
  נספח א'

  מפרט נכסים

  3טרמינל 

 כמות פרוט שילוט  אולם מס

 2 מעלית מזרחית                                    מבואה 1

 2 מעלית מערבית                                  מבואה   

 2 31לוח טיסות / המראות שער  מבואה  

 2 33לוח טיסות / המראות שער  מבואה   

 2 לוח טיסות / מול המודיעין מבואה   

 2 קיר מזרחי  מבואה   

 2 קיר מערבי מבואה   

 1 דרגנוע ע"ג צינור מזרח מבואה   

 1 דרגנוע ע"ג צינור מערבי מבואה   

 1 מערב                                             AZצק אין  מבואה   

 1 עסקים   שרות שלום  LYצק אין  מבואה  

2      

 1 צד מערב מעל הדואר  שחקים  

 1 צד מזרח מעל הבורגר  שחקים   

 2 עמדות מטענים מזרח ומערב  שחקים  

3      

 1 סוף קונקטור מסכי לדים( בכניסה לרוטנדה),  קונקטור יוצאים  

 1 סוף קונקטור מצד ימין  קונקטור יוצאים  

 1 סוף קונקטור מצד שמאל  קונקטור יוצאים  

 1 חלוקת פליירים  -התחלת קונקטור יוצאים  קונקטור יוצאים  

 1 חלוקת פליירים   -אמצע קונקטור יוצאים  קונקטור יוצאים  

 1 חלוקת פליירים  -סוף קונקטור יוצאים  קונקטור יוצאים  

 1  1דרכנוע מס'  -פרסום ע"ג זכוכית בדרכנועים  קונקטור יוצאים  

 1  2דרכנוע מס'  -פרסום ע"ג זכוכית בדרכנועים  קונקטור יוצאים  

4      

 12 מסכים לדים גדולים  כיכר -רוטנדה   

 כיכר -רוטנדה   
שלטים גדולים ברוטנדה מצד מזרחי ומצד מערבי( החלפת שלטים הנ"ל 

 2תגרום להשבתה של העסקים באיזור זהה. שטרן, בית קפה ,אילנס וכו' ) 

   שעון זמן  כיכר -רוטנדה   

 4 מסלול מעגלי כיכר  כיכר -רוטנדה   

5      

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 2 מסך לדים  -בכניסה לשלוחות שלט מימין ומשמאל בכל ראש שלוחה  שיפתח 

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 שיפתח 
פירסום שלט משולב שלטי הכוונה לזכיינים הפועלים בשלוחה + שילוט 

 2 לחברת הפירסום

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 ע"ג קירות ימין ושמאל שיפתח 



  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1  בירידה לשערי הבאס גייט שיפתח 

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 שערי עליה למטוס שיפתח 

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 ראש פטיש בשלוחות  שיפתח 

  

יוצאים   -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 מדבקה ע"ג דרגנועים משני הצדדים ע"ג הזכוכית  שיפתח 

6      

  

נכנסים  -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 שלטים התלויים מהתקרה שיפתח 

  

נכנסים  -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 סוף קונקטור מימין ומשמאל  שיפתח 

  

נכנסים  -שלוחות 
B,C,D  וכן ב-E 

 1 מסביב  -גולדסטאר 2מסלול היקפי קומה  שיפתח 

        

 1 בירידה לכיוון ביקורת גבולות שימשוניות תלויות מהתקרה ועד הריצפה  נכנסים  -קונקטור   

 1 מדבקה על הדרגנועים משני הצדדים של הזכוכית  נכנסים  -קונקטור   

7      

 5 קיר מזרחי  אולם נכנסים   

 5 קיר מערבי אולם נכנסים   

 2 5קיר צפוני מול מסוע  אולם נכנסים   

 16 משולשים  2על כל מסוע  - 3-10מסועים  אולם נכנסים   

 1 מעל ריצרדסון  אולם נכנסים  

 1 מרכז פיננסים   אולם נכנסים  

 8 סטריפ-ע"ג מסועים  אולם נכנסים   

8      

 1 1גלריה מערבית קומה  מקבלי פנים  

 1 2גלריה מערבית קומה  מקבלי פנים  

 1 1גלריה מזרחית קומה  מקבלי פנים  

 1  2גלריה מזרחית קומה  מקבלי פנים  

 2 עמדות מטענים מזרח ומערב  מקבלי פנים  

 1 יציאה מאדום / ירוק  ע"ג הקיר מצד מערבי  מקבלי פנים  

 1 יציאה מאדום / ירוק ע"ג הקיר מצד מזרחי  מקבלי פנים  
  

  

  

  

  



  1טרמינל 

 כמות פרוט שילוט  אולם

 1  שטח צמוד קיר מזרחי

 3 שטח צמוד קיר מרכזי

 5 שטח צמוד קיר מערבי

 3 שטח צמוד קיר אולם נכנסים פ"א

 1  )32שטח צמוד קיר (מול גייט  אולם יוצאים בינלאומי

 2 מזרחי)שטח צמוד קיר (מתחם הסעדה  
  

  

  1חזית טרמינל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



  

  מתקני פרסום חיצוניים בנתב"ג

 כמות פרוט שילוט  אולם

 2  בכניסה לשער מהיר מגדלי פרסום

 7 3כביש גישה לטרמינל  מתקני פרסום

 5 3כביש גישה לטרמינל   מתקן גשר

 28 שרוולי עליה / ירידה ל/מ מטוס שלטי פרסום

 8  חניה טווח קצר שלטי פרסום

 2 3חזית טרמינל  שלטי פרסום
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  Eזרוע  -זרוע רביעית  

אשר יקבלו  2עיגול כחול מסמן נישה מיועדת לפרסום , מלבד אלה המסומנים על פירי מעליות במפלס 
  גרפיקה "ברוכים הבאים" ולא מיועדים כשטחי פרסום.

  

  



  



  



  



  

  

  



  



  מיקום שלטים ללא היתר בניה

  

  



  אילת –שטחי פרסום 

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  מסוף הגבול נהר הירדן –שטחי פרסום 

  

  

  

  

  

  

  



  1נספח א'

  תוכנית שטחי הפרסום בשדה התעופה רמון

  

  : קומת קרקע

 



 

  קומת מרתף:

 

  



  נספח ב'

  נספח השירות והתפעול

למהלך השוטף של מתן השירותים בנספח זה להלן יפורטו ההוראות התפעוליות הרלבנטיות 

לחוזה) ומבלי לגרוע מהוראות החוזה ושאר נספחיו ככל שהן נוגעות  8.1(כהגדרתם בסעיף משנה 

  למתן השירותים.

  -כללי:

  

אופי הפעילות ותנועות הנוסעים בנתב"ג (במשך כל ימות השנה וכל שעות היממה) בשדות  1.1

בהתאם לשעות פעילותם) מחד גיסא, התעופה (בהתאם לשעות פעילותם) ובמעברי הגבול (

ואופיים של השירותים נשוא החוזה מאידך גיסא, מחייבים את המפעיל לכך שמתן השירותים 

על ידו יבוצע בתיאום עם המנהל (בכל אחד מהאתרים הרלבנטיים) תוך היערכות מראש 

 וקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים ובהתאם להוראות החוזה.

 

 וימי הפעילות המאושרים על ידי רש"ת שעות הפעילות 1.2

 ימנהל הפעילות ועפ"י הוראות הרשות, בכל שעות כל מתקניעל הזוכה במכרז לקיים את השירותים ב

  .המתקנים

 מקומות השירות 1.3

 השירות: מותלהלן פירוט מקו

ושהינם רכושה של הרשות, בין בתוך הטרמינלים באיזה ממתקני  כיום הקיימים הפרסום מתקני כל 1.3.1

 . כמפורט בנספח המפרט לחוזה הרשות ובין כשלטי חוצות

 אתר האינטרנט של רשות שדות התעופה. 1.3.2

 

  

 :אישור תצוגות הפרסום 2.1

  תצוגות הפרסום יאושרו, מראש, על ידי המנהל או מי מטעמו והכל באופן כמפורט כדלהלן: 2.1.1

 ת מתקני הפרסום, בכל האתרים,  באופן שוטף וברמה סבירה.המפעיל יתחזק א 2.1.2

או  ם היום בהדבקה של שלטים, להדביקמישקייאו התצוגה פרסום ה יכל שטחב המפעיל מתחייב כי 2.1.3

וכל  השלטים יורכבו במיגנוט ולא בהדבקה.וזאת על מנת ש מגנטהפרסום משטחי על שטחי  להרכיב

 זאת על חשבון המפעיל. 

להחליף כל שלט שניזוק או שנפל בו פגם מחמת בלאי או מכל סיבה אחרת ושלכל המפעיל מתחייב  2.1.4

 השלטים תהיה נראות שלמה ומכובדת לאורך כל תקופת זמן פרסומם.



, יהיו בתוך חלונות ראווה ולא בהדבקה ישירה Gכל שטחי הפרסום על עמודי חזית הטרמינל בקומה  2.1.5

ידי המפעיל ועל חשבונו וזאת רק לאחר אישורם על  על העמודים. חלונות הראווה יסופקו ויותקנו על

 ידי מנהל החוזה ונציגי חטיבת הנדסה ובינוי רש"ת.

שיחול על כל  ינוהל אישור תצוגות הפרסום ולרבות , למען הסר ספק, תוכנן המילולי והוויזואל 2.1.6

תצוגות הפרסום במהלך תקופת החוזה ולרבות למען הסר ספק בכל מקרה של החלפת תצוגת 

 רסום יהיה כדלקמן:הפ

אישור  טופס באמצעות למנהל מטעם אגף בית הנתיבות  המפעיל יפנהלצורך החלפת תצוגת הפרסום,  2.1.6.1

 הזמנת פרסום ו/או באמצעות המייל לאישור, תיאום סופי ולקבלת הנחיות

 עד של זמן בפרקהממונה יאשר או יעיר בהקשר לבקשה, יחתום על הבקשה ויחזירה לנציג המפעיל  2.1.7

 .עבודה ימי שלושה

במיקומים אישור להחלפת שילוט  –החלפת שילוט פרסום באולם הדיוטי פרי מעל דלפקי זכיינים  2.1.8

  לפני מועד ביצוע העבודות המבוקש. יום מראש 14בתיאום של לפחות יינתן הללו 

 נתנויילא במהלך כל שנה קלנדרית וחגי ניסן  תשרייולי אוגוסט, חגי  בחודשיםכי בזאת  מובהר 2.1.9
ו/או התקנת שלטי במקומות השירות, לרבות החלפת פרסומים  עבודות צועאישורים לבילמפעיל 

והמפעיל מוותר בעניין זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פרסום וכל עבודות אחרות 
   .הרשות

עוד מובהר בזאת כי היה והרשות לא תאשר ביצוע עבודות ו/או התקנת שלט במועדים אחרים  2.1.10
מוותר  עליל , מנסיבות תפעוליות, בטיחותיות ו/או מבצעיות , אזי 8.1.9מועדים שננקבו בסעיף מה

   .המפעיל בעניין זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות

פניה יתבצע ע"י  גבי המתקנים החיצוניים בשטח הקרקעי של נתב"גוהחלפתו על אישור תוכן פרסום  2.1.11

 . - רותי קרקעילרא"ג ש

באחריות המפעיל להעביר ללאחראי על אתר  –פרסום באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה  2.1.12

האינטרנט ברש"ת על האתר את חומר הפרסום בעיצוב ובגרפיקה באיכות וברזולוציה שתאושר על 

ידי האחראי על האתר. תכנים ומיקומים בדפי האתר יאושרו על ידי האחראי על אתר האינטרנט 

 ברש"ת.

 התקנת תצוגות פרסום על גבי מתקני פרסום        .3

ימי עבודה  לפני  3-לעיל, ולא יאוחר מ 2לאחר אישור תצוגת הפרסום ו/או הקד"מ, כאמור בסעיף 

המועד שנקבע להתקנת תצוגת הפרסום, יעביר המפעיל למנהל מטעם אגף בית הנתיבות  את רשימת 

וגת הפרסום ו/או הקד"מ וזאת לצורך שמות העובדים המיועדים להגיע לנתב"ג לשם התקנת תצ

תיאום לו"ז סופי וקבלת הנחיות עבודה במקום המיועד, בכפוף לאישור אחראי בטיחות נתב"ג על כול 

  המשתמע מכך.

  הקמה ראשונית של מתקן פרסום חדש        .4

ן ובשטח הקרקעי בנתב"ג, וכ 3שעניינן הקמת מתקני הפרסום בטרמינל החוזה מבלי לגרוע מהוראות 

בנ"ת רמון, שדות התעופה הפנים ארציים ומעברי הגבול היבשתיים, ובנוסף להן, מוסכם בזאת 

לחוזה) יחולו  7שבכל הנוגע להקמת מתקני פרסום לאחר השלמת עבודות ההקמה (כהגדרתן בסעיף 

  גם ההוראות המפורטות להלן:

המפעיל, אם יבקש להקים מתקן פרסום חדש, יפנה תחילה לקבלת אישור מחטיבת מסחר, ופיתוח  4.1

  הפרסום המבוקש. מתקן עיסקי, בבקשה בכתב אליה יצורפו תרשים ומפרטים של 



תיבחן את הבקשה , גודל ומיקום מתקן הפרסום החדש ולאחר אישור  פיתוח עיסקיומסחר החטיבת  4.2

הנדסה אזרחית, חשמל, תקשורת, בטיחות וכיבוי אש), או במתקני - , (כגוןהגורמים המקצועיים בנתב"ג

 הרשות האחרים, כאמור לעיל, לפי העניין, תפנה את הבקשה לאישור וועדת המכרזים של הרשות .

היה ואישרה וועדת המכרזים את התקנת מתקן הפרסום החדש,  יפנה נציג המפעיל למנהל החוזה,  4.3

 ה כולל התרשימים/הדמיה/המפרט המתאימים.לתאום סופי של לו"ז להתקנ

 מנהל החוזה או מי מטעמו יקבע תאריך, לו"ז ואת ההערכות הנדרשת. 4.4

המפעיל מתחייב במהלך העבודות ובסיומן לשמור את אזור העבודה נקי ופנוי מכל תוצרי עבודה. פינוי  4.5

 פסולת בעלת נפח גדול תפונה למכולה כפי שינחה הממונה ו/או המנהל.

לעיל יחולו גם במקרה בו יבקש המפעיל לגרוע שטח פרסום ממצאי שטחי הפרסום אותם  4סעיף  הוראות 4.6

 הינו מפעיל במסגרת ההרשאה בחוזה.

 הפרסום שטחי ממצאי פרסום שטחי לגרוע רשאית תהייה הרשותהסר כל ספק מובהר בזאת כי  למען 4.7

 ימים 14 בת למפעיל ובכתב ראשמ בהודעה ובטיחותיות/מבצעיות  תפעוליות מנסיבות המפעיל שמפעיל

 אלו בנסיבות כלשהן טענות כל לו יהיו לא וכי הרשות של זו לזכות מודע הוא בזאת מצהיר והמפעיל

 ההרשאה דמי בגובה שינוי כל יכול לא וכי אחרים נזקים בגין טענות/או ו הסתמכות של טענות לרבות

 החוזה להוראות בהתאם ידו על המשולמים המשולבים

 עבודותביצוע  .5

שעות ביממה. מתקני השילוט והפרסום ממוקמים  24בפרט, פועלים  3כאמור, נתב"ג בכלל וטרמינל 

  באולמות הנוסעים בהם קיימת תנועה רבה של נוסעים ומלווים.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה בתיאום העבודות מראש ובביצוע העבודות עצמן על פי ההנחיות, וזאת על 

 השוטף של תנועת הנוסעים ולתנועה החופשית במרחב ובשטחי בית הנתיבות. מנת שלא להפריע לתפעול

  כנ"ל לגבי נ"ת רמון, כל אחד משדות התעופה הפנים ארציים ומעברי הגבול היבשתיים.

ככל שיידרש ע"י חטיבת אחזקה רש"ת, אישור הקונסטרוקטור לשילוט פרסום  -אישור קונסטרוקטור 

ם כגון החלפת שעון פרסום, החלפת פרסום דיגיטלי בגובה וכיו"ב, מכל סוג שהוא ו/או עבור שירותי

  האישור יהיה על חשבון המפעיל, מטעמו ובאחריותו.

הקונסטרוקטור מטעם המפעיל יהיה מהנדס רשום עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים בישראל ויאושר 

  על ידי גורמי רש"ת.

אגף בית הנתיבות הגעת בעלי המקצוע לביצוע  נציג המפעיל בנתב"ג יהיה אחראי לתאם מול מנהל מטעם

  העבודות השונות.

  

  

  עבודות בגובה רגיל (ללא סולם) הכוללות החלפת חזית שלט/התקנת ציוד או דגם תלת מימד: 5.1

, יערוך נציג המפעיל בנתב"ג/נ"ת רמון ש"ת פנים ארצי/מעבר גבול לאחר קבלת האישור לביצוע עבודה

  לפרסום ויקבל את ההנחיות הבאות:סיור עם הממונה במתחם המיועד 

 .יום וטווח השעות בהם ניתן לבצע את העבודה והמיקום המדויק לביצוע 

 .מסלול התנועה של מבצעי העבודה על ציודם מנקודת חניית הרכב שלהם ועד למתקן הפרסום 

 .(חבלול, הפרדה באמצעות פרגודים וכדומה) סגירת אזור העבודה המאושר 

  כניסה לעבודה בשטחים מוגבלים באם נדרש לצוות העבודה.הוצאת רישיונות 



 .תאום העבודה עם מנהל החוזה או מי מטעמו 

  עבודות בגובה המצריכות סולם/פיגום/במה מתרוממת: 5.2

המפעיל בנתב"ג/נ"ת רמון ש"ת פנים ארצי/מעבר גבול לאחר קבלת האישור לתצוגת הפרסום, יערוך נציג 

  לפרסום לצורך תאום הנקודות הבאות:סיור עם הממונה במתחם המיועד 

  באחריות המפעיל או מי מטעמו ליזום פגישה עם הממונה על הבטיחות והגהות ברש"ת ו/או

האחראי על הבטיחות בחטיבת מסופי גבול ושתפ"א (לפי העניין) לצורך קבלת הערות בנושא בטיחות 

חות מלווה, הצגת אישורים בכל הקשור לשיטת העבודה, ריתום, מתקני עבודה, דרישה לקצין בטי

 רלבנטיים  וכדומה.

 .יום וטווח השעות בהם ניתן לבצע את העבודה 

 .מסלול התנועה של מבצעי העבודה על ציודם מנקודת חניית הרכב שלהם ועד למתן הפרסום 

 .(חבלול, הפרדה באמצעות פרגודים וכדומה) סגירת אזור העבודה 

 יסה לעבודה בשטחים המוגבלים באם נדרשת לצוות באחריות המפעיל לטפל בהנפקת רישיונות כנ

 העבודה.

  באחריות המפעיל להעסיק עובד שמוסמך לעבוד בעבודות בגובה. כמו כן, באחריות המפעיל אספקת

הכלים הייעודיים להחלפת השילוט (חרגול, סולם, במה מתרוממת מעקות לתיחום אזור העבודה, 

 ל דלפקי הרוטנדה ובגובה בכלל.חבלול וכלים תפעוליים המיועדים לעבודה מע

  ,באחריות המפעיל לספק סבלים להובלת הכלים, החבלול לאזורי העבודה והמעקות במידת הצורך

הסבלים והכלים יגיעו עם תחילת העבודות ויפנו את האזור עם סיום העבודות בהתאם לנוהל 

 העבודה .

 

  ניקוי ופינוי תוצרי העבודה 5.3

סיומה להשאיר את אזור העבודה נקי ופנוי מכל תוצרי העבודה ו/או המפעיל מתחייב במהלך העבודה וב

  משטחים ו/או מכשולים.

  פינוי פסולת בעלת נפח גדול תפונה למכולה כפי שינחה המנהל או מי מטעמו.

  סיום פעילות המפעיל בנמל .6

מתחייב מיד עם תום תקופת החוזה או ביטולו, או אישור הפסקת התקשרות על ידי מי מן הצדדים,  6.1

יום. בנוסף מתחייב המפעיל לתקן פגמים  14המפעיל להסיר את כל תצוגות הפרסום לכל היותר תוך 

במבני התצוגות, ולהחזירם למצבם המקורי. כל נזק שייגרם למבנה כתוצאה מהתקנת שלטי פרסום או 

נדרש המפעיל  הימים בהם 14. בתוך תקופת התקנתו, יתוקן ויושב לקדמותו על ידי המפעיל ועל חשבונו

מתחייב המפעיל להסתיר על חשבונו את כל שטחי הפרסום שלא ניתן להסיר את תצוגות הפרסום, 

  .על פי דרישתו של מנהל החוזהמיוחד להסירם, במשטחים חלקים לבנים או בשילוט 

מיד עם תום תקופת החוזה או ביטולו, או אישור הפסקת התקשרות על ידי מי מן הצדדים, באחריות  6.2

תוך שלושה ימים מפרט של כל תצוגות הפרסום ברחבי נתב"ג לכל היותר פעיל להעביר למנהל החוזה המ

ומתקני הרשות מחוץ לנתב"ג. לרבות צילומים של כל תצוגת פרסום וטבלאות אקסל מפורטות הכוללות: 

 מידות, סוג שלט (אפיון), חברה מפרסמת, מועד סיום הפרסום.

  



 נציגי המפעיל .7

 שעות ביום. 6המפעיל מתחייב להציב את נציגו בנתב"ג, לפחות למשך  7.1

משרד ומחסן ותחייב את המפעיל בהתאם לתעריפי  –הרשות תקצה מקומות שירות עורפיים לנציג  7.2

  הרשות.

טלפון נייח וטלפון נייד וכן מייל ופקס  -נציג המפעיל יצויד באמצעי קשר ותקשורת משרדיים וניידים כגון 7.3

 מונה ו/או למי מטעמו,  אשר יאפשרו יצירת קשר שוטף בין מנהל החוזה לבין נציג המפעיל.שיועברו למ

באחריות נציג המפעיל לבצע סיור יומי כללי לבדיקת תקינות: ניקיון שילוט והמתקנים ותאורה מלאה  7.4

 של כל המתקנים וכן תחזוקה של שלטי הפרסום והמדיה בכל רחבי נתב"ג.

