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  רשות שדות התעופה

למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול חוזה הרשאה 
  ת שדות התעופההיבשתיים המנוהלים על ידי רשו

  2017אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     

  ")הרשות(להלן: "

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")המפעיל(להלן: "

מכוח סמכויות שהוקנו לה את שדות ונמלי התעופה בישראל והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,   להואי
   ;")הנמל(להלן: " גוריון-נמל התעופה בןלרבות , 1977-בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

למתן הרשאה  2017/15/040/114/00י מס' מכרז פומב"פרסמה הרשות את  ,_________ וביום  לוהואי
למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על 

   ;והצעתו של המפעיל הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז ")המכרז(להלן: " "ידי רשות שדות התעופה

 ובכלל זאת: סמכי המכרזבמ ותהכלולוהתחייבויותיו ובכפוף להצעת המפעיל במכרז, הצהרותיו   לוהואי
הפעלה לו תאמהההמפורטות בחוזה, מעניקה הרשות למפעיל הרשאה לוההתחייבויות ההצהרות 

ל והכלהלן),  אלה יםכן הרשאה למתן השירותים באמצעותם (כהגדרת מונחו מקומות השירותשל 
  בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה;

  כדלהלן: ,הוצהר והותנה בין הצדדיםלפיכך הוסכם, 

  מבוא ונספחים .1

 .מתנאיו ותנאיהמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו,  .1.1

 המפורטים להלן מהווים את נספחי החוזה:  המסמכים .1.2

אשר תעודכן מעת לעת ככל שיתווספו מיקומי מתקני הפרסום, ת טבל( המפרט -  נספח א'
, ומפה עם מיקום בהתאם להוראות החוזה הפרסוםו/או יגרעו מיקומי מתקני 

     השלטים ללא היתר בניה). 5

  נספח השירות והתפעול.   -  נספח ב'

  התקשורת.  נספח -  נספח ג'

  דיווח כספי שנתי.   נוסח -  'ד נספח

  . מבקר חשבון רואה מטעם אישור נוסח -  'ה נספח

  הוראה לחיוב חשבון.  נוסח -  'ו נספח

  נוסח ערבות. -  'ז נספח

  . בנזיקיןאחריות  נספח -  'ח נספח

  ביטוח ואישורי ביטוח.  נספח - ט' נספח

  נספח  בטיחות באש. - 'י נספח
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  נספח בטיחות וגהות. - 'אי נספח

  נספח האחזקה. - 'בי נספח

  נספח הוראות הביטחון. - 'יג נספח

  נספח איכות הסביבה. - 'יד נספח

  מחים.ההסכמים המו - 'טו נספח

 המפעיל ידי על שהוגשו כפי, נספחיו על למכרז המפעיל של ההצעה טופס -  נספח טז'
  .למכרז הצעתו במסגרת

  פרשנות .2

 םהכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהו העניינים תוכן .2.1
הו משמעה הפנייה הפניה בחוזה לנספח כלש אחרת. מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל 

  לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. 

את החוזה, תהא אותה  רכיביםלרבות באחד המסמכים המ בחוזה/או מונח שהוגדר וביטוי  לכל .2.2
 .אחרת יםמחייב והדבקםהדברים  שרבמפורש אחרת או אם הק צויןמשמעות, זולת אם ה

בין נספחי  /אווה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו התאמ-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
(להלן,  נספחיו/או ו החוזה לבין) להתנאה(הניתנות  דין כלו/או בין הוראות  החוזה, לבין עצמם

יהיה המפעיל מחויב להוראה המחמירה על המפעיל מביניהן, אלא אם , ")התאמה אייחדיו: "
 לעדי, במפורש ובכתב.תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הב

ספק בפירושם הנכון  למפעילאו שהיה התאמה  אי המפעילבזאת, כי בכל מקרה שבו גילה  מובהר
עם  מיידהרשות  לנציגהמפעיל באחריות לפנות בכתב  שאשל הוראה, מסמך או כל חלק מהם, י

ות כאמור, לקבלת הורא עדגילויה, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
אלא אם קיבל מנציג הרשות  החוזה פי על יומהתחייבויות איזה של םאת ביצוע המפעיליעכב  לא

  הוראה אחרת בכתב. 

 נוסחה יהיהלגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל מובהר בזאת, כי נוסח ההסכם בעברית  מבלי
 ויחולואנגלית של ההסכם, המחייב את המפעיל לכל דבר ועניין והוא יגבר על כל תרגום ל יחידיה

 זה לעיל.  2.3 בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

 הדבקם אובחוזה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הקשר הדברים  .2.4
 אחרת:  יםמחייב

  הנמל והאתרים האחרים -  "אתרים"

 יאמצע"בעל 
 "משמעותי שליטה

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב המי שהנו  -
ו/או  במפעילו/או מכוח ההצבעה  המפעילשל הון המניות המונפק של 

שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים 
  . במפעיל

ות המונפק של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המני -  "עניין"בעל 
המפעיל או מזכויות ההצבעה במפעיל, מי שיש לו הסמכות למנות 

המפעיל או מי  שלדירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי 
(כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  במפעילשמכהן כנושא משרה 

  ). 1999-"טתשנ

"דמי הרשאה 
 משולבים בסיסיים

 "נמלב

, כדמי הרשאה משולבים כרזסכום אותו נקב המפעיל בהצעתו למ-
 12שנת חוזה בת  בגיןעל ידי המפעיל לרשות,  מובסיסיים, אשר ישול

חשבון דמי ההרשאה המשולבים  עלחודשים קלנדאריים מלאים, 
 בנמל למפעיל שהוקצו פרסום במתקניוזאת עבור קבלת ההרשאה 

