיל דמי הרשאה משולבים 
שיהיו אך ורק בהתאם לשיעור 
דמי ההרשאה מסך פדיון 

כפי שנקב בהצעתו  המכירות
  למכרז.



  

 

עם תום תקופת ההתארגנות 
לחוזה  11יחולו כל הוראות סעיף 

  ההרשאה.

נקודות האם פירוט המתבקש להבהיר   נספח א'  22
כולל את כל  לחלוקת פליירים

האם  .נקודות/אפשרויות לחלוקת הפלייריםה
  והיכן.יהיה ניתן להוסיף מיקומים נוספים 

וקת פירוט נקודות חלכי  ,מובהר
הפליירים כפי שהועבר במסגרת 
מסמכי המכרז כולל בתוכו את 

חלוקת כל הנקודות האפשריות ל
פליירים וכי אין מיקומים 
נוספים בהם תתאפשר חלוקת 

  פליירים.

מתבקש להבהיר היכן ניתן יהיה להציב   א' נספח  23
  "תלת מימדיים" מתקנים

ניתן יהיה להציב כי  ,מובהר
ים" "תלת מימדי מתקני פרסום

בכניסה לאולם היוצאים 
בצד  3הבינלאומיים בטרמינל 
(סוף  מזרח ובצד מערב

  .קונקטור)

מתבקש להבהיר מה הם השלטים המאושרים   נספח א'  24
  .רוטנדהלפרסום ב

 פרסום שלטי 4ברוטנדה קיימים 
 .גדולים ועוד שלט "שעון" קטן

 12כמו כן, הפרסום באמצעות 
מסכים דיגיטליים על גבי 

, מאושר. על הזוכה העמודים
במכרז להתקין מסכים בכפוף 

  לאישור הרשות מראש ובכתב.

מתבקש להבהיר מה מס' השרוולים   נספח א'  25
  המאושרים לפרסום.

 B,C,Dמובהר, כי שלוחות 
, עליהם ניתן שרוולים 24 ותכולל

  .לפרסם (חוץ ופנים)

 11כי על  ,כמו כן מובהר
לא  Eשלוחה השרוולים ב

לטי פרסום הן יתאפשר להציב ש
בחלקו החיצוני והן בחלקו 

  הפנימי של כל שרוול.

קונקטור ב מבוקש לפרסם במסלול נוסע נכנס  נספח א'  26
וללא על גבי העמודים באמצעים אחרים 

  .חסימת חלונות

  הבקשה נדחית.

נקודות מאושרות  להבהיר האם ישנן בקשתמ  נספח א'  27
 2- מעבר ל ,לביצוע מייצגים כגון רכבים

בסוף הקונקטור יוצאים ודות הקיימות הנק
  (מצד ימין ושמאל).

להציב מיצג אחד או יותר יהיה האם ניתן 
לגבי מיצג  .כפי שקיים היום בתוך הרוטנדה
בצד ימין בכניסה לכיכר  היום החללית המצוי

  .עד מתי יוצב שםמתבקש להבהיר 

כי מעבר לנקודות  ,מובהר
המאושרות להצבת מיצגים תלת 

כניסה לאולם ב –ממדיים 
היוצאים הבינלאומיים בטרמינל 

, לא ניתן יהיה להציב במקומות 3
אחרים מיצגי פרסום מהסוג 

  הנזכר לעיל.

עוד מובהר, כי לא ניתן יהיה 
  למקם מיצג בתוך הרוטנדה.

כי מועד תום  ,מבוקש לציין
תקופת הצבת מיצג החללית הינו 

31.12.2017.   



  

 

קני פרסום בכלל מבוקש לקבל תוכניות מת  נספח א'  28
  .רשות בגרסה דיגיטאליתהשטחי 

כי אין בידי הרשות מיפוי  ,מובהר
מלא של מתקני הפרסום בכלל 

  מתקני הרשות.

מהי הכוונה להתקנת שלטים מתבקש להבהיר   נספח ב'  29
  .האם יש כיום שלטים כאלה ."במגנוט"

מובהר, כי הכוונה היא, לשלטים 
  אלקטרוסטטיים.  