 ן עובדים ו/או ספקים ו/או טכנאים, ככל הנדרש לביצוע של תיקונים נדרשים. באחריות נציג המפעיל לזמ 7.5

  (הרמת מפסק הפחת מארון החשמל). –שעות  4-2בין  –* תקלת קצר חשמלי קל  7.6

  דורש איתור מורכב של התקלה. –שעות  12עד  –* תקלת קצר חשמלי מורכב 

  שעות. 12עד  –* החלפת גופי תאורה או ספק כוח הדורש מתקן הרמה 

 שעות. 12עד  –הדפסת שימשונית חדשה  –* שימשונית קרועה 

 ניקיון מתקני הפרסום .8

בנ"ת רמון, בשדות  באחריות המפעיל לנקות אחת לחודש את כל המתקנים בבתי הנתיבות בנתב"ג

פעמיים בשנה  יבוצע ניקיון של המתקנים החיצוניים הקרקעייםבתעופה הפנים ארציים ובמעברי הגבול. 

. לעניין מתקנים חיצוניים, כפי שיידרש מאפיון המתקן והנחיות מנהל וע"פ דרישה נוספת של מנהל החוזה

  החוזה או מי מטעמו. דו"ח ביצוע הניקיון יועבר לממונה.

כלי עבודה לתחזוקה ולניקיון השלטים ושטחי הפרסום יאוחסנו במשרדי המפעיל ובאחריותו לדאוג לכך 

  ו ברחבי הטרמינל.שלא יפוזר

  

  

 תחזוקת תאורה .9

  שעות ביממה. 24מתקני הפרסום בתוך המבנים ומחוצה לה מוארים 

שעות ממועד קבלת  24החלפת תאורה שנפגמה כמו גם תיקונים נדרשים במערכת החשמל תתבצע עד 

  הדיווח על קיום תקלה.

את המפעיל לוודא כל החלפה של שילוט בשטח פרסומי בו קיימת תאורה/חשמל/תקשורת, תחייב 

  שמישות ותקינות של כל רכיבי התאורה/חשמל/תקשורת הנדרשים בסיום עבודות ההחלפה.

  דיווח על תיקון התקלה יועבר למנהל החוזה או מי מטעמו ולמוקד תקלות.

  נציג המפעיל בנתב"ג יקיים רישום ומעקב לעניין תחזוקה ותיקון תקלות.

  לעיון מנהל החוזה או מי מטעמו.אחת לחודש יועבר דו"ח תיקון ליקויים 

 :תיקונים עקב שבר או פגיעה .10

 24לאור חשיבות תדמית המפרסם/המזמין, המשווק והרשות, יתבצע תיקון הליקוי תוך פרק זמן של עד 

  שעות מקבלת הודעה מהגורם המוסמך מטעם הרשות.

שעות בנתב"ג, נ"ת  4ה על תיקון שבר או פגיעה בעלת מאפייני בטיחות לציבור יתוקנו בפרק זמן שלא יעל

שעות בש"ת חיפה, בש"ת הרצליה, ש"ת ראש פינה, מסוף נהר  6עובדה, נ"ת אילת, נ"ת רמון, שדה דב; 

  שעות במסוף ניצנה, במסוף מנחם בגין (טאבה) ובמסוף יצחק רבין (ערבה). 8הירדן ומסוף גשר אלנבי; 



  

 טיפול במתקני פרסום תלת ממדיים .11

ותחזוקה של מתקני פרסום תלת ממדיים אחת לשבוע. תיקון ליקוי טכני או פגם  באחריות המפעיל ניקיון

  שעות. 48מהותי במתקן יבוצע בתוך פרק זמן של עד 

  שעות. 4תיקון תקלה בעלת מאפייני בטיחות לציבור יתוקנו בפרק זמן שלא יעלה עד 

 תכניות שילוט .12

מונה מטעם רש"ת תניות שילוט מפורטות לשם קיום שפה אחידה בין הגורמים השונים, יגיש המפעיל למ .13

בפרט אשר בהן  1ובטרמינל  3לכל מתקני הרשות בהם פועל המפעיל בכלל ובאולמות השונים בטרמינל 

יצוין מפרט טכני לרבות מספר סידורי של מתקן הפרסום, מידותיו ומאפייני מתקן הפרסום. מספר 

  .3רמינל סידורי כאמור יותקן ע"י המפעיל על כל מתקן פרסום בט

  

 העסקת עובדים .14

המפעיל מתחייב להעסיק במתן השירותים עובדים מקצועיים בעלי תעודה כנדרש מתחום עבודתם,  14.1

  אחראים מיומנים ובעלי ניסיון למתן השירותים הנדרשים.

 באחריות המפעיל לדאוג להופעה חיצונית נאה ומסודרת של המועסקים על ידו במתן השירותים. 14.2

חלוקת פליירים תקבל אישור  מנהל החוזה או מי מטעמו של  –על ידי נציגי המפעיל חלוקת פליירים  14.3

נקודת חלוקה אחת בסוף השדרה אישור לחלוקה יהיה בבשדרה לכיוון הדיוטי פרי. מנהל הנמל רק 

  או בכל מקום אחר שיקבע מנהל החוזה. רש"ת לא תאפשר חלוקה בנקודות נוספות. ),בכניסה לכיכר(

 

 :תגי בטחון .15

ועסקים על ידי המפעיל לענוד, במהלך שהותם בנמל/בש"ת תעופה פנים כל העובדים והמחובה על 

ארצי/מסוף גבול, את רישיונות המעבר (לשטחים המוגבלים) בצורה גלויה ובולטת במשך כל שהייתם 

בשטחים המוגבלים אליהם הורשו להיכנס, כפי שיונפקו להם על ידי הרשות ובהתאם להוראות נספח 

  וראות הביטחון (נספח יג' לחוזה).ה

  

 נאמן בטיחות .16

המפעיל ימנה נאמן בטיחות, שיהיה אחראי למילוי כל הנחיות הרלבנטיות לגיהות ובטיחות בעבודה על 

  ידי המפעיל, עובדיו וכל מי שיפעל מטעמו במתן השירותים.

  יו.נאמן הבטיחות יאושר על ידי אחראי בטיחות וגהות ברשות ויפעל על פי הנחיות

  

  מתקני פרסום חיצוניים .17

ו/או החלפת תוכן ולביצוע  אישור תוכן פרסום לגבי המתקנים החיצוניים בשטח הקרקעי של נתב"ג

  .בנתב"ג  רא"ג שרותי קרקעעבודות יש לערוך פנייה לאישור של 

ניקיון של כל שאר הוראות נספח השירות והתפעול יחולו במלואן על מתקני הפרסום החיצוניים.  

 המתקנים החיצוניים הקרקעיים: פעמיים בשנה וע"פ דרישה נוספת של מנהל החוזה.

  



  נספח ג'

  נספח תקשורת

  סעיף תקשורת לשילוב בחוזי הרשאה

"המפעיל מתחייב כי מכלול פעילות התקשורת שלו (כהגדרת מונח זה בנספח התקשורת) בקשר עם חוזה זה, 
 ג'בין אם במקום השירות ובין אם מחוצה לו, תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות נספח התקשורת המצורף כנספח 

  לחוזה זה. 

תן או הפרת איזו מהן תיחשב להפרתו הוראות סעיף __ זה והוראות נספח התקשורת הן מעיקרי החוזה, והפר
  היסודית של החוזה". 

  

  נתב"ג

  נספח מערכות תקשורת בנתב"ג (כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד)

  מבוא

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא המשמעות הגדרות .1
  ). "החוזה"הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל"  .1.1
  אשר יהיה. 

טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), תקשורת  תקשורתבילה; רשתות כ – "מערכות תקשורת" .1.2
- "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן מחשבים;

), מערכות גילוי CCTV"ס (טמ), CATV"כ (טללרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  1990
 אש, אינטרקום וכיו"ב). 

תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת קבלת שירות  –"פעילות תקשורת"  .1.3
  תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –" התקשורת שירותי" .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות פנימיות  .1.5.1
 בתוך מתחם נתב"ג. 

 שירותי תקשורת מחשבים. .1.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .1.5.3

שירותים נלווים לאיזה  ,ערוציתרב  טלוויזיה), ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .1.5.4
 מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם הוראות  –שירותים חדשים  .1.5.5
  שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

  

  



 כלליות הוראות

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בנתב"ג תשתיות ורשת למערכות  .2
 רתוהתקש"רשת תונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: תקשורת (טלפוניה, נ

  ), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."הרשותית

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: טעמים  .3
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל -תעופתיים

של נתב"ג, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה, ואחידה, קרי: היא 
להלן), והקמתה, הפעלתה  5 תשמש את כל המפעילים השונים בנמל (בכפוף לחריג בסעיף  בלבד

ר (להלן: ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות ו/או באמצעות מפעיל שירותי נס"
"קבלני ") ו/או ובאמצעות קבלני כבילה אותם בחרה הרשות (להלן: מפעיל הנס"ר הרשותי"

  ) ו/או באמצעות כל גורם אחר מטעם הרשות. "התשתיות

בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות  פעילות מחוץ למקומות השירות. .4
השירות שלו ("הבועה") אך ורק באמצעות רשת התקשורת (כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקומות 

התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף לאחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא 
יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם 

צעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות השירות, בעצמו או באמ
בקווי תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה של הרשות 

  לכך, מראש ובכתב, אלא בכפוף להוראות נספח זה.

) (לרבות התקנת תשתיות תקשורת הבועהמקומות השירות ( בתוךשל המפעיל  פעילות התקשורת .5
 9 באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך (ראה סעיף  פאסיבית ו/או שינוין) תיעשה

  להלן).

  הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים חריגים, וביחס  4 למרות האמור בסעיף  .השירות למקום קישוריות .6
למיקומים מסוימים בנתב"ג בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא המפעיל רשאי לבקש את 

שות, על פי הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידון על ידי הר
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את הקישור המבוקש, תודיע למפעיל את עלות 
העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת על המפעיל, ואת יתר התנאים הרלוונטיים לביצועו, 
והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות 

  הרלוונטיות לאמור לעיל. 

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים (מבחינה  .משתמש מתחמי בין קישוריות .7
לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה לזה, אלא גיאוגרפית), 

 באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

ת שירות חיוג פנימי באמצעות מפעיל הנס"ר [לטלפוניה] שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבל .7.1
 להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי].  10 הרשותי, כמפורט בסעיף 

 14.1 ), כמפורט בסעיף VLANהרשות ([רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של  .7.2
 להלן באמצעות הרשות.  

  להלן.  15 [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .7.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ למתחמי  .7.4
) או באמצעות ספק 10 9 הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף 

 ); 12 תקשורת מורשה (כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות  .בעלות .8
התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של מפעיל הנס"ר 
הרשותי ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, 



ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק -ות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר עלקניינה הבלעדי של הרש
  מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירות או שינוין   .9

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים בתשתית 
התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה), שלא באמצעות 

להלן), ייעשה זאת רק לאחר קבלת אישור הרשות מראש  11 ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 
  ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 

התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל רישיון על פי כל  .9.1
  ").המתקין(להלן: "דין למתן השירות הרלוונטי 

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, תכנית  .9.2
מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק של כל 

"). במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש תוכניות ההתקנהקווי התקשורת המתוכננים (להלן: "
 יל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. המפע

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן כלשהו לאיזו 
ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד לאפשר את פעילותה 

ת תקשורת אחת, הפועלת התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת מערכ
  בנתב"ג לא תפריע לרעותה, ולא תגרום עיכובים ו/או השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי שיקול  .9.3
יום  30- דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא יאוחר מ

  מצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה.מיום שיו

  תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .9.4

 :השירות מקוםעיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך 

 ).CAT‐5E ,CAT‐7 CAT‐6Eסלילת תשתית אחודה בלבד (  .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

  או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cתיפרס בתוך תעלות הסלילה   .3

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של המתקין, לצורך 
קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, להתקנת התשתיות ולהסדרת 

  פיקוח מטעם הרשות על עבודת המתקין. 

  פי שיקול דעתה הבלעדי.- תקנים וכללים אלה, מעת לעת, עלהרשות רשאית לעדכן 

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל המערכות  .9.5
שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם 

  להתחייבותו זו. 

ת ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של הרשות ו/או מי המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכני .9.6
  פי הוראותיה. - מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי המתקין,  .9.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל במקומות As-Madeואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על ביצועתכניות לאחר השירות (להלן: "
  ידי הרשות. 



מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד לצרכי  מפעילה
ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, י וכיו"ב, וכי הואתיקונים, תוספות 

לאחר ביצוע, דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתוכניות  שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי
ובין לאחרים שיסתמכו רשות, בין למפעיל הנס"ר הרשותי כאמור, בין ל מפעילשהוכנו על ידי ה

  על התוכניות הללו.

במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר הרשותי,  .9.8
הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על ביצועה ישלם  בגיןכי  תהא הרשות רשאית להורות

דמי פיקוח בשיעור שייקבע על ידי הרשות (ואשר לא , הרשותיהמפעיל במישרין למפעיל הנס"ר 
   .)השינויים/או ו העבודות מערך 7% - ל השווה סךיעלה בכל מקרה על 

התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .9.9
Wireless) של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור  השירות, מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות

 השירותהרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות 
לכל רשת תקשורת אחרת,  של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה

פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל -של המפעיל, ותבוצע על השירותהמצויה מחוץ למקומות 
 מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי אכן 
למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע  לא נגרמת הפרעה

המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא 
ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של 

ב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת המפעיל ואף לפעול בעצמה לניתוקה, אג
 על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, 
שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי יכדי להוות אישור או ר

 שיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  יההיתרים והר מוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל

  שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), רשאי 
(ובכפוף לתנאים המפורטים  הרשותיהנס"ר  מפעילהמפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

להלן),  12 (ויחולו התנאים המפורטים בסעיף  מורשה תקשורת ספקלהלן) ו/או באמצעות  11 בסעיף 
  לפי בחירת המפעיל).  - לפי העניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת 

  התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .11

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשים את 
רת מחשבים (חיבור קווי ), שירותי תקשו1.5.1 השירותים הבאים: שירותי טלפוניה (כהגדרתם בסעיף 

נתונים אל מחוץ לגדרי נתב"ג בלבד); שירותי גישה לאינטנרט; פריסת תשתית תקשורת בתוך הבועה, 
התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; רכישת שירותים מספקי תקשורת 

ן הרשות. להסרת ספק שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבי
מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת  7.2 מתחמים בתוך נתב"ג, אלא כאמור בסעיף 
לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק 

  למשתמשים.

הרשותי לספק, יחולו הכללים בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר 
  הבאים: 

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים המפורטים  .11.1
). ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי יעגן את "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"לעיל (להלן: 

נס"ר הרשותי העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט השירותים שיעניק מפעיל ה
למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם 
בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם 



שבין המפעיל למפעיל הנס"ר הרשותי, ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי 
כל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל, ל

המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, למפעיל לא 
  תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה. 

ת התקשורת מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רש .11.2
], ויעניק למפעילים השונים בנתב"ג, בכללם המפעיל, VLANהרשותית על כל מכלוליה [למעט 

שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל 
 Helpהנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה ייעודי לרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים (

Desk .(  

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך מתחם נתב"ג, ושירותי  .11.3
האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל 
הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). הוראה זו תחול אף 

פים שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי מעת לעת כשירותים ביחס לשירותים נוס
שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל 
הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו התקיימה תחרות, בין היתר, על מחירי השירותים 

ם עבור יתר השירותים אותם רשאי מפעיל השונים שמפעיל הנס"ר הורשה לספק. המחירי
  הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי המפעיל  .11.4
מפעיל  שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות עם

  ימים.  7הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .12

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  .12.1
לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק תקשורת 
אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים האמורים (להלן: 

א רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב בכל ). המפעיל יה"מורשה תקשורת"ספק 
עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו מועד וכן לוודא כי 
השירות המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות נלווה) הינו מסוג השירותים שאספקתם 

 מותרת על ידי ספק תקשורת מורשה. 

התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם (להלן:  ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק .12.2
) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק התקשורת ספק"-המפעיל"הסכם 

ספק, וספק התקשורת - המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם המפעיל
ל שתתעורר, בתשתיות המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככ

התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של 
ספק. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים -הסכם המפעיל

 אלה.

הרשותי  בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר .13
אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי  מצרפייםו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

של שירותים שרכש  קבוצותשיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות 
ס"ר ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנ

 הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין שירותים אלו.  

  



  הוראות ביחס לרשת המחשבים .14

  חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לנמל .14.1

אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של הרשות,  שירותבחר המפעיל לחבר את מקומות ה
 ן שלהלן:וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופ

) תחובר אל מתג התקשורת LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .14.1.1
המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל באמצעות קו תקשורת 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eמסוג 

לשם המחשה שני מתחמים  - VLANהתקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל ( .14.1.2
) למתג LAN 1תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד ( )LAN2 -ו LAN1שיכונו 

התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים של הרשות חיבור אל מתג 
), וממתג זה חיבור LAN 2התקשורת הקרוב למקום השירות האחר של המפעיל (

 לחלק האחר של רשת המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, המאפשר Ethernetרשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך  גבי- הקישור על .14.1.3
 .Mbps 100או Mbps 10שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

מתן אישורה ומתן  במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספים ותנאים השירות עלות .14.1.4
  השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה  .14.1.5
ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל הודעה על כוונת 

  הרשות לעשות כן.

שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי  יםבמידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשב .14.2
הוא יהיה  שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות, או לחבר בין שני מתחמיםהנמל, 

[קישור אל רשת  לעיל 7.4 רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת סעיף 
 .הבזק הציבורית]

 בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית. .14.3

 הוראות נוספות   .14.4

מפעילים המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות ה .14.4.1
 (on-line)השונים בנתב"ג, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים 
באמצעות התחברותם לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של  –ומאפייניה, וזאת 

רשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על הרשות. החיבור לרשת המחשבים של ה
 פי תעריפים שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את 

-on)מור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון הקופות הרושמות למאגר המידע הא
line)  לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל

  צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 

  



 הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד .15

  שירותבתוך מקומות המאוד התקנת מערכות מתח נמוך  .15.1

שלו,  שירותיהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות ההמפעיל 
באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך אחר מטעמו של 

  המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

וך ידי המפעיל בת- הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
  פי תקנים וכללים אלה, במידה ויקבעו. - , והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ה

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים לעניין סוג 
, כפי שנקבעו על ידי הרשות לגבי מערכות מתח שירותהמערכות שיותקנו על ידו במקומות ה

  ממשקות למערכות אחרות בנתב"ג, כגון מערכות: גילוי אש, טמ"ס וכיו"ב. , המתמאוד נמוך

  לשימוש המפעיל  מאוד הקצאת מערכות מתח נמוך .15.2

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מאוד מסחריים שונים 
(כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב). ככל שהדבר יאושר על ידי 

, ותעניק לו הרשאה להשתמש מאוד הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוךהרשות, תקצה 
מש במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת בהן, והמפעיל מתחייב להשת

לעת בתוספות לנספח זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק 
  בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש המפעיל, 
ככל הניתן, לאחר שתימסר למשתמש  -תקלות, וזאת  לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

  מאוד הבעלות במערכות המתח הנמוך .15.3

שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות והינן מאוד מערכות המתח נמוך 
ה (זולת בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל פעול

השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך מתחמיו ובהתאם להוראות 
  נספח זה.

  לעיל [בעלות] יחולו אף על מערכות מתח נמוך מאוד.  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 

 
  טלוויזיה רב ערוצית  .16

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של טלוויזיה רב 
ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ורק על 

לעיל ובהתאם לכללים שיחולו  12 שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות סעיף 
  מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 

  המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות 
ו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאים שידורי רדי

  להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה. 

  

  

   

  



  נספח תקשורת לכלל מתקני הרשות, למעט נתב"ג וש"ת חיפה 

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה, תהא המשמעות הנתונה הגדרות .1
  להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו). 

  על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה אשר יהיה. בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל" 

אם מונח זה אינו מוגדר בחוזה העיקרי, תהא לו המשמעות הבאה: שדות התעופה, לפי  - "הרשות"מתקני 
, ו/או כל מתקן 1980- חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם) לחוק, מסופי הגבול, לפי 1(א)(5סעיף 

  פי כל דין. -אחר, אשר ניתנה לרשות הסמכות להפעילו על

הקשורה למערכות תקשורת, בין אם במקומות השירות ובין אם המפעיל מתחייב, כי כל פעילות מטעמו  .2
  מחוץ להם בתחום השדה ו/או במתקן הרשות הרלוונטי, תבוצענה בהתאם להוראות נספח זה. 

תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), רשתות כבילה; תקשורת מחשבים;  – "מערכות תקשורת"
לרבות: מערכות  1990-טיחות בעבודה (חשמל), תש"ן"מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הב

  ), מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב). cctv), טמ"ס (catvכריזה; בקרת מעברים, טל"כ (

בכל מקרה בו יבקש המפעיל לקבל שירות תקשורת ו/או לחבר מערכת תקשורת קיימת כלשהי ו/או להתקין  .3
במתקני הרשות לרבות במקומות השירות (להלן: תשתית/ ציוד תקשורת כלשהו בתחומי השדה או 

), יהא עליו לפנות בכתב למנהל החוזה לברר האם קיים בעל הרשאה מוסמך, אשר "השירות המבוקש"
 קיבל הרשאה מטעם הרשות לביצוע השירות המבוקש על ידי המפעיל. 