 .החוזה חתימת למועד נכון
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"דמי הרשאה 
 משולבים"

 בגיןמפעיל לרשות במהלך תקופת השירותים, תשלום אותו ישלם ה-
) iחודשים קלנדאריים מלאים, הכולל את כל אלה: ( 12שנת חוזה בת 

) דמי iii) דמי השימוש בגין מתקני הפרסום; (iiדמי ההרשאה; (
 .הפרסום מתקניהשירותים, בגין 

למתן השירותים באמצעות מתקני הפרסום ההרשאה בגין תשלום - "דמי הרשאה"
 .ם הקצתה הרשות לשימוש המפעיל כמפורט בחוזהאות

בגין  "דמי שימוש
  "מתקני הפרסום

-  

  

ממתקני הפרסום אותם שימוש בכל אחד לתשלום בגין ההרשאה 
  .להלן 4.1 בסעיף הקצתה הרשות לשימוש המפעיל, כמפורט 

"דמי שימוש בגין 
  "שטחים עורפיים

מהשטחים העורפיים אותם שימוש בכל אחד לתשלום בגין ההרשאה   -
  .הקצתה הרשות לשימוש המפעיל

 "דמי שירותים
בגין מתקני 

  "הפרסום

  . למתקני הפרסום מים עבור השירותים הבסיסייםתשלו -

 שירותים"דמי 
עבור שטחים 

  "עורפיים

  . לשטחים העורפיים הבסיסיים השירותים עבור מיםתשלו -

 י שירותים"דמ
עבור  נוספים

 "מתקני פרסום

 כלולים שאינם שירותיםישלם המפעיל בגין  אותםם מיתשלו-
 . עבור מתקני הפרסום הבסיסיים בשירותים

דמי שירותים 
עבור  נוספים

  שטחים עורפיים

 כלולים שאינם שירותיםישלם המפעיל בגין  אותםם מיתשלו -
  .עבור השטחים העורפיים הבסיסיים בשירותים

אתרים ה"
  "אחריםה

השדות והמסופים, המנוהלים שדה התעופה רמון ועובדה,  "אנת -
ידי הרשות במועד החתימה על החוזה, וכל שדה או -המופעלים עלו

נמל או מסוף שיתווסף אליהם או ייגרע מהם במהלך תקופת 
  ההתקשרות.

אחר המחייב את מי כל דין  וכן/או חוק עזר ו תקנותהוראות חוק ו/-" הוראות כל דין"
מהצדדים והוצא כדין על ידי הרשות המוסמכת כפי שאלה יעודכנו 

 במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו. ובין שאוזכר והכולמעת לעת, 

 חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.- "החוזה"

וראות חוק רשות שדות כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח ה- "הכללים"
 .1977- התעופה, התשל"ז

 .1.1.2018או מדד המחירים, לפי העניין, הידוע ביום  המדד- "המדד הבסיסי"

 שדות רשות חוקמעברי הגבול היבשתיים המפורטים בתוספת ל כלל    "המסופים"
  .1980- "םתש), שעה(הוראת  התעופה

ת), כפי שמפרסמת הלשכה מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקו- "המדד"
 המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן.

 -  "השדות"
התעופה ושדות התעופה המנוהלים ומופעלים על ידי הרשות,  נמלי

(לרבות  1977-המפורטים בתוספת חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז
להלן), כולם או  ובכל עדכון שלה, כפי שיהיה), למעט הנמל (כהגדרת

  כל אחד מהם;
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"א (בהתייחס לכל אחד ושתפמנהל הנמל או סמנכ"ל למסופים  -  ל" "המנה
  ), לפי העניין;להלן כהגדרתם, והמסופים מהשדות

 או"הנמל" 
  "נתב"ג"

  גוריון;-נמל התעופה הבינלאומי בן -

  להלן.  9.2.4 בסעיף  כהגדרתו -  "הנייד"הציוד 

  להלן.  9.2.1 בסעיף  כהגדרתו -  "בועהק"הציוד 

  . להלן 8.1  בסעיף כהגדרתם -  "השירותים"

"השירותים 
למתקני  הבסיסיים
  "הפרסום

  . להלן 10.1.2  -10.1.1  ףבסעי הנקובים השירותים כל -

שירותים ה"
נוספים למתקני ה

  "פרסום

  .להלן 10.1.4  בסעיף הנקובים השירותים כל -

השירותים "
הבסיסיים 

 "לשטחים עורפיים

  .הלןל 10.1.1  בסעיף נקוביםה השירותים כל  

 "השירותים
לשטחים  הנוספים
  " עורפיים

  .להלן 10.1.4 -10.1.2  בסעיף השירותים הנקובים כל -

זמנת "טופס ה
 ההצעות"

 טופס הזמנת הצעות במכרז.-

 חתימת"מועד 
  "החוזה

  חתימת החוזה על ידי הרשות.  מועד -

"מקומות 
 השירות"

וכן כל שטח  , כמפורט בנספח א' לחוזה ההרשאה,הפרסום מתקני-
אותו תהיה הרשות רשאית על פי שיקול בעל פוטנציאל פרסומי, נוסף 

, האחרים אתריםוב בנמלפעיל דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות למ
במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך מתן השירותים ו/או בקשר עמם, 

פרסום ובין כשטח עורפי, הכול בהיקף ועל פי החלוקה  מתקןכבין 
 בעדכוןהנקובה במפרט נכון למועד חתימת החוזה או כפי שיצוין 

 בכתב למפרט אותו תבצע הרשות בלבד.