מהם שטחי הפרסום ע"ג  ש להבהירמתבק  נספח ב'  30
מה הכוונה  ,Gעמודי חזית הטרמינל בקומה 

לכך שהזכיין יהיה אחראי לספק את חלונות 
  .הראווה

שלט פרסומי בתוך חלון ראווה 
כך שיהיה ניתן להחליף את 
הפרסום באופן רב פעמי ללא 

המוצבים פגיעה בעמודי הבטון 
בסמוך לכניסות למבנה הטרמינל 

  . Gבקומה 

באילו מקרים יכול הממונה מבוקש להבהיר   נספח ב'  31
 .לא לאשר תוכן מילולי או ויזואלי של שלט

  .האם ישנם קריטריונים ידועים מראש

 מה קורה באם הממונה אינו נותן תשובתו
  ימי עבודה. 3(אישור/פסילה) בתוך 

האם קיימת אפשרות ערעור על פסילה ובפני 
  .מי

להלן דוגמאות למקרים בהם 
ל הממונה שלא לאשר תוכן יכו

  מילולי או ויזואלי של שלט:

  פגיעה ברגשות הציבור
על רקע מגדרי ו/או דתי 

  ו/או לאומי.

  פגיעה באינטרסים של
 רשות שדות התעופה.

  

תן מענה יכי הרשות ת ,מובהר
במסגרת הזמן כנקוב בנספח ב' 

  .לחוזה ההרשאה

היה ותחליט כי עוד מובהר, 
הרשות על אי אישור אילו 
משלטי הפרסום מהנסיבות 
הנזכרות לעיל אזי שלא תעמוד 

  למפעיל כל זכות ערעור.

מה קורה באם התקלות מבוקש להבהיר   נספח ב'  32
קורות במהלך חודשי  7.6המוזכרות בסעיף 

  .יולי, אוגוסט, חגי תשרי

מובהר, כי בזמן אמת הבקשה 
בחן ע"י מנהל החוזה ותאושר ית

  ע"פ שיקול דעתו הבלעדית.

מבוקש להוסיף לאחר המילה "נזק" בשורה   נספח ח'  33
  שנייה את המילה "ישיר".

  הבקשה נדחית.

" "הוצאהמבוקש להוסיף לאחר המילה   נספח ח'  34
  ".יםאת המילה "ישיר הראשונהבשורה 

  הבקשה נדחית.

  הבקשה נדחית.  מבוקש לקבוע תקרת אחריות.  נספח ח'  35

האם קיימת אפשרות שהביטוח יבוצע על ידי   נספח ט'  36
רשות שדות התעופה והזכיין יחויב בפרמיה על 
ידי הרשות (או יצורף לביטוח של הרשות 

  וישלם פרמיה בהתאם)

הבקשה איננה ברורה שכן נרשם 
סעיף  'בצורה מפורשת בנספח ט

כי הרשות עורכת את הביטוח  2
כלפי צד שלשי וכי היא תפעל 

תחת ביטוח לצרף את המפעיל 
  זה.



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י מורשי  3הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  שלה ובתוספת חותמת החברה. החתימה

  

  חתימה וחותמת החברה המציעה

  
  
  
  

  בברכה,
  

  גדי פרל                                                                                                                  
  אחראי מסחר

  
  

  

  

  

  

  
  העתקים: 

  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 
  מנח"ט של"ן – רדנישי י

  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 
  
  

 2בנספח ביטוח ואישורי ביטוח צוין בסעיף ג.  נספח ט  37
כי "גבול האחריות בפוליסה זו יהיה 

  דולר ארה"ב לאירוע". 100,000,000

מבוקשת הבהרה לסעיף זה כיוון שאינו מופיע 
באישורי הביטוח, ונראה כי מדובר בטעות 

  סופר.