ת המבוקש הודע למפעיל כי קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירו .4
באמצעות בעל ההרשאה המוסמך האמור בלבד, בהתאם לתנאים שנקבעו בינו לבין הרשות במסגרת 
ההתקשרות ביניהם. מערכת היחסים בין המפעיל לבין בעל ההרשאה האמור תוסדר לפרטיה במסגרת 

הא הסכם שייחתם בין המפעיל לבין בעל ההרשאה (ובמקרים מסוימים מובהר כי נוסח ההסכם האמור י
  סטנדרטי ויאושר על ידי הרשות). 

כי לא קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, וכי אין בכוונת הרשות להתקשר עם בעל  בכתבהודע למפעיל  .5
  הרשאה כאמור מטעמה, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירות המבוקש כמפורט להלן: 

למתן השירות על פי  השירות המבוקש יבוצע באמצעות גורם בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים .5.1
 . 1982-כל דין, לרבות ובמיוחד על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב

היה השירות המבוקש כולל התקנת/הנחת/שינוי תשתיות/ציוד קבוע, יידרש המפעיל להמציא  .5.2
תכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע, לרבות  תקשורת) רכותמע ידתליחלאישור הרשות (

 );"תכניות ההתקנה"יק של קווי התקשורת המתוכננים (להלן: מיפוי מדו

הרשות רשאית שלא לאשר את תכניות ההתקנה או לאשרה בתיקונים הנדרשים לפי שיקול דעתה  .5.3
ימי עבודה מיום  30-המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שיידרשו, יינתן לא יאוחר מ

 שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה. 

עצמה את הזכות להורות כי השירות המבוקש יינתן באמצעות כמו כן מובהר, כי הרשות שומרת ל .5.4
מערכות תקשורת של הרשות, ובמקרה כזה תקבע הרשות את התנאים לחיבור (לרבות תנאי תשלום 

 ותנאים הנוגעים להפעלת ולאחזקת התשתית/המערכת). 

ת כללים הרשות רשאית לקבוע כללים והנחיות נוספות באשר לאופן ולמועדי ביצוע ההתקנה, לרבו .5.5
בדבר סוג הכבילה או סוג התשתית/המערכות שתותקן, שילוט התשתית, כיסויה, כפיפות לפיקוח 

 מטעם הרשות וכיו"ב. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המפעיל יהיה חייב בכל מקרה לעמוד בתנאים ובכללים 
ות המתממשקות למערכות לעניין סוג מערכות מתח נמוך מאוד שיותקנו על ידו במקומות השיר

 אחרות בשדה או במתקני הרשות. 



, (Wirelessבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  .5.6
של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור הרשות. תנאי  בתוך מקומות השירותמכל הסוגים והתקנים) 

מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל 
"זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות 

בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע  פי הסטנדרטים הרשותיים.-השירות של המפעיל, ותבוצע על
 את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי בכל עת, 
אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע 

כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע  המפעיל באופן מיידי
המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף 

 לפעול בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

שורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, כדי יובהר, כי אין בבדיקותיה ואי
שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף ילהוות אישור או ר

  שיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  ילהפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והר

  ונים של המפעיל באמצעות רשת תקשורת אלחוטית. ש קישור בין מתחמיםמודגש, כי לא יאושר 

תכנית, חתומה ומאושרת על ידי  )תקשורת רכותמע ידתליחבתום ההתקנה ימציא המפעיל לרשות ( .5.7
) את העבודות שבוצעו בפועל (להלן: as-isהגורם המוסמך מטעם המתקין, ואשר משקפת בדיוק (

ו שהתכניות לאחר ביצוע תשמשנה בעתיד ). המפעיל מאשר בזה, כי ידוע ל"תכניות לאחר ביצוע"
לצרכי תיקונים תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיגרמו 
כתוצאה מאי דיוק או טעות בתכניות לאחר ביצוע, בין לרשות ובין לאחרים שיסתמכו על תכניות 

 אלו. 

נוי שיבצע המפעיל בתשתיות קיימות כולל התקנת ציוד, בין על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שי בעלות. .6
באמצעות בעל הרשאה מטעם הרשות ובין באמצעות גורם מוסמך מטעמו, יהיו קניינה הבלעדי של הרשות 
מיום ההצבה או ההתקנה (למעט ציוד קצה שנרכש או נשכר על ידי המפעיל ואשר יהיה ניתן לניתוק 

, מודמים וכיו"ב) והמפעיל PCמחוברים כגון ציוד קצה, מחשבי מתשתיות/מהרשת ללא גרימת נזק ל
  מתחייב להעבירם בשלמותם וכפי מצבם ערב סיום החוזה (על הארכותיו, ככל שיהיו), לרשות. 

לעיל מובהר, כי למעט במקרים שיסוכם אחרת ומראש  6 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .אחזקה .7
 תקופתלת לתחזוקת התשתית ולאחזקתה התקינה, בכל סיפא), האחריות הכול 5.4 (כאמור בסעיף 

ההרשאה על פי ההסכם בין הרשות למפעיל, תחול על המפעיל בלבד, ולרשות לא תהא כל אחריות ו/או 
  חבות בקשר לכך. 

המפעיל יהא האחראי הבלעדי להפעלתה ולאחזקתה כדין של התשתית והשירות  .ומיסים לדין כפיפות .8
י הוראות כל דין. כמו כן יהא המפעיל האחראי הבלעדי לתשלום כל המיסים, המבוקש ולשימוש בהם על פ

התשלומים, האגרות ותשלומי החובה, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו על התשתית, הנחתה, אחזקתה, 
  הפעלתה או השימוש בה ו/או בשירות המבוקש משך כל תקופת ההרשאה על פי ההסכם בינו לבין הרשות. 

בהתאם לאמור לעיל מובהר ביחס לטלוויזיה רב ערוצית, כי חיבורה על ידי המפעיל  ית.טלוויזיה רב ערוצ .9
במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי שנבחר או ייבחר 
מעת לעת על ידי הרשות), ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 

 מפעיל לא יורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים למחוץ למבנה הרשות. ה

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות 
ם שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאי

  להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה. 

 הוראות נוספות   .10

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים השונים  .10.1
בנוגע  (on-line)במתקן הרשות, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 



מות במתקן הרשות, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים לפעילויות המתקיי
באמצעות התחברותם לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות.  –ומאפייניה, וזאת 

החיבור לרשת המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים 
 שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות לחיבור  הקופות הרושמותמתחייב כי המפעיל  .10.2
למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות 

לגבי פעילות המפעיל,  (on-line)למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 
קבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת מידע לא אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או ל

  מקוון בתיאום עם המפעיל. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח מערכות תקשורת בש"ת חיפה (כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד) 

  מבוא

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא המשמעות הגדרות .11
  ). "החוזה"הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל"  .11.1
  אשר יהיה. 

טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), תקשורת  תקשורתכבילה; רשתות  – "מערכות תקשורת" .11.2
- "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן מחשבים;

), מערכות גילוי CCTV"ס (טמ), CATV"כ (טללרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  1990
 אש, אינטרקום וכיו"ב). 

תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת קבלת שירות  –"פעילות תקשורת"  .11.3
  תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  22.1 כהגדרתו בסעיף  –"ספק תקשורת מורשה"  .11.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  -" התקשורת שירותי" .11.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות פנימיות  .11.5.1
 בתוך מתחם ש"ת חיפה. 

 שירותי תקשורת מחשבים. .11.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .11.5.3

רותים נלווים לאיזה שי ,ערוציתרב  טלוויזיה), ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .11.5.4
 מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם הוראות  –שירותים חדשים  .11.5.5
  שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

 כלליות הוראות

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת חיפה תשתיות ורשת  .12
 רתוהתקש"רשת נים ומתח נמוך מאוד) פרטית וייחודית (להלן: למערכות תקשורת (טלפוניה, נתו

  ), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."הרשותית

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: טעמים  .13
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע, כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל -תעופתיים

של ש"ת חיפה, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה, ואחידה, קרי: היא 
להלן), והקמתה, הפעלתה  15 בלבד תשמש את כל המפעילים השונים בנמל (בכפוף לחריג בסעיף 

נס"ר (להלן:  ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות ו/או באמצעות מפעיל שירותי
"קבלני ") ו/או ובאמצעות קבלני כבילה אותם בחרה הרשות (להלן: מפעיל הנס"ר הרשותי"

  ) ו/או באמצעות כל גורם אחר מטעם הרשות. "התשתיות

בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות  פעילות מחוץ למקומות השירות. .14
מות השירות שלו ("הבועה") אך ורק באמצעות רשת התקשורת (כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקו

התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי לאחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא 
יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם 

ו באמצעות אחרים, ולא יעשה כל בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות השירות שלו, בעצמו א



שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה של 
  הרשות לכך, מראש ובכתב, אלא בכפוף להוראות נספח זה.

) (לרבות התקנת תשתיות תקשורת הבועהמקומות השירות ( בתוךשל המפעיל  פעילות התקשורת .15
 19 תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך (ראה סעיף  פאסיבית ו/או שינויין)

  להלן).

  הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים חריגים, וביחס  14 למרות האמור בסעיף  .השירות למקום קישוריות .16
למיקומים מסוימים בש"ת חיפה בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא המפעיל רשאי לבקש 
את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידון על ידי הרשות, על 

מבוקש, תודיע למפעיל את עלות פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את הקישור ה
העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת על המפעיל, ואת יתר התנאים הרלוונטיים לביצועו, 
והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות 

  הרלוונטיות לאמור לעיל. 

רשותו מספר מקומות שירות נפרדים (מבחינה מפעיל אשר ב .משתמש מתחמי בין קישוריות .17
לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה לזה, אלא גיאוגרפית), 

 באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

[לטלפוניה] שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי מאת מפעיל הנס"ר  .17.1
 להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי].  21 הרשותי, כמפורט בסעיף 

 24.1 ), כמפורט בסעיף VLAN[רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות ( .17.2
להלן באמצעות הרשות. חלופה זו אינה קיימת בש"ת חיפה נכון למועד פרסומו של נספח 
התקשורת. יחד עם זאת, וככל שבעתיד תבחר הרשות לאפשר שימוש ברשת המחשבים שלה 

 להלן.  24 רטות בסעיף כמפורט לעיל, ייעשה הדבר בכפוף להוראות המפו

  להלן.  25 [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .17.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ למתחמי  .17.4
) או באמצעות ספק תקשורת 21 הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף 

 ).22 מורשה (כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות  .בעלות .18
התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של מפעיל הנס"ר 

ר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, הרשותי ובין באמצעות מתקין אח
ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק -קניינה הבלעדי של הרשות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על

  מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

  ת או שינוין  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירו .19

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים בתשתית 
התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה), שלא באמצעות 

להלן), ייעשה זאת רק לאחר קבלת אישור הרשות מראש  21 ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 
  ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 

התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל רישיון על פי כל  .19.1
  ").המתקיןהרלוונטי (להלן: "דין למתן השירות 

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, תכנית  .19.2
מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק של כל 

יגיש "). במקרה של התקנת ציוד קצה תוכניות ההתקנהקווי התקשורת המתוכננים (להלן: "
 המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. 



יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן כלשהו לאיזו 
ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד לאפשר את פעילותה 

שתת מערכת תקשורת אחת, הפועלת  התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן
  בש"ת חיפה לא תפריע לרעותה, ולא תגרום עיכובים ו/או השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי שיקול  .19.3
יום  30- דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא יאוחר מ

  מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה.

  תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .19.4

 :השירות מקוםעיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך 

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .1

  או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות   .2

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של המתקין, לצורך 
קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, להתקנת התשתיות ולהסדרת 

  פיקוח מטעם הרשות על עבודת המתקין. 

  פי שיקול דעתה הבלעדי.- , עלהרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל המערכות  .19.5
שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם 

  להתחייבותו זו. 

ה של הרשות ו/או מי המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוח .19.6
  פי הוראותיה. - מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי המתקין,  .19.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל במקומות As-Madeואשר משקפת בדיוק (

מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על  "). לא תותר כל סטייהתכניות לאחר ביצועהשירות (להלן: "
  ידי הרשות. 

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד לצרכי  מפעילה
ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, י וכיו"ב, וכי הואתיקונים, תוספות 

לאחר ביצוע, הירות בתוכניות שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי ב
ובין לאחרים שיסתמכו רשות, בין למפעיל הנס"ר הרשותי כאמור, בין ל מפעילשהוכנו על ידי ה

  על התוכניות הללו.

, הרשותייבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר  בהםמסוימים  במקרים .19.8
הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על ביצועה ישלם  בגין כי להורות רשאית הרשות תהא

(ואשר לא  הרשות ידי על שייקבע בשיעור פיקוח דמי, הרשותיהמפעיל במישרין למפעיל הנס"ר 
  ). השינויים/או ו העבודות מערך 7% - ל השווה סךיעלה בכל מקרה על 

חוטית התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אל ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .19.9
Wireless) של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור  השירות, מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות

 השירותהרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות 
של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, 

פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל -של המפעיל, ותבוצע על השירותומות המצויה מחוץ למק
 מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי אכן 
במקרים של הפרעות כאמור יבצע  לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה.

המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא 



ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של 
וק הרשת המפעיל ואף לפעול בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בנית

 על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, 
שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי יכדי להוות אישור או ר

 ל דין.  שיונות הנדרשים לכך לפי כימוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והר

  שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .20

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), רשאי 
(ובכפוף לתנאים המפורטים  הרשותיהנס"ר  מפעילהמפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

להלן), לפי  22 (ויחולו התנאים המפורטים בסעיף  מורשה תקשורת ספקלהלן) או באמצעות  20 בסעיף 
  לפי בחירת המפעיל.  -העניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת 

  התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .21

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשים את 
), שירותי תקשורת מחשבים (חיבור 11.5.1 השירותים הבאים: שירותי טלפוניה (כהגדרתם בסעיף 

קווי נתונים אל מחוץ לגדרי ש"ת חיפה בלבד); שירותי גישה לאינטנרט; פריסת תשתית תקשורת 
ר לספקי סלולר; רכישת שירותים בתוך הבועה, התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישו

מספקי תקשורת שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין הרשות. 
להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל  17.2 אשר בין מתחמים בתוך ש"ת חיפה, אלא כאמור בסעיף 
החוזה על מנת לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי 

  מורשה לספק למשתמשים.

בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יחולו הכללים 
  הבאים: 

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים המפורטים  .21.1
). ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי יעגן את "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"לעיל (להלן: 

ועים בנספח זה, כמו גם את פירוט השירותים שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי העקרונות הקב
למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם 
בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם 

ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי  שבין המפעיל למפעיל הנס"ר הרשותי,
המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של 
המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, למפעיל לא 

  תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה. 

הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת התקשורת  מפעיל הנס"ר .21.2
], ויעניק למפעילים השונים בש"ת חיפה, בכללם VLANהרשותית על כל מכלוליה [למעט 

המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך 
ייעודי לרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים  כך מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה

)Help Desk .(  

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך מתחם ש"ת חיפה, ושירותי  .21.3
האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל 

יו, לרבות מנגנוני הצמדה). הוראה זו תחול אף הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אל
ביחס לשירותים נוספים שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי מעת לעת כשירותים 
שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל 

תר, על מחירי השירותים הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו התקיימה תחרות, בין הי
השונים שמפעיל הנס"ר הורשה לספק. המחירים עבור יתר השירותים אותם רשאי מפעיל 

  הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. 



ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי המפעיל  .21.4
כם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות עם מפעיל שהתקשר בהס

  ימים.  7הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

  מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .22

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה אינטרנט,  .22.1
ערוצית ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק תקשורת אשר אוחז תמסורות, טלויזיה רב 

"ספק בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים האמורים (להלן: 
). המפעיל יהא רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב בכל עת על "מורשה תקשורת

ועד וכן לוודא כי השירות מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו מ
המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות נלווה) הינו מסוג השירותים שאספקתם מותרת על ידי 

 ספק תקשורת מורשה. 

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם (להלן:  .22.2
לבין ספק התקשורת ) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות ספק"-המפעיל"הסכם 

ספק, וספק התקשורת - המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם המפעיל
המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות 
התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של 

ספק. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים -המפעילהסכם 
 אלה.

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר הרשותי  .23
אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי  מצרפייםו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

של שירותים שרכש  קבוצותימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות שיחות מסו
ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר 

  הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין שירותים אלו.  

  הוראות ביחס לרשת המחשבים  .24

  ים בין מקומות השירות ואל מחוץ לנמלחיבור רשת מחשב .24.1

נכון למועד פרסומו של נספח זה חלופה זו של קישור מקומות השירות של המפעיל באמצעות 
רשת המחשבים של הרשת אינה זמינה. יחד עם זאת, ככל שבעתיד תבחר הרשות לאפשר שימוש 

כמת הרשות ברשת המחשבים שלה, והמפעיל יבקש לעשות שימוש בחלופה זו ויקבל את הס
 לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:  

) תחובר אל מתג התקשורת LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .24.1.1
המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל באמצעות קו תקשורת 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eמסוג 

שה שני מתחמים לשם המח - VLANהתקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל ( .24.1.2
) למתג LAN 1) תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד (LAN2 -ו LAN1שיכונו 

התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים של הרשות חיבור אל מתג 
), וממתג זה חיבור LAN 2התקשורת הקרוב למקום השירות האחר של המפעיל (

 יל, וכך חוזר חלילה. לחלק האחר של רשת המחשבים הפנימית של המפע

, המאפשר Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך - הקישור על .24.1.3
 .Mbps 100או Mbps 10שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

מתן אישורה ומתן  במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספים ותנאים השירות עלות .24.1.4
  השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים. 



הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה  .24.1.5
ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל הודעה על כוונת 

  הרשות לעשות כן.

שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי  יםהמחשבבמידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת  .24.2
הוא יהיה  או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות,הנמל, 

[קישור אל רשת  לעיל 17.4 רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת סעיף 
 .הבזק הציבורית]

 בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית. .24.3

 הוראות נוספות   .24.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים  .24.4.1
 (on-line)השונים בנמל, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים 
רשת תקשורת המחשבים האקטיבית של באמצעות התחברותם ל –ומאפייניה, וזאת 

הרשות. החיבור לרשת המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על 
 פי תעריפים שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .24.4.2
שות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הר

-on)הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 
line)  לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל

  צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 

  

 מאוד הוראות לגבי מערכות מתח נמוך .25

  שירותבתוך מקומות המאוד התקנת מערכות מתח נמוך  .25.1

שלו,  שירות, אשר בתוך מקומות המאוד המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך
באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך אחר מטעמו של 

  המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

ידי המפעיל בתוך - ת לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו עלהרשות תהיה רשאי
  פי תקנים וכללים אלה, במידה ויקבעו. - , והמפעיל מתחייב לפעול עלשירותמקומות ה

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים לעניין סוג 
, כפי שנקבעו על ידי הרשות לגבי מערכות מתח שירותת ההמערכות שיותקנו על ידו במקומו

, כגון מערכות: גילוי אש, טמ"ס ש"ת חיפה, המתממשקות למערכות אחרות במאוד נמוך
  וכיו"ב. 

  לשימוש המפעיל מאוד הקצאת מערכות מתח נמוך  .25.2

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתן נמוך מאוד מסחריים שונים 
(כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב). ככל שהדבר יאושר על ידי 

, ותעניק לו הרשאה להשתמש מאוד הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוךהרשות, תקצה 
מש במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת בהן, והמפעיל מתחייב להשת

לעת בתוספות לנספח זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק 
  בלתי נפרד מהחוזה.

הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש המפעיל, 
ככל הניתן, לאחר שתימסר למשתמש  -תקלות, וזאת  לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.



   הבעלות במערכות המתח הנמוך .25.3

שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות והינן מאוד מערכות המתח נמוך 
ולת בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל פעולה (ז

השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך מתחמיו ובהתאם להוראות 
  נספח זה.

על מערכות מתח נמוך  לעיל [בעלות] יחולו אף 18 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 
  מאוד. 

 
  טלוויזיה רב ערוצית .26

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של טלוויזיה רב 
ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי 

לעיל ובהתאם לכללים שיחולו  22 שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות סעיף 
  מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 

  המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה הרשות. 

עיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות בהקשר זה מאשר המפ
שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאים 

 להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  בשדה התעופה ע"ש רמוןנספח תקשורת 

  נספח מערכות תקשורת בש"ת רמון (כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד)

  מבוא

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא המשמעות הגדרות .27
  ). "החוזה"הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

בעל ההרשאה על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה  –הנזכר בנספח זה משמע "המפעיל"  .27.1
  אשר יהיה. 

רשתות כבילה; תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), תקשורת  – "מערכות תקשורת" .27.2
מחשבים, אינטרנט; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), 

), מערכות CCTV), טמ"ס (CATVות כריזה; בקרת מעברים, טל"כ (לרבות: מערכ 1990- תש"ן
  גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב). 