 מפעיל, המבקש לרכוש שירותים, שהתקשר עם המי שמייצג מזמין -  "משווק"
  בהסכם למתן שירותים עבור המזמין;

 לרבות, שהוא סוג ומכל שהוא גודל בכל, התקן/או ו מתקן כל -  "פרסום מתקני"
 שטח או התקן, מתקן וכל, דיגיטלית מדיה, חוצות שלטי, שלטים
(לרבות מתקנים הממוקמים  הנמל והאתרים האחרים ברחבי, אחר
 מתן לצורך, במפרט כמפורט, למפעיל יוקצו אשר ך הטרמינלים)בתו

ם דיוכן, שטחים באתר האינטרנט של הרשות המיוע השירותים
   .לפרסום ("באנרים")

  ;מפעילמי שהזמין מי מהשירותים אצל  -  "מפרסם"

  .ועובדה אילת התעופה נמלי -  ""א ועובדהנת"

  .בתמנע ע"ש אילן ואסף רמוןשדה התעופה הבינלאומי  -תעופה ה שדה"
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  רמון"

"פדיון המכירות 
 "מלברוטו בנ

למפעיל מהמפרסמים  וכל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, שינבע-
, להן יהיה זכאי מלו/או מהמשווקים, בתמורה למתן השירותים בנ

ו/או בקשר לפעילות נוספת  הרשאההמפעיל בקשר ישיר ו/או עקיף ל
יון המתקבל מקידום מכירות הפדלרבות  ,בנמלאותה הוא מקיים 

באמצעות דיילים ומבצעים קידום מכירות ובכלל זה , בשטחי הנמל
פרסומים מו, וכן מפרסום באתר האינטרנט של הרשותאחרים דומים 

 בתוך שטחי בעלי הרשאה אחרים, כמו טרמינל פרטי לתעופה כללית
 הכלולהוזאת אף אם אינה מסוג הפעילות  מלבנ טרקליניםבנמל ו
(ובלבד שאינה פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה  אהבהרש

בניכוי מס ערך מוסף בלבד  והכולאחרת שהעניקה הרשות למפעיל), 
הסר  ולמען(ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום), 

ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש המפעיל  –ספק 
אה משולבים, דמי לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי הרש

, היטליםהשימוש, דמי השירותים, דמי השירותים הנוספים, מיסים, 
 אישור ללא המפעיל העניק אותם ומבצעים הנחות וכן עמלות, אגרות
  .החוזה הוראות פי על בכתב הרשות

"פדיון המכירות 
 אתריםב ברוטו
 "אחרים

 יםמהמפרסמ למפעיל ושינבעכל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, -
להן , אחרים םאתריו/או מהמשווקים, בתמורה למתן השירותים ב
ו/או בקשר  הרשאהיהיה זכאי המפעיל בקשר ישיר ו/או עקיף ל

לרבות הפדיון , באתרים האחריםלפעילות נוספת אותה הוא מקיים 
המתקבל מקידום מכירות בשטחי האתרים האחרים, ובכלל זה 

וכן  אחרים דומיםבאמצעות דיילים ומבצעים קידום מכירות 
באתרים האחרים, פרסומים בתוך שטחי בעלי הרשאה אחרים, מ

(ובלבד שאינה  בהרשאה הכלולהוזאת אף אם אינה מסוג הפעילות 
פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה אחרת שהעניקה הרשות 

בניכוי מס ערך מוסף בלבד (ככל שהוא מוטל  והכוללמפעיל), 
ללא ניכוי כל  –הסר ספק  ולמעןשלום), ובשיעורו במועד ביצוע כל ת

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

, אגרות, היטליםהשירותים, דמי השירותים הנוספים, מיסים, 
 הרשות אישור ללא המפעיל העניק אותם ומבצעים הנחות וכן עמלות
  .החוזה הוראות פי על בכתב

המכירות  ן"פדיו
  הכולל"

 םאתריבברוטו המכירות וסך פדיון  בנמלפדיון המכירות ברוטו  סך  
  .אחרים

) מי שהנו בעל עניין במפעיל ו/או מי שהמפעיל בעל iכל אחד מאלה: ( -  "קשור"צד 
) מי שבעל עניין במפעיל הוא בעל iiעניין בו, במישרין ו/או בעקיפין; (

  ו, במישרין ו/או בעקיפין. עניין ב

, המתחילה בכל אחד חוזה שנת בכלתקופה בת שלושה חודשים, - "רבעון"
 באוקטובר. 1 - ביולי ו  1באפריל,  1בינואר,  1מאלה: 

 בהוראהריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה - "ריבית בסיסית"
המפורסם על ידי ספר מינהל כספי, - להוראות תכ"ם 3.3 סעיף, 3.1.1

 החשב הכללי במשרד האוצר.

 ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש.- "ריבית פיגורים"

 ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה.- "ריבית פריסה"

במפרט, וכן כל שטח אותו  כמפורטבנמל,  הנמצאיםומשרד  מחסן- "שטח עורפי"
י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות תהיה הרשות רשאית על פ

, במהלך תקופת עורפי, כשטח אחרים ובמתקנים בנמל למפעיל
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ההתקשרות ולצורך מתן השירותים ו/או בקשר עמם, הכול בהיקף 
ועל פי החלוקה הנקובה במפרט נכון למועד חתימת החוזה או כפי 

 בכתב למפרט אותו תבצע הרשות בלבד. בעדכוןשיצוין 

משנות תקופת השירותים (כהגדרתה להלן),  קלנדאריתכל שנה - ""שנת חוזה
בדצמבר שלאחריו,  31 יוםבינואר ומסתיימת ב 1 יוםהמתחילה ב
הראשונה של תקופת השירותים, המתחילה  הקלנדאריתלמעט השנה 