כי אין מדובר בטעות  ,מובהר
  .סופר

הר, כי האמור בנספח כמו כן מוב
לחוזה מתייחס לפוליסת  'ט

 תצרף אליהביטוח אשר הרשות 
את הזוכה במכרז, ובגין כך 

והכל כמפורט  הזוכהישלם 
  בנספח ט' לחוזה ההרשאה.

  

  



  

 

  
 נספח א'

 

 

    ולתלותה מחדש וארת + מסך מולטימדיה לשנות את מידות הקופסא המהזוכה במכרז על 
  מעל מקומה הנוכחי. ס"מ 40 - כ

   

  להלן המידות החדשות :

   

  ס"מ ( ללא שינוי) 370אורך :

   

  ס"מ) 150ס"מ ( במקום  110גובה :
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

  

  



  

 

  נספח ב'

  אולם הצ'ק אין טיסות פנים ארציות

  

  

  תמיד אחרי העליה במדרגות הנעו – 2קומה 

  

  

  בינלאומיות –אולם הצ'ק אין טיסות יוצאות 

  

  

  



  

 

  טיסות יוצאות בינלאומיות –בכניסה לאולם הצ'ק אין 

  

  

  טיסות בינלאומיות –אולם יוצאים 

  

  



  

 

  אולם יוצאים טיסות בינלאומיות – חלק תחתון מסכי המראה

  

  

  אולם יוצאים טיסות בינלאומיות –עמדת קולר 

  

  

  בינלאומיותטיסות  –ביקורת דרכונים 

  



  

 

  לאולם היוצאים טיסות בינלאומיות –דרגנוע 

  

  

  עמודים –אולם יוצאים טיסות בינלאומיות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  נספח ג'

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  



  

 

  נספח ד'

  

  

  

  נספח ה'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  נספח ו'

  

  

  

  



  

 

  נספח ז'



  

 

  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

 

  נספח ח'

  

  



  

 

  

  

  

  



  

 

  

  
  
  

  

  כדלקמן:  26.3לנוסח החוזה במכרז את סעיף  26יף לסעיף הרשות מבקשת להוס

  

  ביטול החוזה על ידי המפעיל 

זה להלן ובכפוף להוראות   26.3 המפעיל יהיה רשאי לבטל את ההסכם אך ורק בנסיבות המתוארות בסעיף

   המפורטות במסגרתו:

בכתב, שתישלח לשם , באמצעות הודעה 1.1.2020המפעיל יהיה רשאי לפנות אל הרשות לאחר המועד  1.1.1

הפנייה לניהול " כך לנציג הרשות בבקשה לנהל עם הרשות משא ומתן לשינוי תנאי החוזה (להלן:

מפדיון המכירות הבסיסיים לנמל "), וזאת אך ורק בנסיבות בהן שיעור דמי ההרשאה המשולבים מו"מ

החודשים  12בהם חייב המפעיל בתשלום לרשות על פי החוזה בגין התקופה של בנמל ברוטו 

או שקדמו לתאריך  1.1.2020הקלנדאריים העוקבים המלאים הרצופים והאחרונים שקדמו ליום 

מאוחר יותר במהלך יתרת תקופת השירותים ותקופות ההארכה ככל שתחולנה (להלן בהתאמה: 

נוספים או יותר מהשיעור הממוצע  3% -גדל ב ,")שיעור החיוב בתקופת הייחוס" -" ותקופת הייחוס"

בגין כל בנמל שהמפעיל חייב בהם מפדיון המכירות ברוטו לנמל של סך כל דמי ההרשאה המשולבים 

התקופה שקדמה לתקופת הייחוס אשר החלה ביום תחילת מתן השירותים והסתיימה במועד תחילת 

תקופת " - ו "השיעור הממוצע בתקופת השירותים הראשוניתתקופת הייחוס (להלן בהתאמה: "

 "). שוניתהשירותים הרא

חישוב השיעור הממוצע בתקופת השירותים הראשונית יבוצע כדלהלן: סכום דמי ההרשאה המשולבים  1.1.2

אשר המפעיל חייב בהם במהלך כל תקופת השירותים הראשונית יחולק בסך פדיון הבסיסיים לנמל 

חס בתקופת השירותים הראשונית. השיעור המתקבל יוכפל במאה ויהווה היבנמל המכירות ברוטו 

  באחוזים. 