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת  –"פעילות תקשורת"  .27.3
  תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .27.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –"שירותי התקשורת"  .27.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות (מפ"א) , שיחות בינלאומיות, תמסורות  .27.5.1
 קווים ישירים ושיחות פנימיות בתוך מתחם ש"ת.. ,

 שירותי תקשורת מחשבים. .27.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .27.5.3

), טלוויזיה רב ערוצית, שירותים נלווים לאיזה ISPשירותי גישה לאינטרנט ( .27.5.4
 מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם הוראות  –שירותים חדשים  .27.5.5
 שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

  הוראות כלליות

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת תשתיות ורשת למערכות  .28
"רשת התקשורת תקשורת (טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: 

 ), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר.הרשותית"

ר ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: טעמים המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאו .29
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל -תעופתיים

של ש"ת, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד 
להלן), והקמתה, הפעלתה ותחזוקתה  5 בסעיף  תשמש את כל המפעילים השונים בנמל (בכפוף לחריג

מפעיל הנס"ר תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות ו/או באמצעות מפעיל שירותי נס"ר (להלן: "
) ו/או "קבלני התשתיות"") ו/או ובאמצעות קבלני כבילה אותם בחרה הרשות (להלן: הרשותי

  באמצעות כל גורם אחר מטעם הרשות. 

בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות  פעילות מחוץ למקומות השירות. .30
באמצעות רשת התקשורת (כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו ("הבועה") אך ורק 



התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף לאחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא 
יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם 
ש בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות השירות, בעצמו או באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימו

בקווי תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה של הרשות 
  לכך, מראש ובכתב, אלא בכפוף להוראות נספח זה.

(לרבות התקנת תשתיות תקשורת  בתוך מקומות השירות שלו של המפעיל  פעילות התקשורת .31
 9 יפורטו בהמשך (ראה סעיף פאסיבית ו/או שינוין) תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים ש

  להלן).

  הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים חריגים, וביחס  4 למרות האמור בסעיף  קישוריות למקום השירות. .32
למיקומים מסוימים בבש"ת בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא המפעיל רשאי לבקש את 

ות, על פי הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידון על ידי הרש
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את הקישור המבוקש, תודיע למפעיל את עלות 
העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת על המפעיל, ואת יתר התנאים הרלוונטיים לביצועו, 
והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות 

  רלוונטיות לאמור לעיל. ה

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים (מבחינה  קישוריות בין מתחמי משתמש. .33
גיאוגרפית), לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה לזה, אלא 

  באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

שירות חיוג פנימי באמצעות מפעיל הנס"ר  [לטלפוניה] שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת .33.1
 להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי].  10 הרשותי, כמפורט בסעיף 

 14.1 ), כמפורט בסעיף VLAN[רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות ( .33.2
 להלן באמצעות הרשות.  

 להלן.  15 [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .33.3

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ למתחמי  .33.4
) או באמצעות ספק 10 9 הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף 

  ); 12 תקשורת מורשה (כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות  בעלות. .34
התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של מפעיל הנס"ר 
הרשותי ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, 

ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק -ות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר עלקניינה הבלעדי של הרש
 מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירות או שינוין   .35

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים בתשתית 
התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה), שלא באמצעות 

להלן), ייעשה זאת רק לאחר קבלת אישור הרשות מראש  11 ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 
  ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 

רישיון על פי כל  התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל .35.1
  ").המתקין(להלן: "דין למתן השירות הרלוונטי 

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, תכנית  .35.2
מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק של כל 



"). במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש תוכניות ההתקנהקווי התקשורת המתוכננים (להלן: "
  יל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. המפע

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן כלשהו לאיזו 
ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד לאפשר את פעילותה 

ת תקשורת אחת, הפועלת התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת מערכ
 תגרום עיכובים ו/או השבתות במערכת כולה.  בש"ת לא תפריע לרעותה, ולא 

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי שיקול  .35.3
יום  30- דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא יאוחר מ

  או לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה.מיום שיומצ

  תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .35.4

  עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך מקום השירות:

 ).CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד (  .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה.  .2

 או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות   .3

על המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של המתקין, לצורך 
קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, להתקנת התשתיות ולהסדרת 

  פיקוח מטעם הרשות על עבודת המתקין. 

  פי שיקול דעתה הבלעדי.- דכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, עלהרשות רשאית לע

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל המערכות  .35.5
שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם 

  להתחייבותו זו. 

המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של הרשות ו/או מי  .35.6
  פי הוראותיה. - מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי המתקין,  .35.7
במקומות  ) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועלAs-Madeואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על תכניות לאחר ביצועהשירות (להלן: "
  ידי הרשות. 

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד לצרכי 
קיפים, תיקונים, תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או ע

שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתוכניות לאחר ביצוע, 
שהוכנו על ידי המפעיל כאמור, בין לרשות, בין למפעיל הנס"ר הרשותי ובין לאחרים שיסתמכו 

  על התוכניות הללו.

הנס"ר הרשותי, במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל  .35.8
ביצועה ישלם תהא הרשות רשאית להורות כי בגין הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על 

המפעיל במישרין למפעיל הנס"ר הרשותי, דמי פיקוח בשיעור שייקבע על ידי הרשות (ואשר לא 
  מערך העבודות ו/או השינויים).  7% - יעלה בכל מקרה על סך השווה ל

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  .35.9
Wireless) מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות השירות של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור ,

הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות השירות 
קומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, של המפעיל ללא כל "זליגה" למ



פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל -המצויה מחוץ למקומות השירות של המפעיל, ותבוצע על
  מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

ע בדיקה כי אכן לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצ
לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע 
המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא 
ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של 

ל ואף לפעול בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת המפעי
 על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, 
כדי להוות אישור או רישיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי 

 להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.   מוקדם נוסף

 שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .36

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), רשאי 
(ובכפוף לתנאים המפורטים  מפעיל הנס"ר הרשותיהמפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

להלן),  12 (ויחולו התנאים המפורטים בסעיף  ספק תקשורת מורשהלהלן) ו/או באמצעות  11 בסעיף 
  לפי בחירת המפעיל).  - לפי העניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת 

  התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .37

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשים את 
רת מחשבים (חיבור קווי ), שירותי תקשו1.5.1 השירותים הבאים: שירותי טלפוניה (כהגדרתם בסעיף 

נתונים אל מחוץ לגדר ש"ת בלבד); שירותי גישה לאינטרנט; פריסת תשתית תקשורת בתוך הבועה, 
התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; רכישת שירותים מספקי תקשורת 

רשות. להסרת ספק שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין ה
מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת  7.2 מתחמים בתוך ש"ת , אלא כאמור בסעיף 
לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק 

  למשתמשים.

בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יחולו הכללים 
  הבאים: 

שותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים המפורטים המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הר .37.1
). ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי יעגן את "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"לעיל (להלן: 

העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט השירותים שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי 
תוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת התמורה שתשולם בעדם, ו

בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם 
שבין המפעיל למפעיל הנס"ר הרשותי, ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי 
המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של 

מפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, למפעיל לא ה
  תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה. 

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת התקשורת  .37.2
השונים ב בש"ת, בכללם המפעיל, ], ויעניק למפעילים VLANהרשותית על כל מכלוליה [למעט 

שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל 
 Helpהנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה ייעודי לרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים (

Desk .(  

ושירותי האחזקה בגין   המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך ש"ת .37.3
שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי (על 
כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים 
ם נוספים שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי מעת לעת כשירותים שמחיר



למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל הנס"ר 
הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו התקיימה תחרות, בין היתר, על מחירי השירותים השונים 
שמפעיל הנס"ר הורשה לספק. המחירים עבור יתר השירותים אותם רשאי מפעיל הנס"ר 

  בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. הרשותי לספק, יקבעו בהסכמה 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי המפעיל  .37.4
שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות עם מפעיל 

  ימים.  7הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

  ת באמצעות ספק תקשורת מורשהקבלת שירותי תקשור .38

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי, קווים ישירים,  .38.1
גישה לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק 

רים תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים האמו
). המפעיל יהא רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב "ספק תקשורת מורשה"(להלן: 

בכל עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו מועד וכן לוודא כי 
השירות המבוקש על ידו (לרבות ובמיוחד שירות נלווה) הינו מסוג השירותים שאספקתם 

  שורת מורשה. מותרת על ידי ספק תק

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם (להלן:  .38.2
) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק התקשורת ספק"-"הסכם המפעיל

ספק, וספק התקשורת - המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם המפעיל
בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות המורשה יהיה אחראי 

התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של 
ספק. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים -הסכם המפעיל

 אלה.

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר הרשותי  .39
אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי  מצרפייםו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

של שירותים שרכש  קבוצותשיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות 
עיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר ממפ

 הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין שירותים אלו.  

 



  הוראות ביחס לרשת המחשבים .40

  חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לש"ת .40.1

באמצעות רשת המחשבים של הרשות,  בחר המפעיל לחבר את מקומות השירות אשר ברשותו
  וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:

) תחובר אל מתג התקשורת LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .40.1.1
המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל באמצעות קו תקשורת 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eמסוג 

לשם המחשה שני מתחמים  - VLANבין מספר מתחמים של המפעיל (התקשורת  .40.1.2
) למתג LAN 1) תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד (LAN2 -ו LAN1שיכונו 

התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים של הרשות חיבור אל מתג 
 ), וממתג זה חיבורLAN 2התקשורת הקרוב למקום השירות האחר של המפעיל (

 לחלק האחר של רשת המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, המאפשר Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך - הקישור על .40.1.3
 .Mbps 100או Mbps 10שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

מועד מתן אישורה ומתן עלות השירות ותנאים נוספים לקבלתו ייקבעו על ידי הרשות ב .40.1.4
 השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה  .40.1.5
ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל הודעה על כוונת 

  הרשות לעשות כן.

רשת המחשבים שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי במידה ויחפוץ המפעיל לחבר את  .40.2
ש"ת , או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות, הוא יהיה 

לעיל [קישור אל רשת  7.4 רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת סעיף 
  הבזק הציבורית].

 בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית. .40.3

 הוראות נוספות   .40.4

מפעילים המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות ה .40.4.1
 (on-line)השונים בש"ת , עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בש"ת, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים 
באמצעות התחברותם לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של  –ומאפייניה, וזאת 

שות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על הרשות. החיבור לרשת המחשבים של הר
 פי תעריפים שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .40.4.2
לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את 

-On)ור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון הקופות הרושמות למאגר המידע האמ
line)  לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל

 צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 

  



  הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד .41

 התקנת מערכות מתח נמוך מאוד בתוך מקומות השירות .41.1

המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות השירות שלו, 
באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך אחר מטעמו של 

  המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

פעיל בתוך ידי המ- הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
  פי תקנים וכללים אלה, במידה ויקבעו. - מקומות השירות, והמפעיל מתחייב לפעול על

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים לעניין סוג 
המערכות שיותקנו על ידו במקומות השירות, כפי שנקבעו על ידי הרשות לגבי מערכות מתח 

, כגון מערכות: גילוי אש, טלוויזיה במעגל בש"ת נמוך מאוד, המתממשקות למערכות אחרות 
  וכיו"ב.  סגור (טמ"ס) 

  הקצאת מערכות מתח נמוך מאוד לשימוש המפעיל  .41.2

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מאוד מסחריים שונים 
(כדוגמת מערכת קשר אלחוט, כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב). ככל שהדבר 

מתח נמוך מאוד, ותעניק לו  יאושר על ידי הרשות, תקצה הרשות לשימוש המפעיל מערכות
הרשאה להשתמש בהן, והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים 
ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות לנספח זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי 

  הרשות יראו אותן כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

מתח הנמוך שתקצה לשימוש המפעיל, הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת ה
ככל הניתן, לאחר שתימסר למשתמש  -לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 

  הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

  הבעלות במערכות המתח הנמוך מאוד .41.3

מערכות מתח נמוך מאוד שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות והינן 
הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל פעולה (זולת בבעלות 

השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך מתחמיו ובהתאם להוראות 
  נספח זה.

  לעיל [בעלות] יחולו אף על מערכות מתח נמוך מאוד.  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 

 טלוויזיה רב ערוצית (טל"כ) .42

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של טלוויזיה רב 
ק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ור

לעיל ובהתאם לכללים שיחולו  12 שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות סעיף 
  מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 

  המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה הרשות. 

חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות  בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי
שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאים 

  להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה. 

  

  

  

  



  נספח ד'

  נוסח דיווח כספי שנתי

          פדיון מכירות ברוטו של (שם המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          לשנת החוזה שהסתיימה ביום 

              $₪ / (במטבע החוזה) 

דמי ההרשאה המשולבים  פדיון המכירות ברוטו שם החודש
  המגיעים לרשות

דמי ההרשאה המשולבים 
  ששולמו בפועל

  הפרש

          ינואר

          פברואר

          מרץ

          אפריל

          מאי

          יוני

          יולי

          אוגוסט

          ספטמבר

          אוקטובר

          נובמבר

          דצמבר

         סה"כ

  

  ₪        סך העסקאות עם צדדים קשורים 

  ₪         סך דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

  

                    

  חתימה      שם        

    סמנכ"ל לכספים          

  

  

  

  

  



  נספח ה'

  מטעם רואה חשבון מבקראישור נוסח 

  _____________ אריך:ת

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה

______________  

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להלן: "החברה") –שם הזכיין הנדון: 

  דיווח לרשות שדות התעופה            

המפרט את כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן: הדוח) 
  מחזור המכירות (ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביום ________.

הדוח הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח האמור 
  בהתבסס על ביקורתנו.

בות דווח הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות התעופה לר
, וכן כוללת בחינת ההתאמה בין הדווח המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיון סך 

  המצ"ב ובין דווח מחזור העסקאות למע"מ.

  כמו כן, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות עם צדדים קשורים.

תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הבדיקה על פי  .ערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות הנהלת  לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את מחזור המכירות הנקוב
  XXXX31.12. החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביום

  בברכה,         

  ןפירמת רואי החשבו

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח ו

  נוסח הוראה לחיוב חשבון

            רשות שדות התעופה בישראל

  03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  הוראה לחיוב חשבון

                                     תאריך:                                                                          לכבוד                             

                                                            בנק

                                                       סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

  

                                                        אני/ו הח"מ  

    ____________                       מס' זהות/ ח.פ. 

                                                      שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                

 

  _            ___________________________                                                                                                        כתובת:       
  מיקוד    עיר                           רחוב                            מס'                              

החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין רשות שדות  נותן/ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין

רשות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי ע"י התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.שדות התעופה בישראל 

  ידוע לי/לנו כי:

שתכנס  לתוקף, יום   רשות שדות התעופה בישראללממני/מאתנו בכתב לבנק וא .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה 

  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום  –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 

  החיוב.עסקים אחד לפני מועד 

 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי

 ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

 מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. כל עוד הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה,

בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת 

 תוך ציון הסיבה. חלטתוה

  .לת הוראות אלו ממני/מאתנובספח המחובר לזה, קב  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר 

  

החוזה בינינו ו/או  עפ"י  רשות שדות התעופה בישראל י סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע": פרטי ההרשאה 

  תקנות האגרות, לפי העניין.

  קוד מסלקה .1  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

 בנק .3  סניף .2

                                    

 אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1 0 2 0 5   



                            
____________________________        

  חתימת בעלי/י החשבון            

  

                    

  

            
    

  

  

   אישור הבנק

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל

    70100, נתב"ג 137ת.ד 

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם  ,                                      -קיבלנו הוראות מ

  מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. בפעם, ואשר

לא תהיה מניעה חוקית או אחרת  כל עוד רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:

ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  לביצוען: כל עוד לא

  .ההסדר

  אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

  בכבוד רב,                                                                                                                         תאריך: 

                               בנק   

                             סניף      , העתק הימנו, ימסר למשלםעל שני חלקיו ישלח לסניף הבנק מקור טופס זה,

                                 וחותמת הסניף  חתימה                                                                

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  קוד מסלקה .2  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

 בנק    .4  סניף    .3  

                                  

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    



  נספח ז'

  נוסח ערבות בנקאית

                        
  .__.______תאריך:    

   לכבוד

                רשות שדות התעופה

    גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

(להלן: "החייב") שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים בזה  1לבקשת __________________ .1

(ובמילים: ________________ שקלים ₪ כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ 

חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב 

 היבשתיים הגבול ומעברי התעופה שדות, התעופה נמלי בכל פרסום שירותי למתן בקשר עם חוזה

 (להלן: "החוזה"). התעופה  שדות רשות ידי על המנוהלים

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2

(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל  2שתימסר ב _________________

וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבדסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "סכום הדרישה") 

מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

ה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת תחילה את סילוק סכום הדריש

  הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 4בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור 

 להלן.

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5

ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום  המדד החדש גבוה

  הערבות".



שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד"
 לסטטיסטיקה. 

  01.01.2018המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת  - "המדד החדש"
  בכל מקרה ממדד הבסיס.

המחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכים ו .6

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים -אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

 בות זו.  אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ער .7

  .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  בכבוד רב,

   חתימה   תאריך   כתובת   שם הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  נספח ח'

  נספח אחריות בנזיקין

   אחריות

  

 תאגיד וכל אדם לכל שייגרם אבדן לכל וכן לרכושו או/ו לגופו נזק לכל דין י"עפ באחריות יישא המפעיל .א
 אספקת או/ו כלשהן עבודות ביצוע או/ו  זה הסכם נשוא פעילותו עם בקשר או/ו עקב או/ו כדי תוך

 ידי על או/ו משנה קבלני, קבלנים ידי על, המפעיל ידי על ייגרמו כאמור אבדן או/ו נזק אם בין, מוצרים
, המפעיל של לעובדיו לרבות, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, בשמו או מטעמו הפועל תאגיד או/ו אדם כל

 מחדל או/ו ממעשה כתוצאה שנגרם נזק בגין למעט, לעובדיהם או/ו משנה לקבלני או/ו לקבלנים, לרשות
  .הרשות של

  

 ביצוע או/ו פעילותו עקב או/ו כדי תוך שייגרם אובדן או נזק לכל דין פי על באחריות יישא המפעיל  .ב
 בתוכניות היתר ללא שימוש, פטנטים, יוצרים זכויות הפרת על המבוססות תביעות בגין לרבות, העבודות
 פגיעה, והשמצה דיבה, הרע לשון פרסום, רוחניות או קנייניות בזכויות סוג מכל ומפגיעה וברעיונות
  .רוחני קניין או/ו יוצרים זכויות הפרת, הציבור ברגשות פגיעה, בפרטיות

  

 כל בגין, שלישי צד וכל הרשות את וכן,  ידו על המועסק מי את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב המפעיל  .ג
 נשוא פעילותו עקב או/ו עם בקשר או/ו כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי

 שבאחריותו אירוע כל בגין וכן זה הסכם נשוא עבודות ביצוע או/ו  מוצרים אספקת או/ו זה הסכם
  .כאמור לנזק אחריות מכל הרשות את פוטר והוא,  לעיל ב- א בסעיף כמפורט

  

, כאמור לרשות שיגרמו, הוצאה או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות או/ו לשפות חייב יהיה המפעיל  .ד
 לשלם שנדרשה או הרשות ששילמה הסכום במלוא,  כן לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד

 עקב לנזק בקשר בהם לשאת שנדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן, כאמור לנזק בקשר
  .לעיל. א בסעיף המפורט פי על המפעיל באחריות המצוי מחדל או/ו מעשה כל

 שיהיו משפטיות הוצאות, היתר בין, יכללו זה סעיף פי על פיצוי או/ו שיפוי  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  נספח ט'

  נספח ביטוח ואישורי ביטוח

המפעיל  של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות המפעיל כמפורט לעיל, ומבלי  .א
פעילותו ו/או אספקת מוצרים ו/או ביצוע עבודות זה, לפני תחילת   חוזה פי על ובין דין פי על בין

, אצל חברת ביטוח מקומית  חשבונו על לקיים מתחייב על ידי המפעיל על פי חוזה זה, המפעיל
 יהביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים"  (להלן: "ביטוח תופוליס ובעלת מוניטין,  את

  המפעיל").
  

  על ביטוחי המפעיל יחולו ההוראות הבאות :   .ב
  

 כל על מיד לרשות ולהודיע  המפעיל, ביטוחי תנאי כל לקיים את המפעיל מתחייב  .1
 הרשות עם פעולה לשתף המפעיל מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע
  למבטחים. להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר ייערכו על ידי המפעיל במשך תקופת   .2
י דין, הסכם זה או על פההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של המפעיל ע"פ 

  המאוחר מבין שני המועדים.

 מבטחיו מאת , ימציא המפעיל אישורפעילות כלשהי של המפעילתנאי לתחילת   .3
  ביטוחי המפעיל".אישור עריכת "לנספח  בהתאם עריכת הביטוח,  בדבר

במקרה שאישור  כאמור  בפעילותוהרשות תהיה רשאית למנוע מהמפעיל להתחיל 
לא יומצא במועד. מוסכם כי המפעיל יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב 

  בטרם המציא האישור כנדרש. בפעילותוכך שלא יתאפשר לו להתחיל 
המפעיל מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח 

, וזאת למשך כל תום תקופת הביטוחלפני מועד  יומייםזה, וזאת לא יאוחר מ
  . לעיל 2תקופת ההסכם וכן לתקופה נוספת כמפורט בסעיף ב'

  
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא   .4

תגרע מהתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה, והמפעיל מתחייב לקיים את כל  
בשל אי הצגת  מנע ממנו מתן שירותיםהתחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם י

  אישורים כמפורט לעיל. 