במועד תחילת תקופת השירותים (כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום 
האחרונה של תקופת  דאריתהקלנבדצמבר של אותה שנה, והשנה  31

 ביוםהשירותים (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה 
בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקופת ההתקשרות  1
 . שהיא סיבה מכל, שתחולנה ככל, ההארכה תקופות או

  ייצוג  .3

 הרשות נציג .3.1

  "). הרשות נציג"(להלן:  מטעמו מי או המנהל נוהרשות לצרכי החוזה ה נציג .3.1.1

לשם כך. הרשות  ומונו מטעמירשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר  הרשות נציג .3.1.2
אחרים. הודעה כאמור  והאמור או להוסיף עלי נציגהרשאית להחליף, מפעם לפעם, את 

 על החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב למפעיל.

 הרשות נציגיב לשתף פעולה עם , באמצעות נציגי המפעיל (כהגדרתם להלן), מתחיהמפעיל .3.1.3
את כל המידע, הנתונים והמסמכים  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותמטעמו מי וכל

מובהר, כי לא יהיה  בהתאםעל פי דרישותיהם והנחיותיהם במועד אשר נדרש לשם כך. 
כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, שאינו נציג הרשות בעניין הרלוונטי שלשמו 

  מך, ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור. הוס

 המפעיל ינציג .3.2

 "):המפעיל נציגילצרכי החוזה הם כדלקמן (להלן, יחדיו: " המפעיל נציגי

, הוא אותו לחוזה הקשור בכל המפעיל מטעם עליונה סמכות יהווה אשרבא כוח המפעיל,  .3.2.1
 נציגה(להלן: " נהל הכללימפעיל, מזמן לזמן, את התפקיד של המה אצלאדם שימלא 

הרשות בימי ושעות העבודה  עבורובמייל  טלפוניתהראשי יהיה זמין  הנציג. ")הראשי
בכל הקשור  מפעיליהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הוהמקובלים 

 (בין היתר, באמצעות הנציג התפעולי כהגדרתו להלן).  לחוזה

ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, יפקח על  אשר, תפעולי נציגימנה המפעיל,  בנוסף .3.2.2
כל המטלות וההתחייבויות הנקובות בחוזה בקשר עם  :ובכללה ההרשאה יישום

המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל ו הקשר אישיהיה  וכן השירותים
ן התפעולי יהיה זמי הנציג. ")התפעולי הנציגבפועל (להלן: " שירותיםהקשור לביצוע ה

 תעופתיתטלפונית ובמייל עבור הרשות במהלך כל הימים והשעות בהן מתקיימת פעילות 
 . האחרים במתקנים נוסעים תנועת או

רשות, ה אתכך ב שיידע, ובלבד המפעיל נציגיהמפעיל רשאי להחליף, מפעם לפעם, את  .3.2.3
 מראש ובכתב.

תובת המייל, וכ והפלאפוןהטלפון  פרהמפעיל, לרבות מס ינציג עם ההתקשרות פרטי .3.2.4
 לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות.  ויימסר

  ההרשאה .4

, לא ייחודית ,בלעדית לאהרשות מעניקה בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת מהרשות, הרשאה  .4.1
 כלמ החוזה ביטול עם מעיקרה תתבטל אשר( החוזה הוראות פי עלוהניתנת לביטול  מוגבלת בזמן

מקומות  של ההתאמו הקמה, תכנון) i( :")ההרשאה: "יחדיו, (בחוזה אלה כלל ,)שהיא סיבה
 תקופת במהלך השירות במקומות שימוש) ii; (להלן 7  בסעיףהשירות, באופן ובתנאים הנקובים 
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השירות  מקומותב השירותים מתן) iii( וכן); שתחולנה ככל, ההארכה תקופות(או  השירותים
ובתנאים הנקובים בסעיף  באופןבמהלך תקופת השירותים (או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה), 

להלן, וזאת  11 -19 כמפורט בסעיפים  תשלומיםורה להרשאה, ישלם המפעיל לרשות בתמ .להלן 8 
 .מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב המפעיל לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה

 ההרשאה מטרת .4.2

 הקמה, תכנוןהסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל (בלבד), למטרת  למען
 מתןו השירות במקומות שימוש לצורך; לעיל) i(4.1 השירות כמפורט בסעיף  מקומות של ההתאמו

באחריות לכך  ישאיל בלבד. המפעיל ) לעiii( - 4.1)ii(4.1  פיםבסעי כמפורט באמצעותם השירותים
 לא האמור ובכלל השירות במקומות, וסוג מין מכל, אחרים שימוש/או ו פעולה כלשלא יבוצעו 

 איזה הפרתרשאי להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה.  היהי
  הפרה יסודית של החוזה.  תהווה ,המפעיל ידי על, לעילזה  4.2  סעיףמהוראות 

  כללי –והתחייבויות המפעיל  הצהרות .5

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:  המפעיל

בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית,  כןכי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .5.1
תחייבויות המפעיל על פי וכל יתר ה ההרשאההכישורים, המשאבים והאמצעים הנדרשים לביצוע 

  החוזה במלואן ובמועדן.