לפנייה לניהול מו"מ, יצרף המפעיל לרשות, דוחות כספיים (בצירוף תחשיבים ואסמכתאות מלאות  1.1.3

  ומפורטות), מאושרים על ידי רואה החשבון המבקר של המפעיל כמפורט: 

בתקופת השירותים הראשונית, בנמל דוח כספי המשקף נכונה את פדיון המכירות ברוטו  1.1.3.1

בהם חייב המפעיל בתקופת השירותים בסיסיים לנמל הדמי ההרשאה המשולבים 

הראשונית ואת היחס ביניהם, הכול מפולח לחודשים קלנדאריים הכלולים בתקופת 

  ").  הדוח לתקופת השירותים הראשונית" השירותים הראשונית (להלן:

דוח כספי (בצירוף תחשיבים ואסמכתאות מלאות ומפורטות), מאושר על ידי רואה החשבון  1.1.3.2

בתקופת הייחוס, את בנמל קר של המפעיל המשקף נכונה את פדיון המכירות ברוטו המב

בהם חייב המפעיל בתקופת הייחוס ואת היחס הבסיסיים לנמל  דמי ההרשאה המשולבים 



  

 

הדוח " ביניהם, הכול מפולח לחודשים קלנדאריים הכלולים בתקופת הייחוס (להלן:

  ").  לתקופת הייחוס

אזי חישוב הדוח לתקופת , ם הראשונית כוללת תקופה שאינה שנת חוזהבמידה ותקופת השירותי 1.1.4

שנת חוזה  ,לצורך החישוב בלבד ,השירותים הראשונית יערך על בסיס ההנחה שתקופה זו הינה

  . בנמל ולעניין הסך השנתי מפדיון המכירותלעיל  13.2והחישוב יבוצע בהתאם להוראות סעיף 

זה אזי חישוב הדוח לתקופת הייחוס יערך על בסיס ההנחה במידה ותקופת הייחוס אינה שנת חו 1.1.5

 13.2שנת חוזה והחישוב יבוצע בהתאם להוראות סעיף  ,לצורך החישוב בלבד ,שתקופת הייחוס הינה

   .בנמל ועניין הסך השנתי מפדיון המכירותלעיל 

 90יאוחר מתום  לעיל ועד לא  26.3.1 החל מהמועד בו הועברה הפנייה לניהול משא ומתן בהתאם לסעיף 1.1.6

  "), יפעלו הצדדים כדלקמן:  תקופת המשא ומתןימים קלנדריים מהמועד האמור (להלן: "

הימים הקלנדריים הראשונים לתקופת המשא ומתן (להלן  45הרשות תבחן, במהלך  1.1.6.1

"), באמצעות רואה חשבון חיצוני מטעמה את הדוח לתקופת השירותים תקופת הבירור"

פת הייחוס. כמו כן תקבע הרשות במהלך תקופת הבירור, האם הראשונית ואת הדוח לתקו

נוספים או יותר מהשיעור הממוצע בתקופת  3% -שיעור החיוב בתקופת הייחוס גדל ב

  השירותים הראשונית.  

במהלך תקופת המשא ומתן הרשות והמפעיל ינהלו משא ומתן בתום לב, במסגרתו יגבשו  1.1.6.2

נויים והתאמות בחוזה ומאפייניהם, וזאת הסכמות המתייחסות לצורך בקיומם של שי

בהתבסס על הדוח לתקופת השירותים הראשונית והדוח לתקופת הייחוס ועל ההנחה לפיה 

נוספים או יותר משיעור הממוצע בתקופת  3% - שיעור החיוב בתקופת הייחוס גדל ב

ות "). ניהול המשא ומתן ייערך באמצעההתאמות החוזיותהשירותים הראשונית (להלן: "

  מפגשים סדורים בתדירות גבוהה לצורך הבטחת יעילות המשא ומתן בתקופת המשא ומתן.   