  
 בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו המפעיל, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .5

 בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות שינויים,
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם

 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 על ו/או החוזה  פי על המפעיל של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות

  דין. כל פי

  
 שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה המפעיל

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור  לנכון.
על זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את הרשות 

  עיל ו/או מי מטעמו.עובדיה ו/או בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל המפ
  

ו/או  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה המפעיל מצהיר  .6
לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו, לרבות נזק  נזק בגיןמי מטעמה 



 לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהמפעיללשלטים וכן בגין כל נזק 
בין אם נערכו על  ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא

 מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא ידו ביטוחים ובין אם לאו,
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור. אחריות

ביטוח מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה ל. 1  .ג
צרף את המפעיל, על חשבונו,  לביטוח צד ג' לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

חבות המפעיל  בקשר עם  אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי 
החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת  הפעילות המפעיל  על פי הסכם זה, ואת אחריות

 אותה מחויב המפעיל  לקיים נזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי ה
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. כאמור לעיל

עובד ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 
 מעביד. או

  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

 כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד ג' שלה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף המפעיל כאמור 

  
  $.5000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו   .3

  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל המפעיל יישא
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

שלום אשר יגיע המפעיל מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל ת
  למפעיל.מאת הרשות 

 6.25בעלות בשיעור תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית   .4
 בתשלומם חב שהמפעיל ושירותים שימוש ודמי הרשאה דמי בגין החיובים מסך פרומיל
די ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על י 14. התשלום יהיה בתוך זה חוזה לפי לרשות

הרשות. המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום 
  שיגיע מהרשות למפעיל.

מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות   .5
 כלפי צד שלישי אשר המפעיל ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף

 לכל ביטוח אשר נערך על ידי המפעיל כאמור.

 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  המפעיל  .6
 בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה  מטעמה

  לנכון. רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא 

המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   .7
, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש על פי פוליסה זו לתביעה

 על פי הפוליסה.  זכויות הרשות ו/או המפעיל

  

" המצ"ב,  מתחייב המפעיל י המפעילעריכת ביטוחנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  .ד
ביטוח רכב ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות   עקב בעלות (לרבות נזק תוצאתי)צד שלישי  גין נזק לרכושב
 .רועילא₪  1,000,000 –אשר לא יפחת מ 

  



ל את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך אם לא יבצע המפעי  .ה
לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 
השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון המפעיל, והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל 

לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת  התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור
הביטוחים עבור המפעיל , והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

    הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
 

זה וכן  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי  .ו
, הינם בבחינת המפורטים בהם ם ובכלל זאת גובה גבולות האחריותאישור עריכת ביטוחימ

אשר אינה פוטרת אותו מאחריותו על פי דין /ואו על פי  דרישה מזערית המוטלת על המפעיל
כלפי ו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהא. המפעיל מצהיר ומאשר כי הסכם זה

יסוי הביטוחי ובכלל לגובה זאת גבולות האחריות , בכל הקשור להיקף הכהאו מי מטעמ רשותה
 כאמור. 

 
המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,   .ז

 על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.
 

בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות   .ח
ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם המפעיל, והמפעיל יפצה את 
הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, 

סות שהתחייב המפעיל לערוך ובין בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפולי
  אם לאו.

  

 של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על המפעיל תהווה הפרה יסודית .  ההפר  .ט



  המפעיל  יאישור עריכת ביטוח

  

   ___________ תאריך

  

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  70100"ג נתב

  

  .,נ.ג.א

  

 ")המפעיל: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות 

   התעופה שדותעבור רשות (להלן: "השירותים")  שדות התעופה כמוגדר בחוזה

כמוגדר   עבור הרשות השירותים עםערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  הננו מאשרים בזאת כי 
  , כדלקמן:המפעילשנחתם בין רשות שדות התעופה בישראל לבין  בחוזה הנ"ל,

  

  

  :קצועיתמ אחריותביטוח   .1

 
  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000 /500,000של  גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך

  
הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של המפעיל בגין מעשה או מחדל מקצועי של 

 המפעיל ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.
  

ות בקשר עם מתן תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  ולא יפחת ממועד תחילת הפעיל
  השירותים.

  
לגבי אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש ו/או לגבי עיכוב בעבודות או  יסויהפוליסה כוללת כ

פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור, דיבה והשמצה, במסירה, אבדן מסמכים, פרסום לשון הרע, 
  הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני. 

  
לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  חודשים 12גילוי של יף תקופת כוללת סע הפוליסה

ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו 
  במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.



  
והפועלים המפעיל מעשי או מחדלי  מנהליה בגיןהרשות, עובדיה ו/או את  שפותל הפוליסה מורחבת

  .מטעמו
  

  ביטוח חבות המוצר:.          2

 

  ........................ יום עד ..................... מיום   :  ביטוח תקופת       

  

בגין המוצרים המסופקים על ידי המפעיל ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או   
$ או שווה ערך בש"ח 500,000שלא יפחת מסך של בגבול אחריות המותקנים על ידי המפעיל וזאת 

  בתוספת הצמדה למקרה ולתקופת הביטוח.

  

  בקשר עם אספקת התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות 

  המוצרים ו/או מתן השירותים.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה  
נערך על ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס 

  בתנאיה או אי חידושה.לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה 

  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם למעשה ו/או 
  מחדל של המפעיל וכל הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת ביט".

  
  אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):פוליסה לביטוח   .3

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום      
  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000/1,000,000גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של   
  

ה, הפוליסה מכסה את חבותו על פי כל דין של המפעיל, לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו בגין פגיע    
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות,   - אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

  לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים.
  פוליסה זו במפורש מורחבת לכלול כיסוי לחבות המפעיל כלפי הרשות וכלפי צדדים

  ביצוע עבודות ההקמה, התקנה ותחזוקה על ידו ו/או על ידי מישלישיים הנובעת מ        
  מטעמו. 

 
והפועלים המפעיל מעשי או מחדלי  הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגין את שפותל הפוליסה מורחבת    

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת מטעמו
  

 מהדורת "ביט". תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי    
  
  



  מעבידים : אחריותביטוח   .4

  
  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת5,000,000גבולות האחריות: שלא יפחתו מסך של 

 הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
  

פי פקודת הנזיקין הפוליסה מכסה את חבותו של המפעיל, לרבות חבותו בגין  הבאים מטעמו על 
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי  1980(נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. יםלמי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי
  

ת פוליסה זו מורחבת במפורש לכסות את חבות המפעיל כלפי עובדיו המועסקים על ידו הנובע
  מביצוע עבודות ההקמה, ההתקנה ותחזוקה של השילוט.

  
הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או 

  מעבידים של הנפגע.
  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".
  
  

  

  ל מביא ציוד לשטחי הרשות)(במידה והמפעי ביטוח רכוש וציוד  .5

  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

 שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכו  באחריותו ו/או  המפעיל בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,לרבות נזק לשילוט באחריותה לשטחים או התעופה
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב

  
  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות המפעילביטוחי 
   

וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה  ,הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .הביטוח

  

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה  .2
  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  

אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות,  .3
 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

  

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .4
 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

  



ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך  וי לרעהשינהביטוחים הנ"ל אינם ניתנים ל .5
 יום מראש. 30בדואר רשום, 

  

 המפעילידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  .בלבד

  

  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

  

  

 רב,בכבוד 

    
  __________________                            _______________  

        

 חתימה וחותמת המבטח                        שם ותפקיד החותם                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח י'

  נספח בטיחות באש

  

  נתב"ג - נספח בטיחות אש ומניעת דליקות 

            

 כללי  .א

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

הסביבה בהתרחש אירוע חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות הם אמצעים חשובים בהשגת יעדים 

  מרכזיים אלו של המחלקה.

השונים הטרמינלים והמשרדים, הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים 

הנמצאים בשטח נמל התעופה, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, 

 יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

ותקנותיו, מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג,  2012 –על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה   .ב

מניעת דליקות או התפשטותן, חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול ל

 וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, להבטיח, לקיים ולתאם את כל   .ג

הסידורים הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינוך העובדים, 

  יחות מאש.ושותפי הפעילות, על מנת להקטין את סיכוני הבט

מפעיל, זכיין, קבלן או כל גורם אחר (להלן: "המפעיל") שקבל הרשאה כלשהי, ממחלקת הצלה   .ד

וכיבוי אש לפעול בתחומי נתב"ג, יפעל כך שהשירותים הניתנים על ידו או הפעולות המבוצעות על 

ל פי ידו, בתחומי נמל התעופה ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו ע

 ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 מטרה  .ב

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

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

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

  למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

  דרישות כלליות בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות  .ג

 להלן דרישות בטיחות אש ומניעת דליקות:

החשמל ובתקנים  כלל אביזרי החשמל, לוחות חשמל, בסיסי ומתקני פרסום, מסכי לד יעמדו בחוק  .א

 ישראליים רלוונטיים.

תותקן תאורה קרה בלבד ומשנקים אלקטרוניים.  חל איסור להתקין תאורה חמה ומשנקים אשר אינם   .ב

 עומדים בתקנים ישראליים רלוונטיים.

 



  אישורים נדרשים בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות  .ד

נתב"ג לפי הפירוט  –הצלה וכיבוי אש  המפעיל יציג מידי תקופה שתפורט להלן, אישורים תקפים למחלקת

 הבא:

שנים, לתקינות  5- אישור חשמלאי מוסמך אחת לשנה ואישור חשמלאי בודק בתדירות של אחת ל  .א

 ותחזוקת אביזרי קצה (חשמליים), גופי החשמל ומערכת החשמל.

 דרישות נוספות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש  .ה

 הדרכת עובדים  .א

הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך ממשרד  )1

 נתב"ג. –העבודה או נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של העובדים  –דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2

 קופה שתקבע.במבנה/מתחם/מפעל אחת לת

  תדריך  .ב

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

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

 בנושאים הבאים:

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 יציאה מהמבנה. הכרת נתיבי מילוט ופתחי )2

 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3

 הכרת נוהל דיווח ומסירת פרטים למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או חומ"ס. )4

  נתב"ג). –לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש (מחלקת הצלה וכיבוי אש   .ג

  אשממונה בטיחות 

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

).ממונה בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים אש"

ו/או בביצוע עבודות (לרבות עבודות בנייה, תיקון ושיפוץ), ובכל מידע שימסר לו, כולל הנחיות 

  נתב"ג.  –יבוי אש מחלקת הצלה וכ

  נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין מחלקת הצלה וכיבוי אש. 

 ממונה בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:

כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום נמל  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1

 ים מתאימים של המינהל ובתיאום עם מחלקת הצלה וכיבוי אש.התעופה, יהי כפוף לאישור

המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות, לידם או  –חומרים מסוכנים במקומות השירות  )2

בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא 

  בהסכמת מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 

יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו המפעיל 

 נקיות מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר  –חומרים דליקים  )3

אישור סופי של מחלקת והתעסוקה, ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת 

 הצלה וכיבוי אש.



חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבני או פונקציונלי במבנה /מתחם, אלא אם  –שינוי יעוד למבנה  )4

ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, לרבות אישור 

בבטיחות המבנה בהיבט של  מחלקת הצלה וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע

מניעת דליקות (אגפי אש והפרדות אש, מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב), 

 ולסכן חיי אדם ורכוש.

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש גלויה,  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5

, מחייבות תיאום מראש עם עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן

הגורמים הנוגעים בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של 

מחלקת הצלה וכיבוי אש. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר 

  למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

העבודות שיפורטו להלן, יהיה נוכח כבאי מטעם רש"ת בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות 

  ובגין נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין.

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

מייצרות מקורות חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה ה

  הצתה וחום.

ק"ג  12מטפי אבקה  2תחילת עבודה,   כלקבלן המבצע עבודה באש גלויה מחויב להציג לפני 

תקינים ותקניים וברי תוקף ( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמך למטפים וקבלו אישור תקינות), 

 ויריעות הגנה בהתאם להיקף העבודה.

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

 . אסורה בהחלטנתב"ג 

מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין היתר גם לאבק. כל – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק )7

עבודת חיתוך המייצרת עשן או אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, 

ת קבלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול וכיו"ב מחייב

מיוחד כמו כיסוי הגלאים באמצעים מתאימים על מנת למנוע את זיהומם באבק או ניתוק 

מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר ובכפוף 

 ג.נתב" –לאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש 

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על ידי גורם   –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )8

שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג חטיבת אחזקה ברשות, 

  והסכמה בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

לא ניתוק, כמו בעבודות בנייה הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ל

המייצרות אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים 

 אלה יש לוודא שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.

כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג, ויבוצע רק לאחר קבלת  )9

  לקת הצלה וכיבוי אש ( יאושר על ידי קצין בטיחות אש ומנ"ד או נציג מטעמו).אישור מח

  ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )10

שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הרשות כל 



). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, 2012 -הארצית לכבאות והצלה 

 יחויב בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהלך היממה,  –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )11

לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה 

של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות של כל אחד ממקומות 

  דלת/תות מקום הפעילות בעת הצורך.הפעילות, שישמש לפתיחת 

על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  קצין 

 בטיחות אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת דליקות.

מעברי חירום ודלתות מילוט מהמבנה / מתחם, למקום בטוח  –מעברי חירום ודלתות מילוט  )12

ופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, יהיו תמיד פנויות וח

  ולסכן בכך חיי אדם.

אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת 

 חירום. אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים ו/או כל אמצעי אחר.

רך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית שלא לצושימוש בציוד כיבוי אש  )13

 האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

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

 הפרת הוראות  .ו

קות, בנושאי בטיחות אש למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דלי

ו/או פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים כנגד המפעיל, וזאת מבלי לגרוע מיתר 

  הוראות ההסכם.

  נתב"ג –קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  

     03-9750799    –משרד רמ"ח 

  050-9750980  נייד  03-9750980   -קצין מניעת דליקות 

  050-9750992   -נייד   03-9750992  -דליקות מפקח מניעת 

    03-9750786   -פקס מדור מ. דליקות 

    03-9750776/7            -חדר מבצעים 

   03-9731510               - פקס מחלקה

  

  

  דוד אלעזר כהן

  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 

  

  

  



  באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 

   שם המבקש:

   הפרוייקט:שם 

מהות העבודה: 
 ריתוך   זיפות   חיתוך  יש לסמן ב  חימום)-X(  

                                                                                      אחר

   שם מבצע העבודה:

   תאריך ביצוע:

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.*

  ** מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיום הפרויקט

  :חתימת הקבלן המבצע

  ספח האישור

                                                      :אל

          :שם הפרוייקט

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

 כבאינוכחות 

 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

                                                                               :מאשר העבודה שם וחתימה

                                                 אישור מדור מניעת דליקות  :

  





  בטיחות באש במסופי הגבול, רש"ת  - נספח 

 כללי  . 1

היא הצלת חיים,  מסופי הגבול שבאחריות רשות שדות התעופהשל  בנספח בטיחות אש, המטרה  א.
צמצום נזק לרכוש ולסביבה בהתרחש אירוע חירום. מניעת דליקות היא אמצעי חשוב בהשגת יעד 

  .ותמרכזי זה של היחיד
, וכן המבנים מתקני הרשות השוניםהטרמינל והמשרדים, הדלפקים, החנויות והמחסנים שב

שקיומם ומאפייני והמתקנים השונים הנמצאים בשטח מתקני רש"ת, הינם מבנים מסחריים 
 הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים רש"ת חייבתבבטיחות אש לשם מילוי תפקידיה   ג.
הדרושים למניעת דלקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, ושותפי 

  כוני הבטיחות מאש.הפעילות על מנת להקטין את סי

או גורמים אחרים שקיבלו הרשאה כלשהי מאת הרשות לפעול בתחומי  מפעילים (זכיינים וקבלנים  ד.
) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני רש"ת "המפעיל"(להלן: ) מתקניה

ים הנוגעים ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהל
 .וכמתחייב בתקנות ובחוקים לעניין לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה

 מטרה  .2

מפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק המטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל 
מחייבות הנחיות  , בתחומי מתקני רש"ת.ו/או בביצוע פעולות כלשהן בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים

אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלות מתקני רש"ת, למניעת פגיעה בחיי אדם, 
 ברכוש ובסביבה.

 שיטה  .3

  תדריך    א.

מפעיל מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, יחתום על ה
ואו  תאם להנחיות יחידת שירותי הצלה וכיבוי אשטופס תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בה

 , בנושאים הבאים:ממונה הבטיחות ואו בעל תפקיד שהוגדר לכך

  הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3

להנהלת המתקן ו/או ליחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה בעת אירוע  דיווח ומסירת פרטים )4
 שריפה או חומ"ס.

  לפעול על פי הנחיות הנהלת המתקן או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית. )5
 

 נאמן בטיחות אש  .ב

לגורמים שאינם עובדי רש"ת  רש"תהמפעיל ימנה נציג מטעמו שישתתף בהדרכות שעורכת 
נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את  )."נאמן בטיחות אש"ש (להלן : בנושאי בטיחות א

כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע עבודות (בנייה תיקון ושיפוץ), בכל 
מידע שנמסר לו במסגרת ההדרכות האמורות לעיל. נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין 

  המפעיל ובין הנהלת המתקן. 

  
  בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:נאמן 

  



מסוף כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1
רש"ת, יהיה בכפוף לאישורים מתאימים של הנהלת מסופי הגבול בתאום עם הנהלת המסוף  הגבול,

 ומפעיל אגף המטענים.

, לידם או פעילותהמפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות ה – פעילותמסוכנים במקומות החומרים  )2
בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת 
הנהלת המתקן ו/או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב 

פיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט המפעיל יק ומראש. 
 יהיו נקיות מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים  )3
מממונה הבטיחות ואו מי ור סופי ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת איש

 שהוגדר לכך מטעם רש"ת.

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

דליקות של רשות הכבאות. יש לזכור כי שינוי יעוד  ברשות שדות התעופה, לרבות אישור מדור מניעת
מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת 

 חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש גלויה,  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5
המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים עבודה 

לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מדור מניעת  גבול-במסופיהנוגעים בדבר 
דליקות ברשות כבאות בתחומה נמצא המתקן. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל 

  מפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.(טופס זה יימסר ל
בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהי נוכח כבאי מטעם רשות 

ואו עובד  כבאות מקומית, ובגין נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להוראת הדין
 הנ"ל(באש גלויה). מטעם הקבלן שהוכשר לכך וישמש בתפקידו זה בלבד בכל מהלך העבודה

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי
חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה 

 וחום.

ת, בטרמינלים ובמבנים שונים פרוס מערך גלאים "במתקני רש –ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק  )6
ובהם גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן / אבק כגון; חיתוך 

ממונה הבטיחות של אבן, זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם 
בת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים על מנת למנוע . עבודה מסוג זה מחיירש"ת ואו מי שהוגדר לכך

את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים 
 הנוגעים בדבר.

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על יד גורם  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7
יתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג אחזקה של המתקן מטעם רש"ת, שהוסמך לכך. לפני הנ

הניתוק  בו מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.
יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות אבק 

) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב
 שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.

 

 אחראיכל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות רטובות, ומול  )8
  או נציג מטעמו. ממונה הבטיחות, ויאושר על ידי שהוגדר לכך מניעת דליקות

   .וי אש אוטומטי אסור בהחלטניתוק מגופי מים לכיב

 ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.



  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. – הפעילותציוד כיבוי אש במקומות  )9
כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הכבאות 

בגובה הנזק שנגרם לציוד  יחויבל שאחד מעובדיו יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, ). מפעי1959(
 ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

נותנים מענה במהלך היממה,  הנהלות מתקני רש"ת –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )10
ביכולת התגובה המהירה של  לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על מנת לא לפגוע

צוותי הכיבוי, על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו 
 של  מנהל המתקן / הטרמינל.

  קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

באחריות המנהל/קבלן/נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל להתעדכן בפרטי הקשר העדכניים 
קצין מניעת דליקות  הרלוונטי למקומות הפעילות בו המפעיל עובד, ושל  מתקן רש"תביותר ב

  הרלוונטי למקומות הפעילות.  שירותי כבאות  מקומית

  של כל אחד ממתקני רש"ת –חדר מבצעים / מוקד 

  ______________ פקס: ______________':טל

 של רש"ת מסוף גבול ןדרישות מניעת דליקות במתק  .4

ן הטרמינל, למקום בטוח יהיו תמיד ימעברי חירום ודלתות מילוט מבני –מעברי חירום ודלתות מילוט   א.
פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי 

  אדם.

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

מותקנת מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת  במתקני רש"ת –מערכת כריזה   ב.
חירום. בלוח שליטה המיועד לכבאים (פאנל כבאים), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות 

הוראה זו אינה רלוונטית ביחס למתקני הרשות בהם לא  לה וכיבוי אש.והוראות על ידי גורמי הצ
  מותקנת מערכת כריזה כאמור.

שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית שימוש בציוד כיבוי אש   ג.
  האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  באש גלויה. מצורף: טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה 



  טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה

   שם המבקש:

   שם הפרוייקט:

מהות העבודה: 
   ריתוך   זיפות  חיתוך חימום  (יש לסמן ב-X(  

                                                                                     אחר 

   שם מבצע העבודה:

   ביצוע: תאריך

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  *יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.
  ** מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיום הפרויקט

                                  

  ספח האישור
                                                      אל:

          שם הפרויקט:

  הבאים: הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים

ואו במתקני רש"ת  נוכחות כבאי
 מי שהוכשר לכך

 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הרצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  

                                                                               שם וחתימה מאשר העבודה:

                                                  :  ואו ממונה הבטיחות דליקותאישור מדור מניעת  

  





  נספח יא'

  נספח בטיחות וגיהות

  

 הגדרות: .1
 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה.             