 כלמקצוע את  וכבעלמוטלת האחריות המלאה והבלעדית לבדוק באופן עצמאי  המפעילעל  כי .5.2
ומאחריותו של המפעיל על  להלן 5.4  סעיף מהוראות לגרוע מבלי כי; בחוזה ההתקשרות היבטי
(לרבות במסגרת לבדוק  האפשרות ול נהובר להגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, ניתפיו, ע

 מקצוע בעלי ובאמצעות בעצמו, מקצוע כבעל, בפועל בדק וכימפגש וסיור המשתתפים במכרז) 
, משפטי, פיסי נתון/או ו מידע כל של, ויסודית מלאה בדיקה, המלאה רצונו לשביעות, מטעמו
 התחייבויותיו ולביצוע בחוזה התקשרותול, הרשאהל הקשור בכל עסקי או ליתפעו, ביצועי, תכנוני

  :אלה לכל בהתייחס לרבות, פיו על

 התנאיםו האפשרויות, הסיכונים ;םהשוני יישומיהומגבלותיה;  היקפה, ההרשאה .5.2.1
 ; המפעיל עבור והמסחרית העסקית, הכלכלית וערכה כדאיותה וכן ולניצולה למימושה

, משמעותם והשלכותיהם של הוראות תכניהם על פי החוזה; המפעיל התחייבויות מלוא .5.2.2
) במכרז הכספית הצעתו וכדאיות התמורה סעיפי(לרבות החוזה  הוראותיתר  ושלכל דין 

 ;ליישומן והאפשרות

/או ו לעמוד המפעיל יידרש בהן והתקנים האישורים, ההיתרים, הרישיונות כל של מהותם .5.2.3
 לרבות, החוזה פי על המפעיל התחייבות ביצוע ורךצל, לקבל המפעיל יידרש שאותם
 הדבר בו מקום, לשילוט העזר חוקי, 1966- "ותשכ, שילוט הדרכים חוק חמכו רישיונות

והיתרי בניה אשר נדרשים למתקני פרסום קיימים ואשר טרם קיבלו היתר בניה  נדרש
 ;ואלה שהמפעיל מתכנן להקים

, התכנוני םמצב ;לציבור הלקוחות וחשיפתם מיקומם, סביבתםהשירות,  מקומות .5.2.4
 במקומותקיומם ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות  ;והפיזי המשפטי
; הפעולות וההשקעות םבה השימושו הניצול/או מגבלות ו, אפשרויות ובסביבתם השירות

 במסגרתלצרכיו ולמטרותיו (לרבות  םלצורך התאמת השירות מקומותאותן יש לבצע ב
 ; והיקף השקעה בציוד קבוע ונייד) התאמההשל עבודות  ןביצוע

 שונים והיבטים נסיבות של קיומם וכן החוזה נשוא ההתקשרות לביצועשל מגבלות  קיומן .5.2.5
 והצהרות הוראותיו אשר, בעלי השלכות על אופן ביצוע ההתקשרות ותוצאותיה םשהנ

ן ומידע נוסף אותו כל חומר, נתו וכן; חלק בלתי נפרד מהחוזה יהוו פיו על המפעיל
זה, לרבות המידע  5.2 פרסמה הרשות במסגרת המכרז ו/או בקשר עם האמור בסעיף 

 לנכון המפעיל מצא אשר אחר ומידע נתון, חומר כל וכן ההזמנה טופסבהכללי הנקוב 
  הבלעדי.  דעתו שיקול פי על, לבדוק

צהרותיו והתחייבויותיו ובכלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, הפרטים כי כל מצגיו, ה .5.3
, מהווים חלק בלתי נפרד ממצגיו להליךוהצעתו  המכרזוהמידע כפי שנתנו על ידו במסגרת 
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והתחייבויותיו בחוזה (ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו) וכמו כן, הם שרירים, קיימים, עדכניים 
  .ינויומדויקים ולא חל בהם כל ש

 ההתקשרות תקופתמהלך ב צפויים שינויים .5.4

 : כדלקמן באתרים הצפויים השינויים בחשבוןדו י- על ונלקחו לידיעתו הובאוכי  מצהיר המפעיל

  3הקמת זרועות נוספות בטרמינל  .5.4.1

פרסום המכרז פועלות שלוש מחמש הזרועות המתוכננות של אולם  במועד .5.4.1.1
את הנוסעים היוצאים ישירות מאולם ), המובילות D -ו  B ,Cהיוצאים (זרועות 

 שינוע לצורך תחבורהמטוסים (או אל כלי ל היציאה שעריהיוצאים אל 
 המטוסים). אל הנוסעים

בימים אלו הרשות מבצעת עבודות  כי, המפעיל את ליידע בזאת מבקשת הרשות .5.4.1.2
 תקופת במהלך, היוצאים באולם להקים עשויהוהיא אף   Eהתאמה של זרוע

 להקצות, ובכלל האמור Aזרוע  את, ההארכה מתקופות איזה /אוו השירותים
מתקני פרסום, אותם תהייה הרשות רשאית, שטחים לבזרוע/ות האמורה/ות, 

 לעניין להלן 8.1.3  למפעיל וזאת בכפוף להוראות סעיף להקצותאך לא חייבת, 
   .הקמת מתקני הפרסום

, כי במסגרת הקמת הזרוע/ות המפעיליידע את כן, מבקשת הרשות ל כמו .5.4.1.3
עבודות הקמה בעלות מאפיינים פומביים ובשעות הפעילות  נערכותהנוספת/ות, 

, והמפעיל מוותר בזאת 3בנתב"ג, כשהן גלויות לעיני ציבור הנוסעים בטרמינל 
באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 אשר המכירות בהיקף ירידה/או ו מטרד/או ו הפרעה כל בשל בותלרלאמור, 
 .האמורות מהעבודות עקיפה/או ו ישירה כתוצאה יגרמו

  פתיחת/ סגירת/ העתקת שדות תעופה .5.4.2

לפעילות נמל התעופה אילת  ומובהר בזאת כי במהלך תקופת החוזה, ייסגר .5.4.2.1
ודעה לכשייפתח בהתאם לה והפעילות תועתק לשדה התעופה רמוןועובדה 

  שתימסר למפעיל מראש ובכתב.