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה הרשות בלבד רשאית להאריך את תקופת הבירור ותקופת המשא ומתן  1.1.7

  זה.   26.3 לתקופות נוספות, בנסיבות בהן התעכב המפעיל בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי סעיף

הרשות, עד לתום תקופת הבירור, כי שיעור החיוב בתקופת הייחוס אינו גדול מהשיעור הממוצע קבעה  1.1.8

נוספים או יותר, תודיע על כך הרשות למפעיל. מהמועד האמור,  3% -  בתקופת השירותים הראשונית, ב

ד יופסק ניהולו של המשא ומתן, וזאת מבלי שיחולו איזה מההתאמות החוזיות ומבלי שלמפעיל תעמו

שא המפעיל באחריות יכל זכות לביטול החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בנסיבות האמורות, י

להמשיך ולמלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה, ללא כל שינוי ועד לתום תקופת ההתקשרות (או 

  חוזה.תקופות ההארכה ככל שתחולנה), וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות על פי שאר הוראות ה

נוספים או יותר  3% -קבעה הרשות, עד לתום תקופת הבירור, כי שיעור החיוב בתקופת הייחוס גדול  ב 1.1.9

מהשיעור הממוצע בתקופת השירותים הראשונית, תודיע על כך הרשות למפעיל, באמצעות הודעה 

חולו איזה ") ובנסיבות האמורות, יהודעת החריגהבכתב שתישלח לשם כך על ידי נציג הרשות (להלן: "

  מההוראות המפורטות להלן:



  

 

לא גובשו על ידי הצדדים התאמות חוזיות מוסכמות עד לתום תקופת המשא ומתן, אזי בנסיבות אלה  1.1.10

בלבד, תעמוד למפעיל הזכות להודיע לרשות, באמצעות הודעה בכתב שתישלח לנציג הרשות, על רצונו 

הודעת הודעה כאמור (להלן: בהתאמה" "חודשים ממועד ה 12לבטל את החוזה, בהודעה מוקדמת של 

 12"), באופן שבו ביטול החוזה יכנס לתוקפו, בכל מקרה, רק תקופת היציאה הסופית" -  " והיציאה

ימים ממועד  90חודשים ממועד הודעת היציאה. בכל מקרה לא תחל תקופת היציאה הסופית לפני תום 

רשות תהיה רשאית לקצר את תקופת היציאה, הפנייה לניהול מו"מ. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה

יום ממועד הודעת הרשות  90על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלבד שסיום כאמור יהיה לפחות 

  על קיצור תקופת היציאה ומבלי שלמפעיל תעמוד כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

זה לעיל, לא   26.3.10 אר בסעיףעוד מובהר, כי ביטול החוזה על ידי המפעיל בנסיבות ובאופן והמתו

יחשב כשלעצמו הפרת החוזה על ידי המפעיל ולא יהוה עילה למנוע את השתתפותו של המפעיל 

במכרזים עתידיים אותם תערוך הרשות, וזאת מבלי לגרוע מחובות המפעיל ומזכויות הרשות על פי 

  שאר הוראות החוזה.

 26.3.10על ידי המפעיל בהתאם להוראות סעיף במהלך תקופת היציאה הסופית (ככל שבוטל החוזה  1.1.11

לעיל), לא יגדל היחס בין דמי ההרשאה המשולבים ודמי השימוש בשטחים עורפיים בהם חייב המפעיל 

שיעור החיוב בתקופת היציאה הסופית (להלן: "בנמל בתקופת היציאה הסופית מפדיון המכירות ברוטו 

עור הממוצע בתקופת השירותים הראשונית בתוספת נוספים מהשי 3%") על המצרפי בתקופת היציאה

"). למען הסר ספק מובהר בזאת כי השיעור המקסימאלי בתקופת היציאה" נוספים (להלן: 2%של 

  חיובים בגין שירותים מכל מין וסוג שהוא אינם נכללים בחיוב המצרפי בתקופת היציאה. 