  "מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת")               

  העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות   \וכן כל מקום אחר שבו ניתן השירות             

 מתקני הספק.             

ן על כל ספק (לרבות הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכ .2
קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי 

 החוזה למתן השירותים.\ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה
   

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
די כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה נספח זה על י

ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא 
באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו 

. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין שיועסק במתן השירותים
כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל 
קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע 

 העבודות בינו ובין הספק.
  

 , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  פקהס .4
 ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק 

, לרבות תקנות  2013 - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
 ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007חות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז הבטי

סדר השמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 
התכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-שדות התעופה), התשמ"דב

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה 1989- וי), התשמ"ט(בטיחות וריש
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים להמפורטים לעיל, 

מתחייב להבטיח בזה  וא, והבמי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים
 ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתכל מי מטעמו וג לכך שהשגחה קפדנית עליהם ולדא

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי , כל זמן היותם בשבדינים האמורים
  .רש"ת

   

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5
  .החוזה מטעם רש"ת

  
בפרויקט \במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן ספציפי
הקיימים במקום העבודה והבריאות  סיכוני הבטיחות(המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב

 ובהתייחס לתחומי עיסוקם.
  

ישא בכל העלויות הכרוכות י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7
  בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

  



בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות יםאפודים זוהררש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן
  

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .9
 מפורטות בדין. הבטיחות ה

  
               ילכל כלי/ציוד תפעוליבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10

מוסמכים כנדרש עפ"י כל  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 
לכל כלי/ציוד בתיק ייעודי  הספקדין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 

בטיחות  ממונהע"י לביקורת  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  .  התיקים הנ"ל יהיותפעולי
 וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו.

  

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת  הספק .11
  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותוגרוטאות אל מחוץ 

  

קרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מ .12
     .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  
בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  
  זה, לעיל ולהלן.בנספח 

 

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14
  .להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"ת

  

ל עו 2007תשס"ז לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) הביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15
ועל פי נהלי  י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

 רש"ת העוסקים בכך.
  

מנהרות וכד' יבוצעו שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16
נפיצה, ה וירואת לאחר טיהור האזור מאמטעם הרשות וכל ז  מנהל החוזהרק לאחר קבלת הסכמת 

  רעילות, דלקות וכד'.
  

קבלת היתר עבודה  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
  הרשות.עליהן תורה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

   

  רטי סימון אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, ס ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  הספק .19
הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על 

בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

ות תהיה פטורה מכל חבות תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרש



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

  

על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו

לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. 
, לא לנזקים שנגרמו במישרין זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקבמקרה כזה לא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם ולא לנזקים
  

  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .21
  באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

  

  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .23
העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

 מוסמכת אחרת.
 

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג: במידה ונספח זה  .24
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

 בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1
במקום לעבודה  2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  הספק, ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

רש"ת, מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  24.2
כנאמן בטיחות מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקידאג 

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה  24.3

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

 

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
, הנ"ל 1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:
 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
נציגו בשטח כישמש זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

גם  . הודעת המינוי תכלולמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו  העבודה,
. על מנהל העבודה מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי את

 להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.
מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  25.2

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

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

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



 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3
במקום לעבודה  2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של מתן השרות
ועל חשבון הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 .הספק
ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

 הספקעל  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר  (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. ישל מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופ
ל את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. יד
יבי חצייה על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנת

   ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.
לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"ת
 הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  ., ניקוז וכד')חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב

הנחיות מפורטות באשר  וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ
  לאופן ומהלכי הביצוע.

לנתק מראש את זרם  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
  רא"ג החשמל ברשות או נציגו.לאחר אישורו של  החשמל, וזאת

י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 25.8
  הרשות.מנהל החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9
 . ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

חות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ממונה בטי .26
 ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח יב'

  נספח אחזקה

 ילכל .1

 מפעיל ההאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 

משרד, מחסן וכד' ואינו כולל את אחזקת המתקנים שבהם הוא  עסקיו לרבות  הפעלתלשם 

  מפרסם ומציג בהתאם לתנאי החוזה

  לחוזה. 2.4הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם בסעיף משנה 

- יבוצעו עלר שא, שלהלן 1המפעיל לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 

השירותים בנכס (כהגדרתם בסעיף  האמורות נכללת בדמי. עלות ביצוע העבודות ידי הרשות

  לחוזה). 2.4משנה 

(שאינן מפורטות  המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל

 2.4דרתן בסעיף משנה תשתיות הנכס (כהגהנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1בטבלה מס' 

), או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים בשטחים הציבוריים לחוזה

פי -על ,או תיקונים שיתבצעו/עבור עבודות חריגות של שינויים, התקנות ו 1 או/ו 3בטרמינל 

התאמת המבנה ומערכות התשתית שבו לצרכי הצורך לו/או לפי דרישת הרשות, עקב  הזמנתו

  .מקומות השירותבעיל המפ

פי המקובל - על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט

  .להלן 2ובטבלה מס'  1, וכמפורט בטבלה מס' ברשות



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

 'מס  המתוחזקתהמערכת   הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת 
לרכיבים בתוך המבנה ולרבות 

צביעה פנימית כנדרש, תיקון 
  אריחי קרמיקה וכדומה

תחזוקת המעטפת החיצונית  
  של הנכס

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 
וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת 
ידי - לרכיבים אשר הותקנו על

המפעיל לרבות החלפת חלקים 
או \פגועים ולרבות תיקונים ו

או צביעה \החלפת קטעים ו
  לפי הצורך

ומחוץ  ים בחנות הדלפק  
לרבות חלקי מתכת, לחנות 

  עץ וחומרי בניה

2.

 כל הציוד הקבוע והנייד
ידי המפעיל -שהותקן על

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפים,וכד

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  ידי המפעיל

  במקומות השירות

3.

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניים, 

 המפסקים השייכים לציוד
  .הקבוע ו/או הנייד

כל המעגלים הסופיים ונקודות 
הקצה כולל תקינות 

  ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של החנות

.4  כוחמאור ומערכת חשמל 



 'מס  המתוחזקתהמערכת   הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 
מתקן במתחם , כולל גופי ל

אביזרי והתאורה וכל ציוד 
נורות סטנדרטיות   ללוכ קצה

  מיוחדות.  ונורות

  תאורה בשטח הציבורי

  ותאורת חירום 

.5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 
  זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6.

מערכת מזגן מרכזי: אחזקת 
  פנימית של מיזוג אויר

  

אחזקת מערכת מזגן מרכזי:
יר עד לכניסה ומיזוג האו

  לשטח המפעיל. 

  

מזגנים מפוצלים :באחריות 
רש"ת (בהתאם לטבלת דמי 

  ושירותים)שימוש 

  

.7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בכל הכיורים ויחידות הציוד 

בשטח המפעיל ועד החיבור 
כל מחסומי  ( לקו הביוב

הרצפה והשקתות, סיפונים 
בכיורים, מלכודות שומן בתוך 

ציוד וכל מערכת הביוב 
והניקוז בקירות וברצפות 

וניקוי מלכודות השומן 
המשרתות את המטבחים 

המתופעלים על ידו. כמו כן כל 
העבודות שידרשו לפתיחת 

סתימות ביוב הנובעות 
  )מלכלוך בלתי סביר

אחזקת מערכת הביוב עד 
קודת הכניסה והחיבור לנ

לקווים ולציוד שבשטח 
  .המפעיל

(במידה מערכת ניקוז וביוב
  וקיים)

  

8.

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בשטחי המפעיל כול צנרת 
ואביזריה כולל השירותים 

  והמטבחונים

עד  מיםאחזקת מערכת ה
לנקודת הכניסה והחיבור 
   לקווים שבשטח המפעיל

  מערכות המים(במידה וקיים)

  

9.

אחזקה מלאה של מערכות 
ידי - תקשורת שהותקנה על

  המפעיל

  מערכות תקשורת   

  

1.



 'מס  המתוחזקתהמערכת   הגוף האחראי לתחזוקה

  רשות ה  המפעיל

טיפול ואחזקה מלאים של 
  המפעיל 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   
  המפעיל

1.

באחריות מלאה של המפעיל 
ע"פ חוק החשמל ופקודת 
הבטיחות בתאום ואישור 

העבודות ,ההתקנות ואחזקה 
המתקנים ,עם גורמי חטיבת 

  אחזקה 

.1  שלטי פרסום מוארים   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

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

  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות תיקוני צבע 
  פי קריאה-ועל מפעמיים בשנה

  .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  דפנות ותקרות

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

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  גגונים וכיסויים  יסודי לפי הצורךתיקונים וטיפול  

  .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות



תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

פי סוגי החומרים והוראות -לתיקונים וטיפול ע
  יצרןה

  מבנה הדלפק

  .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

  .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

  .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורת חרום  הצורך בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי

  –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים  כיורים וניקוזי 
 ציוד

מערכת ניקוז 
 וביוב

6.  

 .1928ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 

   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

7.  

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית

מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי
  אויר

  .8  מיזוג אויר 

  .9  ציוד כללי  ציוד כללי  תקן המחמיר מבניהם\לפי הוראות יצרן

  

  

  הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

  

. של המתחם בשטחים הציבוריים הנדרשים והשירותיםהרשות תבצע את כל האחזקה,   .א
המרכזיות המזינות את המערכות התשתית האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות 

שהרשות מחייבת בביצוע אחזקה של אותן מערכות ומתקנים את השל המפעיל ו השירות בשטח
רכזיות והמערכות המהתשתית . אחזקת מערכות 2 -ו 1בטבלאות מס'  לעיל אחזקתם, כמפורט

יקבלו הזנות רצופות ותקינות.  שמקומות השירותתתבצע באופן  במקומות השירות והמתקנים
ידי הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות -פי כללים ומפרטים שיוכנו על-התחזוקה תתבצע על

  היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.
  

ל ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא המפעיל יודיע לרשות על צרכים מיוחדים ש  .ב
או /הספקים חריגים והנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /עושה שימוש ו

או להגנה על מכשור /מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,בטמפרטורה שונה מהמקובל
ם מתפעול מכשירים או חום חריגים הנובעי\לעמידה בדרישות עומס חשמל ודרישה או /מסוים ו

לצורך אחזקה ואספקה   צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה
  תקינה של התשתיות למתחם ע"י רש"ת

  

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

  



תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות  הרשות  .ד
 מצבכדי לברר את י הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד גם יד- ללתקלות במערכות המתוחזקות ע
  .הטיפול בהודעות שמסר למוקד

 

בתוך  הרשותידי - מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה
  .מקומות השירות

 

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

  .בהקדם האפשרי ם,לקדמות
  

  התחייבות המפעיל  .3

  

  המפעיל מתחייב:  

  

בציוד התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על  .א
  .2 -ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםהקבוע ו/או הנייד, ש

   

באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות   .ב
 האפשר. 

 ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עותרישקום הולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למאפשר לרשות ל  .ג
  ידי המפעיל.-וכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על

      

(דוגמת מפגעים  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את   .ד
  .בטיחותיים)

  

. הרשות י הרשותיד-לע , מראש,באמצעות קבלני משנה שלא אושרו חזקהאלא לבצע כל פעולות   .ה
בפנקס  םלא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו

הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם 
  לחוזה). ז' נספחלהוראות הביטחון המפורטות בנספח הוראות הביטחון (

  

  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

 כל גוף בתחום אחריותו יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס' 

- ידי הרשות, יסופקו על-עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א
  חשבונה.ידי הרשות ועל 

   

ידי המפעיל, יסופקו -על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב
  ידי המפעיל ועל חשבונו.- על

  



ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל יהיו -כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על  .ג 
אפשרות להשיג חלקים,  בהעדרחדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

, חלקים, אביזרים לפי הענייןאביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, 
ן הישראלי או כל תקן וחומרים תואמים. החלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התק

לקבל את  ויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב רלבנטי אחר
או לעשות בו /אישור הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  הנמצאת בתחום אחריותו. ת אחזקהשימוש כנדרש לביצוע עבוד

שוטף ותקין  תפעולהמפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך   .ד
חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של המפעיל, כן ו ידהציוד הקבוע ושל הציוד הנישל 

כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי ושקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 
  .המבנה והציוד הפנימיים

  

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה הנדרשים  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
. לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם המתוחזק לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות צירים, רצועות,  ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק מותאמים לציוד
בודה יכללו כלי עבודה אטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי הע

  ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה בטיחותית, דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  - תיקון תקלה בטיחותית   א.
ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות 

יהיה זמני, וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של  ת לצורך התיקון. התיקון ולהזמין עובד הרשו
ידי - פי שיקול הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד לתיקונה על-תקלה מורכבת (על

  המפעיל .   

פי חומרת - יבוצע על - במקומות השירות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתיים, ותוך ההפרעה

  תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

  

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת  48יבוצע תוך  - תיקון תקלות רגילות   ג.
  .להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

  

, אפשרות לתקן את לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.
לרבות העמדת ציוד חליפי  פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  התקלה במועד, מתחייב הגוף 

למעט במקרים שהאחריות לתקלה ע"י גורם שלישי כמו חברת חשמל  לתקופת הזמן שתידרש
  מקורות וכד

  

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,קופתיות יבוצעו במועדןעבודות ת  ה.

  

  

  

  



  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

לחוזה) או, אם  2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה   
השירות, תדרוש זאת הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות 

ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים 
ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע 

  ידי הרשות, במדיה מגנטית.- על

  

  השירותיםמתן הערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,ידי הרשות-האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על  
   המפעיל בתקופת החוזה.

. בסיור בכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 
 ,ידי הרשות-") אשר הותקנו עלשהרכו" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו יבדקו

סייע לנציגי יהועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל אשר ו
  הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.

, בין לוכלתבו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  ב.   
  :היתר

ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות  ,מצב פיזי של הרכוש  
חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע 

  וכדומה.

הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. האמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \רכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד וכל כשל ב נהלוכלתיות וההסתייג

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.יחלקים וחומרים ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את  היה  .ה
ידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו -האמורה עלהעבודה 

(שייחשבו  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  ,על המפעיל
הבנקאית שמסר  לחלט את הערבותו/או כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא, 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.פי החוזה ו/או - חת קיום התחייבויותיו עלהמפעיל להבט

לאחר תום  הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו
  , לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית כלשהי.תקופת ההרשאה למתן השירותים

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח יג'

  נספח הוראות הביטחון

  נתב"ג

  כללי: .1

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום הנמל 
וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם 

 .3מקומות שבהן ההתייחסות הינה לטרמינל 

והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור נמל התעופה בן גוריון  .1.1
  השונים.

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

 ח מדינת ישראל.האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשט

בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי הרשות  .1.3
לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות רא"מ 
בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות 

 וד על פיהם.את המפעיל לעב

רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב כנושא  .1.4
אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שרותים בנושאי המחשוב חייב לעמוד 

 .בדרישות המוגדרות בנספח זה

וגבלים כמפעיל, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המ .1.5
בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון הנמל ולבטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים 

כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי עליך  והממריאים ממנו, וכן יחולו
 אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני- כל האמור בנספח זה מחייב את המפעיל ונותני .1.6

 וחיוניות של המידע ומערכות המידע סווג .1.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה.  .1.8
פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה 

השרידות זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, 
 וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר  .1.9
(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"), וכן בשלב  רגיש/חסוי מסחריתהסווג הכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות  סודיעתידי גם 
ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום 

  לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי  .1.10
ה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל הפעילויות למתן האבטח

שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השרותים, המפעיל ייווכח, כי כלי האבטחה, 
  המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); /חסוי (שמור)/סודירגישדרישות הבטחון לאבטחת מידע  

 ;התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי  

 ;דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות  

 .(רא"מ) דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע 



עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי  .1.11
  הנחייתו.

 זה סווג מסמכי הליך .1.12

 הליך זה מכיל מידע מסווג.  .1.12.1

  יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידים לא רצויות. .1.12.2

  מטרה: .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את המפעיל ואת כל מי מטעמו 
לאסוף מידע  שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים

  ולבצע פיגוע בתחום הנמל.

  אחריות: .3

המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הבטחון"), שירכז את כל פעילויות המפעיל בהיבט  .3.1
הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הבטחון בנמל 
(להלן: "חטיבת הבטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע 

לנספח זה, מיום  3.6 למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה ברשות בכל הנושאים הקשורים 
  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחון, יחשב מנכ"ל המפעיל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על .3.2
 כנאמן בטחון.

המפעיל ת יוירכז את כל פעילוהמפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), ש .3.3
אגף מידע מול נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות,

לנספח זה, מיום  3.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  –ומחשוב 
 אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על .3.4
 המפעיל כנאמן אבטחת המידע.

מלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אין מניעה כי אותו נציג מפעיל י .3.5
  אבטחת המידע".

  נאמן הבטחון .3.6

נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחון מטעם המפעיל במהלך כל תקופת  .3.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהמפעיל בהוראות נספח זה, או בכל 

  טיבת הבטחון.הוראה נוספת אשר עלול המפעיל לקבל, מול ח

נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הבטחון, לא יאוחר  .3.6.2
משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; 
בנוסף, ימסרו לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נוספים, החלים על כל 

לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי  השוהים בתחום הנמל, אשר לפיהם יידרש
המפעיל וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור 

 הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך באגף מידע ומחשוב.

על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי אבטחת  .3.6.3
 פעיל וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.המידע, החלים על המ

נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הבטחון ואגף מידע  .3.6.4
ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, העשויים להשיק לפעילות המפעיל 

 בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך.

חים המוגבלים נאמן הבטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשט .3.6.5
בכניסה למי מטעם המפעיל. חתימתו תהווה התחייבות הגוף המגייס (זכיין) לכך 



פי נהלי ודרישות חטיבת הביטחון במעמד  -שהמועמד עבר הליך אימות זהות על
 הגיוס. כמו כן,  ינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רשיונות קיימים.

ל בהוראות ונהלי הבטחון ואבטחת נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי המפעי .3.6.6
 המידע התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

המפעיל יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון לצורך אישור  .3.7
 להלן. 4חטיבת הבטחון בהתאם להנחיות סעיף 

ויתור על המפעיל מתחייב להעביר לחטיבת הבטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל  .3.8
 להלן), חתום על ידי כל אחד מהמועמדים. 4.2.3סודיות רפואית (כאמור בסעיף 

להלן,  4חטיבת הבטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.9
לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהמפעיל להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף 

 דעתה הבלעדי.-שלב ולפי שיקולמועמד שנבחר; כל זאת, בכל 

ימים לפני מועד תחילת תקופת  30-מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.10
 מתן השרותים.

 

 נאמן אבטחת המידע .3.11

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם המפעיל במהלך  .3.11.1
בהוראות נספח כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהמפעיל 

 זה, מול אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב  .3.11.2
ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר 

  ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה. 7- מ

אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא  נאמן .3.11.3
יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 
זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה 

ות למערך המחשוב ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשור
להנחיל לעובדי המפעיל וכל מי  שלפעול ואותם יידר שברשות, אשר על פיהם יידר

 מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  .3.11.4
 הרלוונטיים, החלים על המפעיל וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

מוסמך של אגף מידע ומחשוב או  נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג .3.11.5
גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, 

 לכך. שבכל עת שיידר

נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע .3.11.6
המידע במערכות המחשוב של המפעיל, או בקישור למערכות המחשוב ברשות 

פעיל אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של מהמערכות של המ
 המערכות.

התקפים  ובנהליםאת עובדי המפעיל בהוראות  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן .3.11.7
 ואלה שינתנו מפעם לפעם.

המפעיל יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת  .3.11.8
 להלן. 4להנחיות סעיף  םבהתאהמידע לצורך אישור אגף מידע ומחשוב 

 המפעיל מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. .3.11.9

 4אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.11.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהמפעיל להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

דעתו הבלעדי וללא צורך -ל זאת, בכל שלב ולפי שיקוללהחליף מועמד שנבחר; כ
 במתן הסברים כל שהן להחלטותיו בעניין זה.



 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל: .4

כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה המפעיל להעסיק בתחום הנמל  .4.1
הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום 

  בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות  .4.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  שאלון אישי; .4.2.1

  ;1981 -ת השבים, התשמ"א הסכמה למסירת מידע; לפי חוק מרשם פלילי ותקנו .4.2.2

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .4.2.3

 הצהרת התחייבות בענין שימוש בסמים; .4.2.4

  טופס הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת; .4.2.5

  ידי חטיבת הבטחון.- הטפסים האמורים ימסרו למפעיל על .4.2.6

המפעיל מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  .4.3
  המועמד.

ב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר המפעיל מתחיי .4.4
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  בטחונית.

חטיבת הבטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .4.5
ים ושאר הגורמים מטעם המפעיל, או חלק מהם, ואף תהיה המועסקים, המפעילים, הקבלנ

רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים בטחוניים, בין אם כבר 
  אושרה כניסתו ובין אם לא.

המפעיל מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא  .4.6
  ידי חטיבת הבטחון.- אושר על

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר  .4.7
לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

אדם - האישיים והרקע של כל אדם, ועל המפעיל להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחיה במתן הזמנים. המציע מתחייב לכך-ולוחות

 השרותים.

  הנחיות לתקופת ההקמה: .5

המפעיל יעביר לידי חטיבת הביטחון את רשימת המועסקים מטעמו בביצוע עבודות ההקמה,  .5.1
-לרבות עובדי המפעיל, קבלנים, קבלני משנה, עובדי קבלנים, עובדי קבלני משנה ומפעילים, כ

ביצוע עבודות ההקמה. חטיבת הביטחון תהא רשאית לדרוש, לפי ימים לפני מועד תחילת  21
לעיל, כולן או  4שיקול דעתה הבלעדי, כי לגבי מי מהמועסקים כאמור יחולו הוראות סעיף 

 חלקן, והמפעיל יפעל בהתאם לדרישות האמורות של חטיבת הביטחון.