הממשלה ובית המשפט הגבוה לצדק פי החלטת -עלכמו כן מובהר בזאת כי  .5.4.2.2
שדה התעופה והפעילות ב מתוכננת להיפסק הפעילות בשדה התעופה הרצליה

 .2019במהלך ינואר שדה דב תופסק 

, כלפי פרסוםה מתקני, הפעלה ותחזוקה, פינוי ומסירת ניהול, התאמה, תכנוןלהאחריות  כי .5.5
ומבלי  –הרשות, וצדדים שלישיים, בכל היבט שהוא, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על המפעיל 

, הוצאה וכיו"ב תשלוםעל חשבונו בלבד. הרשות לא תשא בכל עלות,  –לגרוע מכלליות האמור 
 זאת עובר לתקופת ההתקשרות, כל, והמפעיל התחייבויות עם בקשר, הדרושה םמכל מין וסוג שה

 . ן/או לאחר סיומו בתקופת ההארכה (ככל שתחולנה) במהלכה ו/או

 המפורטות והתחייבויותיו הצהרותיו כל אחר ולמלא זה בהסכם להתקשר המפעיל של החלטתו כי .5.6
את כל הבדיקות  ךלאחר שער כיו לבדן והערכותיו בדיקותיו על והתבססה התקבלה, במסגרתו
התקשרותו בחוזה ומילוי  כילנכון לערוך, מצא  ה, וכל בדיקה אחרת שראלעיל 5.2  בסעיףהנזכרות 

 ,השירות במקומות השירותים וביצוע ההרשאה ומימוש קבלת לרבות, פיו עלכל התחייבויותיו 
 לעבודותכפוף ו מועד תחילת תקופת ההתקשרותל נכון ,)AS-IS( שהם כפי במיקומם ובמצבם

והמפעיל  וולמטרותי ולצרכי מותמתאילהלן,  7.4 סעיףלהוראות  בהתאםשיבוצעו  תאמההה
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, 

 ביצועמקומות השירות ל של כאמורמין וסוג, לרבות אי התאמה  מכל התאמהחסר ו/או אי 
טענה בקשר למיקומם ו/או גודלם ו/או טיבם ו/או האפשרות לשיווקם של ולרבות כל  שירותיםה

 . מתקני הפרסום והתאמתם לצרכיו המסחריים של המפעיל

חשבונו,  על שאיי), שתחולנה(ככל  ההארכה תקופות/או ו ההתקשרות תקופת כל במהלך כי .5.7
 את יקיימו, יו)(לרבות עובדיו, ספקיו ומבקר מטעמו מי וכל שהוא והבלעדיתהמלאה  באחריות
 בהקשריםדין ההוראות למלא אחר  - האמור ובכלל ההרשאה עם בקשר דין כל הוראת

זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח,  יבנושא :ובכללםהרלוונטיים לאיכות הסביבה, 
ל כבנוסף, למלא אחר  וכןקרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים 
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על ידי הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי  לעת עתהכללים וההוראות שיתפרסמו מ
 .םבמסגרת השירותים ומתןובמסופים  בשדותההתנהלות  סדרי

את הרשות באופן  יידעבמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה),  כי .5.8
(לרבות  מטעמו מי וכל המפעיל ידי על דין כל הוראות הפרת של היתכנותה או קיומה בדבר, מיידי
, השירותים ושאר תאמהה עבודות, השירות מקומות עם בקשר זאת וכל), ומבקריו ספקיו, עובדיו

, בדבר כל פנייה (בכתב או בעל פה), החלטה, מיידיאת הרשות באופן  יידעהוראות החוזה וכן 
 . רה כאמורהפ עם בקשרהתראה ודרישה שיתקבלו אצל המפעיל 

לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל,  ומבליכן,  כמולעיל,  5.7 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  כי .5.9
הבלעדית לכך שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל ו המלאהשא באחריות יי

האישורים, ההיתרים, הרישיונות והתעודות, מכל מין  על חשבונו, בכל בתוקףשתחולנה), יחזיק 
ושאר  מוסמכות רשויות הוראות, דין כל הוראותעל פי  יותיווסוג, הדרושים לצורך ביצוע התחייבו

 במקומותו/או לשם מתן השירותים  ההתאמההוראות החוזה, בין היתר, לשם ביצוע עבודות 
 .השירות

, לפי העניין, בשטח בו מתקיימת באופן ויוענקויבוצעו  השירותיםו התאמההכי ידוע לו שעבודות  .5.10
רציף במהלך כל תקופת היממה פעילות ואשר בו מצויים באופן תדיר נוסעים, מלווים, מקבלי 

, יבצע את עבודות ההתקשרותפנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת 
המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת  בצורה זהירה, באופןיעניק את השירותים  וכן ההתאמה

, על ידי האחרים ובאתרים בנמלו/או עם השירותים המוענקים , האחרים ובאתרים בנמלהרשות 
הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או נוספים מטעם הרשות, 

, א, העלולה להוות הפרעהוכי בכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהי
ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או  רעש, מטרד, ריח, מפגע ,הגבלה

ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות או במסופים  בשדותלכל מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים 
 האתרים או הנמלשל  מקבלי הרשאה נוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה

 . האחרים

כל תקופת  במהלךכל דין,  הוראותהוראות חוזה זה והאמור על פי  שארכי מבלי לגרוע מ .5.11
יקיים המפעיל ו/או כל מי מטעמו במהלך כל ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