היציאה, דוח כספי לתקופת היציאה  יום שלאחר תום תקופת 30- המפעיל יגיש לרשות, לא יאוחר מ 1.1.12

(בצירוף תחשיבים ואסמכתאות מלאות ומפורטות), מאושר על ידי רואה החשבון המבקר של המפעיל 

ודמי בנמל לתקופת היציאה, דמי ההרשאה המשולבים בנמל המשקף נכונה את פדיון המכירות ברוטו 

היחס ביניהם, הכול מפולח  השימוש בשטחים עורפיים בהם חייב המפעיל בתקופת היציאה ואת

"), היה ותקופת הדוח לתקופת היציאה"לחודשים קלנדאריים הכלולים בתקופת היציאה (להלן: 

היציאה הסופית אינה שנת חוזה כהגדרתה אזי התחשיב לצורך החיוב בדמי ההרשאה המשולבים 

חשיב יבוצע שתערוך הרשות יערך על בסיס ההנחה שתקופת היציאה הסופית הינה שנת חוזה והת

  .בנמל  ועניין הסך השנתי מפדיון המכירות 13.2בהתאם להוראות סעיף 

, נמצא כי שיעור החיוב המצרפי לעיל  26.3.12 היה ובעקבות התחשיב שתערוך הרשות כאמור בסעיף 1.1.13

ה, תשיב הרשות למפעיל את ההפרש בין בתקופת היציאה עלה על השיעור המקסימאלי בתקופת היציא

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

  היציאה.  

מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא שלח המפעיל לרשות הודעה בכתב בדבר רצונו לביטול החוזה  1.1.14

לעיל, באופן שבו יישא המפעיל באחריות  26.3.8 עיףלעיל, יחולו הוראות ס  26.3.10 כמפורט בסעיף

להמשיך ולקיים אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה, ללא כל שינוי, עד לתום תקופת ההתקשרות (או 

תקופות ההארכה ככל שתחולנה) וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המפעיל לשלוח פנייה לניהול מו"מ 



  

 

זה, בנפרד, לרבות לעניין פרק הזמן שממועד משלוח הפניה  26.3חדשה, בגינה יחולו כל הוראות סעיף 

  לניהול מו"מ ועד למועד בו יהיה זכאי המפעיל לבטל את החוזה בפועל (ככל שיהיה זכאי לכך).

, יישא  26.3.10 מובהר בזאת במפורש, בנסיבות בהם ביטל המפעיל את החוזה באופן והמתואר בסעיף 1.1.15

לקיים אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה עד למועד סיום המפעיל, באחריות המלאה להמשיך ו

מתן  –זה, לרבות לעניין זה  27.2תקופת היציאה הסופית, ללא כל שינוי למעט שינויים הנקובים בסעיף 

השירותים ותשלום דמי ההרשאה, דמי השימוש דמי השירותים ודמי השירותים הנוספים על פי החוזה, 

ר ספק מובהר בזאת, כי זכותו של המפעיל לביטול החוזה ו/או לביצועו במלואם ובמועדם. למען הס

 בכפוף להתאמות החוזיות, הינה מותנית בתשלומם בפועל של מלוא התשלומים הנקובים  בסעיף

  זה.  26.3.15

 26.3 הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת באופן בלתי חוזר, כי בחנו בקפידה את ההסדר הקבוע בסעיף 1.1.16

מו, השלכותיו וזכויות המוקנות לצדדים על פיו, והם מוותרים בזאת, באופן סופי מלא זה לעיל, יישו

ובלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות (בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם), כל טענה ו/או 

תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, הנובעות מהוראות ההסדר האמור ו/או מיישומו, לרבות טענה ו/או 

ביעה ו/או דרישה כאמור הנובעת מקיצור תקופת השירותים ו/או ביצוע ההתאמות החוזיות ו/או ת

הנובעת מזכויות ו/או השקעות ו/או עבודות מכל מין וסוג, שביצעו במקומות השירות ו/או בקשר עם 

  ביצוע השירותים.
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