ירותים לעסוק במתן הש המועמדיםבמהלך תקופת ההקמה יעביר המפעיל את רשימת  .5.2
הימים שקודמים לתחילת תקופת מתן השירותים, אך לא  60בתחום הנמל, מטעמו, במהלך 

 4לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים ובהתאם להנחיות סעיף  21-יאוחר מהיום ה
 לעיל. 

, עבור ספקים 6.3.1.1פסקה - המפעיל יבצע מיפוי ספקים, בדומה לנדרש בתת -מיפוי ספקים  .5.3
אותו במהלך תקופת ההקמה. המפעיל יעביר את נתוני הספקים לפני מועד הצפויים לשרת 

 הצפוי לתחילת פעילותם. 



 :תכנון עבודות ההקמה .5.4

במסגרת תכנון עבודות ההקמה יתכנן המפעיל סידורי אבטחה נאותים, למניעת  .5.4.1
אפשרות של חדירת אדם ו/או החדרת חפצים למקומות השירות כאשר אינם פעילים 

 ואינם מאוישים.

אם המפעיל מבקש להתקין סידורי אבטחה נוספים (לרבות כאלה שאינם סטנדרטיים  .5.4.2
  ומקובלים), יציגם לאישור חטיבת הביטחון, במסגרת אישור התכניות המקדמיות. 

מובהר בזאת שבמסגרת אישור הרשות את תוכנית עבודות ההקמה (כאמור בנספח ה'  .5.4.3
דעתה, לאשר את תכניות פי שיקול -לחוזה), חטיבת הביטחון תהא רשאית על

 המפעיל, לדרוש כי יבוצעו בהן תיקונים, או לדרוש מהמפעיל להציג תכניות חלופיות. 

המפעיל/נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון, ויקבל ממנו  .5.5
 ימים לפני תחילת ביצוע עבודות ההקמה. 7- תדרוך בטחוני לא יאוחר מ

בתחום השטחים המוגבלים, לשם כך יתוחם ויבודד אתר העבודות על מנת למנוע אתר העבודות נכלל  .5.6
אפשרות של חדירת אדם לא מורשה מאתר העבודות אל התחומים המוגבלים ואולמות הטרמינל, או 

  אליו.

אופן כניסה ויציאה של אדם ו/או כלי רכב אל האתר וממנו יעשו תחת פיקוח ובקרה של חטיבת  .5.7
 הביטחון.

עבודה המחייבת פירוק ו/או שבירה ו/או פתיחה של גבולות תחום אתר העבודות, הגורמת לפרצה  .5.8
  קבוע/ זמנית לשטחים המוגבלים, תבוצע בתיאום מראש ובאישור חטיבת הביטחון. 

מראש ובכפוף בתיאום  עבודות המתבצעות מחוץ לאתר העבודות המתוחם, בשטחים מוגבלים, יבוצעו .5.9
חטיבת הביטחון תהייה רשאית לדרוש מהזכיין לבצע  עבודה בשטחים מוגבלים.לאישורים מתאימים ל

 ליווי לעבודות המתבצעות בשטחים מוגבלים, מחוץ לתחום המגודר, על ידי נאמן הביטחון.

 :הנחיות בטחוניות כלליות -תקופת מתן השרותים  .6

 תדריך בטחוני למועסקים .6.1

ת הבטחון) לכל עובד, שיועסק פי הנחיות חטיב- המפעיל יערוך תדריך בטחוני (על .6.1.1
 במתן השרותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. .6.1.1.1

  .9 כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף  .6.1.1.2

ימים, מיום  7- המפעיל מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ .6.1.2
 תחילת העסקתו בתחום הנמל.

6.1.3.  

נוסף, מתחייב המפעיל כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בנושא "נוהל משמעת לעובד  .6.1.4
 בנספח זה. 10יף ביטחון" המופיע בסע

, לעובדיושנתיים -חציתדריכי רענון המפעיל קיים תחילת ההעסקה, ינוסף לתדריך ב .6.1.5
אשר במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון המשיקים לתחום 

 .פעילותם

 

 שטחים מוגבלים ואשורי מעבר .6.2

בשטח  כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו .6.2.1
הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רשיון 
כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים 

 המוגבלים והמעבר ביניהם.



מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג בטחוני  .6.2.2
עשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מתאים מרשויות הבטחון ויי

 ונהלי רש"ת התקפים חטיבת הביטחון. 1983 –מוגבלים), התשמ"ג 

המפעיל כנגד תשלום בהתאם לתעריף הנפקת רישיון  יונפק לעובדרישיון הכניסה  .6.2.3
עבר את כל שהעובד רק לאחר כניסה שקבעה  הרשות ואשר יתעדכן מעת לעת ו

 נית.ההתאמה הביטחו תהליכי

לבקשה לרישיון כניסה יוגשו למשרד הרשיונות בחתימת נאמן הביטחון  - מסמכים .6.2.4
פי  - והקב"ט רק לאחר שוודא שהמועמד עבר הליך אימות זהות במעמד הגיוס על

הנחיות חטיבת הביטחון ויכלול אימות זהות עם שתי תעודות זיהוי רשמיות וראיון 
 חוני מקצועי מוסמך.כניסה עם אוריינטציה ביטחונית ע"י גורם ביט

 רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי ההתאמה הביטחונית. .6.2.5

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש  .6.2.6
 אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

לי השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונה .6.2.7
 בקרת המעברים של חטיבת הבטחון.

ידי נאמן הבטחון - בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על .6.2.8
לאגף מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עובדי המפעיל בלבד 

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  ולצורך תפקידם במסגרת מתן השרותים בלבד.
ת ברשות. פניית היחידה תכלול את תאור סוג רשיון הכניסה המקבלת את השרו

 הנדרש.

המפעיל אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  .6.2.9
הרשיונות בנמל כל רשיון כניסה של עובד המפעיל, אשר חדל לעבוד אצל המפעיל, או 

בתפקידו החדש שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ו
אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל. באחריותה של היחידה לוודא 

 העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.

כל רישיון כניסה של עובד בנמל אחראי לבטל ולהחזיר למשרד הרישיונות  המפעיל .6.2.10
החדש אין , או שינה את תפקידו ובתפקידו אצל המפעיל, אשר חדל לעבוד המפעיל

בכל מקרה בו הופסקה העסקתו של  .מלצורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנ
עובד, חלה חובה על המפעיל לדווח מיידית למשרד הרישיונות ולהחזיר את רישיון 

ימים מיום סיום  14הכניסה לשטחים המוגבלים תוך פרק זמן שלא עולה על 
 ההעסקה.

ח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים תהליך הטפול בבקשה למתן רשיון לשט .6.2.11
עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי 

 כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  .6.2.12
 מוקדמת.של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה 

ימים מיום  14מוסכם בזאת ומוצהר כי היה ולא יוחזר רישיון הכניסה בפרק זמן של   .6.2.13
 100סיום ההעסקה ישלם המפעיל , לרשות כפיצוי קבוע ומוסכם  מראש בגובה  של 

בתוספת מע"מ וזאת בגין כל יום איחור בהשבת כל רישיון כניסה לשטחים ₪ 
 המוגבלים.

 שיון כניסה לשטחים המוגבלים:יהנושא רטחון מאדם ידרישות חטיבת הב .6.2.14

המפעיל, עובדיו ו/מי מטעמו חייבים להיות עובדים מהימנים שבטרם  .6.2.14.1
 העסקתם קיבלו את אישור חטיבת הביטחון בנתב"ג ויחידת מב"ט.

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל  .6.2.14.2
  .סלהיכנהרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה 



 השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.14.3

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .6.2.14.4
  הביטחון.

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא  .6.2.14.5
  מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

וגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המ .6.2.14.6
 מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .6.2.14.7

חלה חובת דיווח מיידית לחטיבת הבטחון על תום תקופת ההעסקה של עובד  .6.2.14.8
ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיון כניסה שלא כדין  מהווה עבירה 

לעדכן  ישכמו כן  יחידה תדאג להעביר הרשיון לחטיבת הביטחון.פלילית. ה
 חיםכניסה לשט רישיון שלבאופן מיידי במקרים של אובדן או גנבה 

 מוגבלים.

חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור יו"ר ועדת הרשיונות  .6.2.14.9
בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי 

 הרשות. שתקבע

 הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחים המוגבלים: - משרד הרשיונות  .6.2.15

על המפעיל לקבוע פגישת היכרות ותאום עם משרד הרישיונות טרם תחילת  .6.2.15.1
 .עבודתו

משרד הרישיונות ממוקם בחניון "פרדס" (המזרחי) בקומת הקרקע, טרמינל  .6.2.15.2
3.  

,  08:30-13:30 -ה' בין השעות - ומקבל קהל בימים א' 24/7המשרד פועל  .6.2.15.3
. 09:00-13:00. ביום ו' מקבל קהל בין השעות 15:00-19:00
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  בקשה לרשיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת:  .6.2.15.4

מכתב בקשה מהמפעיל בצרוף אישור מחשב המפעיל כי המועמד מקבל משכורת   .א
  .מהגורם המבקש

  שאלון אישי למועמד/עובד (התאמה בטחונית).  .ב

  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת תהות או דרכון).  .ג

פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל תאור סוג רשיון הכניסה   .ד
  הנדרש.

 טפסים ניתן לקבל במשרד הרשיונות.  .6.2.15.5

 סחורות ומשלוחים: ה והובלה שלקבל .6.3

פעילותו נדרש המפעיל לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו, (בדגש על אם במסגרת  .6.3.1
 שלהלן:  תהביטחוניויקפיד למלא אחר ההנחיות  השטחים המוגבלים)

 מיפוי ספקים: .6.3.1.1

הימים שיקדמו לתחילת תקופת מתן  60המפעיל ימסור, במהלך  .6.3.1.1.1
לפני מועד תחילת תקופת  21השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה 

בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים מתן השירותים, 
"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך רשימת ספקיםקבועים (להלן: "

  . 4תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות סעיף 



אם המפעיל מבקש לכלול ברשימת המפעילים המאושרים במסגרת  .6.3.1.1.2
יעביר המפעיל לחטיבת  -תקופת מתן השירותים, ספק נוסף 

  לעיל.  4קשה מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף הביטחון ב

לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם שאינו נכלל מתחייב  מפעילה .6.3.1.1.3
ברשימת המפעילים, ולעדכן מיידית את חטיבת הביטחון על כל גורם 
אשר נכלל ברשימת המפעילים שהמפעיל הפסיק את קבלת 

 ורם. השירותים ממנו, בין אם מיזמתו ובין אם ביזמת אותו ג

במערך הטרמינלים בנתב"ג, הוגדרו תחומים תפעוליים המיועדים לכניסת  .6.3.1.2
ספקים לצורך פריקה והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה 

פי נוהל ספקים של חטיבת - על תלתחומים זה תתבצע בקרה ובדיקה ביטחוני
פי הוראות נספח זה, תתאפשר - הביטחון, ורק לגורמים אשר אושרו על

 תחום התפעולי.הכניסה ל

בשטח  מפעילהמתקני הובלת הסחורה מהמפעיל (המורשה) אל מחסני/ .6.3.1.3
תעשה בהשגחה צמודה של ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי האווירי 

המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי 
  הכניסה לשטח האווירי).

צאים במרחב הובלת סחורה אל מקומות השירות בשטחים המוגבלים הנמ .6.3.1.4
נתב"ג, או מהם, תבוצע על ידי עובדי המפעיל בלבד, וככלל לא תתאפשר 
כניסת המפעיל אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים שיאושרו מראש 

 מחטיבת הביטחון.

הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה  המפעילמתקנים בשימוש  .6.3.1.5
 לל למכירה(כו , למכירה או לשימוש בתחום הנמלהמיועדת להטסה
טחון המופיעים יפי כללי האבטחה ונהלי הב- ) יופעלו עלבמקומות השירות

 .לנספח זה) 1נספח כמצ"ב ( בשינויים המחויבים בנוהל הפעלת מחסנים

 הגבלה על מכירת מוצרים וטובין העלולים לשמש לפיגוע במטוס: .6.4

מרים פי נהלי האבטחה התעופתיים חל איסור מוחלט על העלאת כלי נשק וחו- על  .6.4.1
 נפיצים, מכל סוג שהוא למטוסים הממריאים מנמל התעופה בן גוריון.

חל איסור על מכירה של כלי נשק קר או חם, או כל אמצעי אחר אשר יכול לשמש   .6.4.2
 5ככלי נשק או הדומה לכלי נשק לרבות: אולרים,כל חפץ בעל להב העולה באורכו על 

על קצה חד העלול לשמש כאמצעי ס"מ, חצים וקשתות, יתדות, פגיונות ו/או כל חפץ ב
לפיגוע, גז מדמיע או כל סוג של תרסיס העלול לסכן את ביטחון המטוס ונוסעיו, 
פריטים בעלי מרכיב כימי  העלול לסכן את ביטחון המטוס ונוסעיו,פריטים דליקים 
ו/או פריטים אשר מיזוגם ביחד עלול לגרום לבעירה, רובי צלילה וכו', בכל מתחם 

כן, חל איסור מכירת פריטים המדמים כלי נשק חם/קר לסוגיו (כגון הנמל. כמו 
אקדחי צעצוע וכ"ו), בהקשר זה, חלה חובת דיווח לחטיבת הביטחון ומכירת פריטים 

 אלו תעשה רק לאחר מתן אישור מפורש של נציג החטיבה המוסמך לכך.

רשימה מפורטת ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים,  30על המפעיל להעביר,עד   .6.4.3
מחלקת עוקף  –של המוצרים שיימכרו בנקודות השירות, לאישור חטיבת הביטחון. 

 טב"ן.

פי שיקול דעתה ומשיקולים ביטחוניים, לאסור על מכירת -חטיבת הביטחון רשאית על  .6.4.4
מי מהמוצרים למכירה המופיע ברשימה. יתרה מזאת, חטיבת הביטחון רשאית 

אפ") בלבד ובכך לאפשר -"פטור ושמור" (להלן: "פיקלהגביל מכירת מוצרים בשיטת 
 העמסתם למטוס). -מכירה בתנאים מגבילים (אי

מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי למכור ו/או להחזיק, במי ממקומות השירות,   .6.4.5
 במוצר שנפסל כאמור.



בהמשך לאמור לעיל יעביר המפעיל לאישור חטיבת הביטחון/מחלקת עוקף טב"ן, כל   .6.4.6
חדש בו הוא מעוניין להחזיק ו/או לסחור במקומות השירות וכל התקשרות עם  מוצר

 ספק חדש.

המפעיל לא יחזיק במקומות השירות מוצר/ים אשר לא אושרו על ידי חטיבת   .6.4.7
הביטחון. חטיבת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המוצרים הנמכרים 

ניסתם למחסן המפעיל ו/או ידי המפעיל טרם כניסה לשטח האווירי ו/או לכ- על
לנקודות המכירה בנמל. עלויות שינוע המוצרים אל מתחם הבידוק וממנו בחזרה וכול 

 עלויות הבידוק עצמו יחולו על המפעיל.

ים /להסיר מן המדפים מוצר מפעיללהורות לעל פי שיקול דעתה, הרשות זכאית  .6.4.8
 ם מעת לעת.המשתני םביטחונייפי שיקולים - זאת על שאושר/ו, ים /ימימסו

חטיבת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוהלי הכנסת הפריטים מעת  .6.4.9
 לעת, בהתאם להנחיות הגוף המנחה, שינויי נוהל ו/או כתוצאה מאירועים ביטחוניים.

נאמני הביטחון מטעם הזכיין, חייבים להמציא באופן שוטף, דו"ח מלאי של הפריטים  .6.4.10
 ב"ן, טרם הכנסתם לחנות.הנמכרים בחנות, למחלקת עוקף ט

נאמני הביטחון מטעם הזכיין, חייבים לתדרך את עובדיהם באופן שוטף אודות  .6.4.11
 ההנחיות הביטחוניות הקיימות, לשם אכיפת הסדרי הביטחון בצורה נאותה.

חל איסור שימוש בכל סוג של סכיני חיתוך, מספריים ודומיהם במהלך העבודה  .6.4.12
. קרבתם של פריטים אלו לנוסעים עלולה השוטפת של המוכרים בנקודות המכירה

לסכן את ביטחון המטוס ונוסעיו. בנקודות ההסעדה יעשה שימוש בכלי אוכל שאושרו 
על ידי ביטחון נתב"ג ושאינם מסכנים את ביטחון התעופה האזרחית (קרי, כלי 
פלסטיק בלבד). במידה ואושר שימוש בכלי חיתוך אחר, חלה חובה לעגנו (בכבל שאינו 

 ן להסרה) בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי מחלקת עוקף טב"ן. נית

חטיבת הביטחון תבצע ביקורות שוטפות בחנויות ועל כלל העובדים בחנויות להישמע  .6.4.13
להוראותיה. עובד אשר יחרוג מהוראות הביטחון, יאבד את אישור הכניסה לשטחים 

 המוגבלים שניתן לו לשם ביצוע תפקידו.

שירים המשמיעים קולות רעש וצפצוף חייבים את אישורה של מכשירי אזעקה ו/או מכ .6.4.14
  מחלקת עוקף טב"ן טרם הכנסתם או התקנתם בחנות. 

 אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.5

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי הרשות  .6.5.1
 לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מידע,  הוצאת רשומות .6.5.2
שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי אבטחת המידע. 
יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות שמוש במחשבים 

בדי המפעיל. התחייבות זה, ע"י עו- נישאים לשם מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתב
כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת 

  המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  .6.5.3
מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של 

  לסוגיהן. DOKתקני תוכנות לסוגיהן וכן לה

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש בתוכנות  .6.5.4
אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב של 

  אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של המפעיל ודיון, לפי הצורך.\נציג הרשות

מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע לצורך בהירות הנושא, נציג אגף  .6.5.5
ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של נהלי 

 הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו.



 שמירה על שלמות מתקנים בטחוניים : .6.6

באחריות נותן השירות לשמור על סביבת העבודה הסמוכה למקום מתן השירות  .6.6.1
ת פסולת או כל מעשה אחר העלול לגרום לנזק למתקנים הבטחוניים ולהמנע מהשלכ

 גדרות, מצלמות ומערכות אבטחה אחרות. –הסמוכים ובכלל זה 

חל איסור מוחלט על חיבור אמצעים מכל סוג (כבלי חשמל ותקשורת, שילוט,  .6.6.2
  מצלמות, כבלי עגינה וכיו"ב) על מתקנים בטחוניים הסמוכים למקום מתן השירות.  

 וביקורת: בקרה .7

חטיבת הבטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע  .7.1
דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה - ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול

 וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

הביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מערך הבקרה ו .7.2
 המשנה מטעמו.- מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרים של המפעיל וקבלני

המפעיל מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל  .7.3
ות בטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטי

 ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, המפעיל יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  .7.4
 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

במקרה  הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י המפעיל .7.5
של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה 

 והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו כלפי  .7.6
 הרשות.

 שמירה על סודיות: .8

במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד, לא  המפעיל וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק .8.1
להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי 

 הבטחון או מערכות מידע ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.

 נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם המפעיל .8.2
יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות האבטחה במסמך 

משנה, שיועסקו -האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 ע"י המפעיל, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן.

משנה -המפעיל, ספק שרות (עובד של-השרות: כל נותן-הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .8.3
או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 

השרות). הצהרות - הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של המפעיל (מעבר לחתימתו של נותן
 .2הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, להלן טופס 

 בטחוניים: כללי התנהגות .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות  .9.1
 הטרמינל הציבוריים.

על המפעיל וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם הרשות,  .9.2
 בשגרה ובשעת חירום.



חירום, בשגרה,  תנועתם של אנשי הבטחון מטעם חטיבת הבטחון לצורך בטחוני בשעת .9.3
 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד המפעיל או מי מטעמו.

שלא חל איסור מוחלט על המפעיל ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  .9.4
 לצורכי עבודתם.

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני,  .9.5
המפעיל וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחון או לנציג היחידה 

 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי  .9.6
 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט!

מפעיל/בעל כלי טיס הממריא מנמל התעופה בן גוריון מחויב לעמוד בנהלי חטיבת  .9.7
הביטחון/אגף בודקים באופן מוחלט ובכל הקשור להעברת כבודה/חפצים למטוס, לבדיקת 
אנשי צוות כלי הטיס ו/או נוסעים טרום יציאתם לטיסה, להכנסת ציוד מוטס בין אם תפעולי 

עבר בכלי הטיס ולקייטרינג המוזמן לטיסה בין אם לצוות או טכני, לבדיקת דואר חברה המו
  המטוס ו/או לנוסעי הטיסה.

, 3.3נהלים אלו יועברו לנאמן הביטחון על ידי נציג חטיבת הביטחון בהתאם לנאמר בסעיף  .9.8
 .03-9752249יש לפנות ולתאם מול אגף בודקים בחטיבת הביטחון בטלפון : 

 שינויים ועדכונים: .10

ן ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה נהלי חטיבת הבטחו .10.1
חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, 
כי חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח 

 דעתן, בכל עת.-זה, לפי שיקול

כל שינוי באופי הפעילות של המפעיל ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות מובהר בזאת, כי  .10.2
ו/או המתקנים, העומדים לרשות המפעיל, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי 

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.

המפעיל יקבל מראש מידי חטיבת הבטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת  .10.3
 רות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.את השי

 שונות: .11

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי  .11.1
 ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.

 בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או  .11.2

לא יחולו על מפעיל, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה  6.2 הוראות סעיף  .11.3
 לשטחים המוגבלים.