והתפעול, השירות  נספחהכללים, הוראות  של הרלוונטיות יהםהוראותאת  ההתקשרותתקופת 
הבטיחות והגהות, הוראות  נספחהביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות, הוראות  נספחהוראות 
נספח  הוראותנספח האחזקה,  וראותהאיכות הסביבה, הוראות נספח בטיחות באש,  נספח

 . העניין לפי ,התקשורת

היכנס לכל אפשר לרשות, לנציגיה ולכל מי שתבקש הרשות, לי, ההתקשרות תקופת במהלך כי .5.12
סיבה שהיא, לרבות  מכל, בכל עת, בעצמה ו/או בלוויית צדדים שלישיים, השירות ממקומותאחד 

על מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או לצורך עריכת סיור לזכיינים 
ניסה דין המצריכים כ הוראותפוטנציאליים ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או ב

, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום השירות מקומותל
  . לפי שיקול דעתה של הרשות הכולשונות ו/או לכל צורך אחר, 

 עבודותעם ביצוע  בקשר מטעמו מי כל או הרשות נציגהפיקוח המופעל על ידי ש למפעיל ידועכי  .5.13
/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק נציג הרשות ותים /או עם ביצוע השירוו התאמהה

וכל מי מטעמו למפעיל ו/או לכל מי מטעמו על פי החוזה, לרבות בקשר עם ביצוע איזה 
/או הצהרה וחוות דעת  יםמהוו םאלא אמצעי ביקורת; הם אינ םמהתחייבויות המפעיל, אינ

/או ו רשותכלפי ה מאחריותו מפעילאת ה שחררל/או ו לגרוע מנת על בהם איןו ,רשותמטעם ה
 ההתאמה ו/או השירותים כאמור.  עבודותשל  םביצוע לטיב שלישיים צדדים כלפי

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .5.14
ההתקשרות,  תקופתלך "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהחוק שוויון זכויות(להלן: "

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה  100וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 .לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו 9סעיף 

(להלן,  והתקנות מכוחו 1998-בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חעל יפ כי .5.15
, ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית ")חוק הטרדה מיניתיחדיו: "

והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, 
, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה, מועסקיוניעת הטרדה מינית בין יקבע ויפרסם תקנון למ

מצהיר . עוד חוק הטרדה מיניתוימנה אחראי מטעמו למניעת הטרדה מינית בהתאם להוראות 
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, להביא באופן מידי לידיעת הרשות, באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין המפעילמתחייב ו
המוצבים ברשות במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו 

בעקבותיה, וככל שיידרש לכך, ישתף פעולה עם הרשות ו/או מי מטעמה בקשר לבירור התלונה 
להטיל על הרשות אחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על כאמור. מובהר בזה, כי אין באמור כדי 

ותה של הרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, לגרוע מסמכהמפעיל ובנוסף, אין באמור על מנת 
 .מתחייב לשתף עמה פעולה באופן מלא והמפעילבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 הפרטים, המענים, המסמכים, הנתונים: זאת ובכלל והתחייבויותיו הצהרותיו, מצגיו כל כי .5.16
 ממצגיו דנפר בלתי חלק מהווים, למכרז והצעתו המכרז במסגרת ידו על שנתנו כפי והמידע

 עדכניים, קיימים, שרירים הם, כן וכמו) מהוראותיו לגרוע בהם שאין(ככל  בחוזה והתחייבויותיו
 .שינוי כל בהם חל ולא ומדויקים

. עימוידוע למפעיל שהצהרותיו והתחייבויותיו במכרז ובחוזה, מהוות תנאי להתקשרות  כי .5.17
ינוי שיחול באיזה מהצהרותיו כאמור או לרשות, בכתב, על כל ש מיידיתהמפעיל מתחייב, כי יודיע 

  על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מחובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה.

 תהווה ,המפעיל ידי על, לעיל 5.14 -5.17  סעיפיםו לעיל 5.7 -5.12  סעיפיםמהוראות  איזה הפרת .5.18
  .החוזה של יסודית הפרה

   ההתקשרות תקופת .6

ן האמור, הכול באופמועד המשנים  7תום ותסתיים ב 1.1.2018ביום תחל  התקשרותהתקופת  .6.1
תקופת " - " וההתקשרותתחילת תקופת (להלן, בהתאמה: " להלןובתנאים הנקובים 

 ). "ההתקשרות

 וסיומה בתום תחילת תקופת ההתקשרות. תקופה שתחילתה במועד בנתב"ג תקופת ההתארגנות .6.2
למתן השירותים  התאמהבצע עבודות יהיה רשאי להמפעיל במהלכה,  אשר, קלנדריים ימים 60

 . ")בנתב"ג תקופת ההתארגנות. (להלן: "להלן 7 כמפורט בסעיף 

פתיחת שדה התעופה רמון . תקופה שתחילתה במועד בשדה התעופה רמון תקופת ההתארגנות .6.3
 לפעילות תעופתית, או במועד מוקדם יותר ככל שהרשות תעדכן את הזוכה על כך מראש ובכתב

דה שאת מתקני הפרסום שבהמפעיל  יקים אשר במהלכה ,קלנדריים ימים 120 וסיומה בתום
בשדה  תקופת ההתארגנות(להלן: " השירותים נשוא הרשאה זוהתעופה רמון לצורך הענקת 

 . ")התעופה רמון

ותסתיים בתום תקופת בתחילת תקופת ההתקשרות תחל  בכל האתרים מתן השירותיםתקופת  .6.4
 .")תקופת השירותים" –" וםתחילת תקופת השירותי(להלן בהתאמה: " ההתקשרות

 הארכת תקופת השירותיםל ברירה זכות .6.5

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת השירותים, - , עלרשאית תהיה בלבדהרשות  .6.5.1
חודשים בכל תמהיל  24בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

ימסר ית כתב הארכה, ש"), וזאת באמצעותקופות ההארכהשתקבע הרשות (להלן: "
ימים לפני תום תקופת השירותים ו/או תום כל אחת מתקופות  60לפחות  למפעיל

 ההארכה, לפי העניין. 