בטחון הכלליות שידרשו מהמפעיל, כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות ה .11.4
דעתה של חטיבת הבטחון, השלכה על בטחון הנוסעים, ציבור -אשר יש לה, לפי שיקול

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתהמבקרים והמטוסים בנמל, 

שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה -כל מסמך, שיימצא ברשות המפעיל או נותן .11.5
בכלל). המפעיל יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא  השרות (או המפעיל-של נותן

 ישמיד את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של  .11.6
  המפעיל, ללא יוצא מן הכלל.



משנה, המועסק -ת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספקנציג הרשות רשאי לדרוש את הפסק .11.7
דעתו המוחלט. המפעיל יפסיק את העסקתו -במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 ללא כל ערעור.

 נוהל האבטחה בחצרי המפעיל: .12

סעיף זה חל רק במידה והמפעיל מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת  .12.1
להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי המפעיל. כל ממוחשבת או חלקים ממנה.  

  המשנה מטעמו.- האמור להלן מתייחס הן למפעיל והן לקבלני

 המפעיל מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן: .12.2

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי המפעיל, יהיה מנותק מרשת  .12.2.1
רצונו של נציג הרשות, כי -לשביעותהמחשבים בחברה. לחילופין, אם המפעיל יוכיח, 

אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של 
המידע של הרשות מרשת המחשבים של המפעיל או מכל מידע של חברה אחרת 

 שהמפעיל נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 שאושרו ע"י הרשות. הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, .12.2.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי המפעיל: .12.2.3

מורשים למידע של -המפעיל יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי .12.2.4
הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב 

יסמאות של מכון ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן ס
  התקנים הישראלי. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

המפעיל יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של המפעיל במערכת  .12.2.5
ויקבל אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם 

 בכוונתו להפעיל.

עוד מידע של הרשות -ומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כלפעולות אבחון ותיקון (של ח .12.2.6
מאוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או המפעיל, יבוצעו בחצרי 
המפעיל ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. 
פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע 

 כך מראש.להיערך ל

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה.  .12.2.7
המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו 
למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת 

  פרה יסודית של החוזה.מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב לה

שרות או סיום -עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן .12.2.8
ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות 
כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל 

ת או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר הפעילויות, לרשות הרשו
ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך 
מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי המפעיל והיו קשורים למהלך אספקת השירותים 

גבי לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, ל
 מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

ידי המפעיל, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן - יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על .12.3
  מלא.

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק .12.4

מנת  המשנה על-הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי המפעיל או ספק .12.5
 לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים.



בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות  .12.5.1
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-המחשוב של המפעיל או של ספק

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות  .12.6
המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת - פעיל או של קבלניהמידע של המ

  המידע של הרשות, המפעיל מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על המפעיל להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול  .12.7
  למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

   



  1נספח 
  

ם  -  י נ ס ח מ ת  ל ע פ ה ל  ה ו   - נ
  

לים מחסן או מתקן כלשהו מחוץ לשטח האווירי ממנו יאשר מפעתב"ג והפועלים בנ בעלי הרשאה .1
בחנויות או במי מנקודות המכירה האחרות מגיעים מוצרים/חפצים העולים על הטיסה ו/או נמכרים 

-הכנסתם למתחם חנויות הדיוטיבבידוק ביטחוני מלא למוצרים בטרם  חייבים שבאולם היוצאים, 
 פרי.

  
  

 כמו כן, בעלי ההרשאה חייבים לפעול על פי הנחיות הביטחון שלהלן:  .2
  

מאושר על ידי חטיבת הביטחון בנתב"ג. כפועל יוצא מכך, הוא חייב המחסן/מתקן חייב להיות   .א
, למניעת פריצה חברת שמירה במערכת אזעקה המחוברת למוקד ומצוידנעול  ,מוגןלהיות 

האמור לעיל אינו בא להחליף את הצורך בבידוק טכנולוגי  למבנה. סמויהואפשרות לחדירה 
  המבוצע במרכז הבידוק של חטיבת הביטחון בנתב"ג.

  
, שימכור בחנויותבצע מיפוי בדיקת מהימנות לכל הספקים של מוצרים מפעיל יה -מיפוי ספקים   .ב

  חטיבת הביטחון. לאישור. נתונים אלה יועברו ןחוהביט יבתחטקריטריונים שתקבע פי - על
  

. לעובד שלא קיבל ןהביטחועובדים המועסקים במחסן חייבים לקבל אישור בטחוני מחטיבת   .ג
  אישור בטחוני לא תתאפשר גישה למחסן ולמוצרים שעולים על המטוס.

  
א נעול המטען מהספק למחסן ומהמחסן לשטח האווירי ולמטוס יובל כשהו -הובלת המטענים   .ד

  לקבל אישור בטחוני טרם תחילת העסקתו. יחויבותחת השגחה. נהג המשאית 
  

חנויות ו/או בנקודות המכירה האחרות חפצים/מוצרים שעולים על המטוס ו/או נמכרים ב  .ה
תן ילא יאושרו להטסה אלא אם נ ,ואינם מגיעים מספק מורשה ומאושר שבאולם היוצאים,

  שיהיו תקפים באותה עת. ןהביטחופי נהלי -בדיקה מלאה על לבצע עבורם
  

חטיבת הביטחון  ל ידישיתודרך עמפעיל, לכל מחסן ימונה נאמן בטחון מטעמו של ה  .ו
  טחון התקפים.יפי נהלי הב-לויפעל ע

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

   



  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -: לנספח ו' :כתב התחייבות של המפעיל 1טופס 

הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד אני הח"מ ___________________, 
_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  מבוא. .1

אל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישר
ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר מידע רגיש / חסוי 
וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה 

אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי 
 רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או  תהתחייבו .3.1
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל  .3.2
  הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

 זה עדיפות. התחייבות-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

התחייבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  - ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן 

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

הכולל של המידע הנדון הוא רגיש / חסוי / חסוי ביותר אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג  .5.1
 התחייבות זה.-ושמור / סודי, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב

"החוק"), לידיעת  -(להלן  1977 - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
יאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י המשנה שלי, לאחר ש- עובדי וקבלני

 להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעיף 

 - או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה   א.
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958

מאסר שנה  -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

סק כעובד או כספק לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהוע  ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר 

  את הידיעה בתום לב.

  : גילוי בהפרת אימון:119סעיף 

 מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  -לקבלו, דינו 

  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  ות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה.לרב - "מסירה" 



אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה  .5.4
התחייבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל - כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  שות.אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הר

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  - "גילוי" 
הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 
מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 

מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי 
  כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5
הידיעה, התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את -לכתב

  אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6

התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות - נציג הרשות לצורך כתב
משנה, עמם אני בא בקשר -או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לספק

-שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב עסקי לצורך אספקת
-התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  לזמן, לפי הצורך.

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב .7

נים לשינוי ו/או לביטול התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח בטחון אחר אינם נית- ידוע לי, כי כתב
  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחייבות זה.-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י - התחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-הפרת הוראה מהוראות כתב
ה מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהי

צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות 
  התחייבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

אחריותי למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מ
  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

- התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב- כל האמור בכתב
  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

שאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד נו
  מתנאי ההסכם.

  

  ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחון.

  
  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
  
  
  
  



  הצהרה על שמירת סודיות. - השרות -לנספח ו' : כתב התחייבות של נותן: 2טופס 
  

  אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
  

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:
  
  

התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות  .1
ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר מידע רגיש / 
חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי 

סודי (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  הממשלה ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג שמור /
התאגיד ובאופן אישי לפעול  שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם הת

  כדלקמן:

 לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. .2

, 119-ו 118לסעיפים  - "החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 - תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

 
  : גילוי בהפרת חוזה:118סעיף 

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.
, (נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה 1958

מאסר שנה  -והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כספק לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 

  דיעה בתום לב.מסר את הי

  

  : גילוי בהפרת אימון:119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך,  -דינו 
  מאסר ששה חודשים. -דינו 

ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם לרבות  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. - "מסירה" 

  

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך  .4
וקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ת

 ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
  

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות  - "גילוי" 
ים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחרי

תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, 
מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות 

  והרצאות.

  

שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי  .5
להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

 קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.



  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
לחוזה, ואני מתחייב לפעול לפיו וכן  3ת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כנספח ח'ההתחייבות לשמיר

 לפי הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

 

-אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל .7
 דע של הרשות._____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המי

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  
  
  
  

  תאריך: __________    שם החותם: _______________     חתימה: __________________
  
  
  

  נחתם בנוכחות:
  
  

  תפקיד: ______________    שם המאשר: __________________   
  
  

  חתימה:___________________
  
  
  
 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 הנחיות לביצוע מערכות בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים

  כללי

מפרטי פרויקט שדה התעופה "רמון" הינם חלק בלתי נפרד מנספח זה ויקראו להלן "המפרט 

  המיוחד".

 08הנחיות לעבודות חשמל פרק   א.

  כללי  .1

הכלליים בהוצאת הועדה הבין משרדית, העבודות תבוצענה לפי המפרטים   א)

הישראליים המתאימים,  מעודכנות, הנוגעים לעבודה זו, התקנים  בהוצאות

לתקן  חוק החשמל, תקנות ממשלתיות מחייבות ובהעדרם

 . DIN\VDE גרמני

לביקורת היועצים  במושכר השוכר מתחייב להעמיד את מתקני החשמל  ב)

תקינות המתקנים ועמידתם אישורם ל המקצועיים של המשכיר ולקבל

ההסכם, וזאת  פי- בדרישות תקני החשמל המתאימים ודרישות המשכיר על

בטרם הפעלתם. השוכר ימציא למשכיר אישור בודק חשמל מוסמך על 

 תקינות 

  

  

  המערכות במושכר, קודם לחיבור מערכות החשמל של המושכר 

  המבנה.  למערכת החשמל של

 חיבור חשמל  .2

אספקה מלוח הזנות לשוכרים ייעודי. גודל האספקה יינתן כל שוכר יקבל   א)

וואט למ"ר  100וואט למ"ר ועבור מ"א  50על פי חישוב: עבור כוח ותאורה 

ברוטו. חיבורים גדולים מזה יחשבו חיבורים חריגים וידונו על ידי המשכיר 

והיועצים הרלוונטיים של המשכיר. במקרה כזה יתבקש השוכר לספק את 

 שר הביאו אותו לבקשה החריגה.החישובים א

לכל חיבור יותקנו המפסק הראשי להזנה, סליל ניתוק לניתוק בזמן הפעלת   ב)

 אזעקת אש משטח השוכר ומשנה זרם למדידה.

  עלויות החיבור יהיו על ידי המשכיר ויכללו:  ג)

 (על פי גודל החיבור) מפסק ראשי  

 סליל הפסקה בחירום  

 מורים במונהמשנה זרם למדידה וערוצי מנייה ש  

 כבל הזנה מלוח החשמל ועד למקום האספקה בתאום עם השוכר  

ערוצי להנפקת חשבון -כל אספקה מלוח החלוקה תמנה על ידי מונה רב  ד)

לשוכר על ידי המשכיר. המונים מותקנים בלוחות החלוקה לפי שיקול 

  המשכיר וגישה אליהם איננה חופשית אלא בתיאום מראש עם המשכיר.

  בקרת מבנהמערכת   ג)

מבנה מותקנת מערכת בקרת מבנה מתקדמת אך היא איננה קשורה 

למערכות המותקנות בשטחי השוכרים. במידה והשוכר ירצה לתאם ניטור 



של מערכות המותקנות בשטח המושכר יש לתאם זאת עם המשכיר. ניטור 

מסוג זה יהיה ברמת התראות בלבד (מגעים יבשים) אל מערכת הבקרה של 

  ומחר ספציפית על פי הדרישה.המבנה וית

כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לתקנים, בתאום עם המפרט המיוחד לעבודות   .4

  חשמל של הפרויקט כולו, הכולל את ההנחיות להתקנה בסעיפים הבאים:

  כבלי מתח נמוך. – 08.11סעיף 

  מערכת תמיכה כבלים. – 08.13סעיף 

  הארקה והגנה מפני ברקים. – 08.14סעיף 

  הארקה מיוחדת. – 08.15עיף ס

  כבלי מתח נמוך, ולוחות חשמל ראשיים. – 08.16סעיף 

  לוחות בקרה לתיקון הספק. – 08.18סעיף 

  אספקת חשמל רצופה. – 08.21סעיף 

  מתקני תאורה ואביזרי תאורה. – 08.23סעיף 

. כל מתקן Lux 1. כל שאר האזורים  lux 10עוצמת תאורת החירום במעברים היא   .5

 לתאורת חירום צריך לכלול הכנה לחיבור המתקן למערכת בקרה מרכזית.

שלטים עם ניאון או עם נורות ניאון קתודיות יצוידו במפסק כיבוי אש בחזית שטחי   .6

המכירה. המיקום המדויק יתואם עם האדריכל והוא כפוף לאישור הרשות בשלב 

 אישור התכניות טרם ההתקנה.

 חמה במתחם השוכר (כגון: הלוגן, ליבון וכו'). לא יאושר שימוש בתאורה  .7

כל נתיבי המילוט יכללו שילוט הכוונה מואר כולל כיתוב בעברית ובאנגלית, בגיבוי   .8

 סוללות.

אמפר ומעלה דורשים אמצעי כיבוי אבטחה אוטומטים מאש  63כל הלוחות של   .9

 .200FMמסוג 

  

  

 .70%כך שיפעלו בעומס נקוב של  כל המעגלים הסופיים צריכים להיות מתוכננים  .10

 .25%יש לבחור כבלים מצטלבים להזנת לוחות החשמל עם עתודה עתידית של   .11

 .25%כל לוחות החשמל יתוכננו עם עתודה עתידית של   .12

 .lagging 0.92הספק חשמל מינימלי במתקן יהיה   .13

 ככלל לא תאושר התחברות למתח גבוה בטרמינל.  .14

בכל אזור בבית הנתיבות ישנם חדרי חשמל בהם נמצאים לוחות חשמל חלוקה   .15

) עבור המפעילים. המפעילים אחראים לתכנון XXCDP XXXייעודיים (המסומנים 

והתקנת לוח חשמל מקומי עבור שטחי המכירה והשטחים העורפיים. אין להשאיר 

התכנון  תעלות או חוטים חשופים בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים. כל

וההזנות לכל מערכות החשמל בשטחי המכירה ובשטחים העורפיים: התקנת לוח 

חשמל בתחומו וביצוע כל התשתית הנדרשת להזנת הצרכנים השונים בתחומו 

יבוצעו ע"י המפעיל ויוזנו מלוח מקומי בתוך שטח המפעיל, למעט בשטחי מכירה 



לכל המפעילים גם כאלה  מ"ר קרי בדוכנים. מונה חשמל יותקנו 25 –של פחות מ 

 מ"ר. 25 –ששטחם פחות מ 

ידי המפעילים לאישור  –תכניות מוצעות של עבודות חשמל ותאורה יוגשו על   .16

פי  –הרשות, צוות אישור תכניות והאדריכל , חתומים ע"י מהנדס חשמל ועל 

 ההנחיות בפרק החשמל של המפרט המיוחד שדה התעופה "רמון" .

ת יש להגיש את תכנון הלוח של השוכר לאישור, כמו כן את יצרן עם הגשת התכניו  .17

  הלוח ואת הציוד שיותקן בלוח.

לחנויות ולמסעדות יסופקו שערי גלילת החזית לחתימת החנות / המסעדה. הזנת   .18

השער ,  גופי התאורה וכל צרכני החשמל בחנות / במסעדה יוזנו מלוח חשמל מקומי 

 המפעיל.אשר יתוכנן ויותקן על ידי 

 השוכר אחראי על אחזקת הלוח וכן אביזרי החשמל והתאורה במתחם שלו.  .19

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח יד'

  נספח איכות הסביבה

  
 הגדרות .  1

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות.  ":המפעיל"

יחידה של הרשות המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"
  בתחום איכות הסביבה. 

 " שדות תעופה"  ,"מסופים". שדה תעופה  או מסוף אשר מוגדרים בחוזה  ההרשאה -"מתקן"

מנהל שדה תעופה / מסוף  אשר מוגדרים בחוזה ההרשאה " שדות תעופה"   -"מנהל מתקן"
 ,"מסופים".

  חובות המפעיל .  2

מחובתו של המפעיל ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישורים ורישיונות  .2.1

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

ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים, העשויים/ות להידרש 

גורם שהוא על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי מכל 

 תוקף משך כל תקופת החוזה.

 –חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו על המפעיל טרם ביצוע עבודה לוודא כי הינו עומד בתנאי  .2.2

 –תקנות הדרכים (שילוט), התש"ם  ,1999 –תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט ,  1966

 ,2009 –תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"ע ,  1980

אין באמור כדי לגרוע מאחריותו לרבות האישורים והיתרים הנדרשים מתוקף חוקים ותקנות אלו . 

 למלא אחר הוראות כל דין אחרות . של המפעיל

עלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים הנובעים המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפו .2.3

מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום. המפעיל יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה 

וכי הבין את תוכנה. המפעיל יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור על 

 התיעוד, במשך כל תקופת החוזה.

המפעיל לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפרת הוראות כל דין מחובתו של  .2.4

ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו ו/או ע"י מי 

מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה 

תי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה מייננת ובל

 בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

מחובתו של המפעיל לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם אחר  .2.5

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

באחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או פעולה  .2.6

  מתקנת אשר יידרשו בתחום הגנת הסביבה. 



כל דין בנושאי ההגנה על  הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהמפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .2.7

על פי נספח זה לרבות ולא למעט  ויבויותיהתחיהסביבה ואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 

/או ימסרו לו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ברשות על פי נספח ובגין הפרה של ההנחיות שנמסרו 

ו/או  מעשה בגיןזה. אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או של מי מטעמו 

נספח זה, והמפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין מחדל כלשהם בכל הנוגע לשמירה על ההוראות ב

 מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על שנעשו מחדל/או ו מעשה בגין נגדה שתוגש דרישהכל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו

כל מקרה בו נדרש המפעיל לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך דומה  .2.8

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

, בהיבטים השונים של איכות סביבה בפעילות המתבצעת השאר בין,  העוסקת נהלים מערכת רשותל .2.9

את המפעיל ויהיה עליו לקיימו בתיאום עם  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורברשות. 

 אחר ממונה גורם כל בתיאוםהמתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםהיחידה לאיכות הסביבה ברשות, 

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ברשות

 רעש .  3

  .דין כל פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  המפעיל על .3.1

 להפחתת לפעול המפעיל  באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .3.2

  .המותרות לרמות הרעש

  זיהום קרקע .  4

על המפעיל להימנע מכל זיהום קרקע בעת פעילותו במתחם המתקן ועליו למגן כל חומר מסוכן  .4.1

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

 ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה.     

  זיהום אויר .  5

  יגרום מפעיל לזיהום אויר, כהגדרתו לפי כל דין.לא  .5.1

המפעיל מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר  .5.2

  המוגדרים בכל דין.

  ריח מטרדי .  6

  ח לסביבתו.כל מטרד רי מפעיל יגרום  לא .6.1

  המפעיל מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .6.2

  פסולת .  7

  - הגדרות  .7.1

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

מכל סוג, המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק חומרים מסוכנים) 
  .1990התשנ"א  

 כללי .7.2

ל מחויב לטפל בכל פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילותו, על פי המפעי .7.2.1

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



, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, 1984 - שמירת הניקיון, התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית,  1993 - התשנ"ג

 .הנלווים הוראות רש"ת וההסכמים

  פסולת ביתית .7.3

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים  .7.3.1

  המוקצים על ידי רש"ת.

  פסולת מסוכנת .7.4

לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך המפעיל פסולת מסוכנת מכל  .7.4.1

  סוג שהוא בתחומי הרשות 

ועל  פסולת מסוכנת תועבר באם תיווצר בתהליך עבודתו  על ידי המפעיל .7.4.2

חשבונו לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם 

  המשרד להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל פסולת חומרים מסוכנים באם קיימת, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י  .7.4.3

המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני 

 ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה. םיהגורמים הרלוונטי

  

  תאריך_______________

  הצהרת המפעיל

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

 ובנספח איכות סביבה (נספח יז' לחוזה) המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. בחוזה ההרשאה

עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מתן השירותים על ידי  מבלי למלא הריני להצהיר כי ידוע לי כי  .2

אחר הוראות כל דין, חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנחיות על פי נספח יז' 

לחוזה, עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמור לעיל, לרבות אך לא למעט נהלי הרשות 

יעה ככל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות הרלבנטיים נועדו לצמצם פג

השמירה על כל האמור לעיל ברישא לסעיף זה ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות הינה 

הגורם אשר אליו יהיה על לפנות, בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו, בכל 

 ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה 

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

הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע 

מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות  לי שההנחיות דלעיל אינן

 ולא להמעיט מהוראות הדין הרלבנטיות.

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

 בתחומי רשות.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי פעילותי  .5

 ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רשות.   



עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רשות ובפיקוחה אין בהן כדי להשיט אחריות על הרשות בכל  .6

ל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והוראות החוזה הנוגע על מילוי חובותיי על פי כ

 על נספחיו בלבד.      

  

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________________

  שם החברה ומס' ח.פ.________________

  כתובת____________________________

  טלפון_____________________________

  _חתימה___________________________

    

    

  

אני, ______________ עובד רשות, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי המפעיל 
החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו ואת המחויבויות 

  המוטלות עליו. 

  _______________ -חתימת עובד רשות

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  טו'נספח 

  ההסכמים המומחים

  

  



  



  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  נספח טז'

 .למכרז הצעתו במסגרת המפעיל ידי על שהוגשו כפי, נספחיו על למכרז המפעיל של ההצעה טופס
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