לו כי מימוש זכות הברירה  ידועמצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  מפעילה .6.5.2
ת כפופה להחלטות וועדת המכרזים ברשות וכי לרשות זכות מוקנית שלא לממש את זכו

הברירה להארכת תקופת השירותים וכי בנסיבות האמורות הוא מוותר בזאת וכן יהיה 
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לרבות טענה 

הרשאה במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) וכן טענות הבדבר הסתמכותו לקבלת 
  קשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל ב

 איזהעובר לכל אחת מתקופות ההארכה, תהא הרשות רשאית להתנות את מימוש  .6.5.3
דמי ההרשאה המשולבים (דמי ההרשאה המשולבים  בהגדלתתקופות ההארכה מ

הבסיסיים ו/או שיעור/י התשלום מפדיון המכירות ברוטו, לבחירת הרשות) ו/או בשינוי 
 וני התשלום וההצמדה הקבועים בחוזה. איזה ממנגנ

, כי החוזה, על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה, אלא אם מובהר .6.5.4
 .לעיל 6.5.2-6.5.3 פיםבסעיקבעה הרשות אחרת, כאמור 
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   התאמהה עבודות .7

תקופת ניתנת למפעיל לעיל,  6.3 -ו 6.2  מובהר בזאת במפורש, כי בהתאם להוראות סעיף .7.1
יקים המפעיל את מתקני הפרסום בשדה  התארגנות בנתב"ג ובשדה התעופה רמון, אשר במהלכה

, בד בבד עם מתן הקיימיםעבודות התאמה במקומות השירות ואילו בנמל יבצע  התעופה רמון
תתבצע בין לילה. לפיכך, במידה השירותים  תחילת מתן. למען הסר ספק, מובהר כי השירותים

ויידרש המפעיל לבצע עבודות התאמה במקומות השירות, יתבצעו אלה במהלך תקופת השירותים, 
בד בבד עם ביצוע השירותים במלואם, וזאת בהתאם להוראות החוזה, לרבות ומבלי שיהיה 

שירותים ו/או לגריעה ו/או באמור על מנת להוות עילה לגריעה ו/או להפחתה של טיב או היקף ה
  להפחתה של איזה מהתשלומים אותם חייב המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה. 

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית להשלים, על חשבונו, את ביצוען של כל הפעולות  .7.2
 הפרסום מתקניהתאמת ו הקמת מתקני הפרסום בשדה התעופה רמון והעבודות הדרושות לצורך

 החלהשירותים,  מתןהמאפשר את  ובאופן, םובמועד םלמתן השירותים, במלוא הקיימים
), שתחולנה(ככל  ההארכה ותקופות ההתקשרות תקופת כל ובמהלך השירותים תקופת מתחילת

 בנספח ותהנקוב הוראותבמגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים ובהתאם ל
 . ")ההתאמה בודותע: "יחדיו, זה(בחוזה והתפעול  השירות

, כי במסגרת עבודות ההתאמה, ייכללו כל אלה: תכנון, רכישה, ייצור, שינוע, פירוק וסילוק מובהר .7.3
על פי הוראות כל דין, בינוי, התאמה, התקנה, הצבה  נמל או אתרים הנוספיםלהציוד הקיים מחוץ 

כל האישורים, ההיתרים וכל הציוד הקבוע והנייד הכלולים בהם, וכן לרבות השגת  חלופישל ציוד 
 עבודותזאת בכפוף להוראות כל דין, בהתאם (בחוזה, יחדיו: " וכלוהרישיונות הדרושים לשם כך, 

 "). ההתאמה

מתקני פרסום קיימים, כמפורט במפרט,  5- יפעל המפעיל לקבלת היתר בניה ל בכלל זה,מובהר כי  .7.4
 ילתחודשים ממועד תח 12של וזאת תוך פרק זמן היתר בניה  הרשות טרם קיבלה עבורםואשר 

לא הסדרה , וככל שהליכי ההסדרה"). המפעיל יישא בכל עלויות הההסדרה(להלן: "התקשרות 
 כי, בזאת מובהר ספק כל הסר למעןהרשות תפרק את המתקנים האמורים. יושלמו בהצלחה, 

 קפןבהי, השירות במקומות השירותים מלוא את המפעיל יעניק, השירותים תחילת ממועד החל
להלן, וזאת  11  -19  בסעיפים כמפורט התשלומים מלוא את לרשות שלםוכן י עיכוב כל ללא, המלא

  .מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב המפעיל לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה

, לאחר על אחריותו וחשבונו קים מתקני פרסוםהרשות רשאית לאשר למפעיל, מראש ובכתב לה .7.5
תחילת תקופת ההתקשרות ועובר לתחילת תקופת השירותים ובלבד שיחל במתן שירותי הפרסום 

  עצמם רק ביום תחילת תקופת השירותים.

יחולו גם על הקמת מתקני פרסום חדשים, ככל  7.1 -7.4 בזאת כי הוראות הסעיפים  מובהר .7.6
, לרבות עובר לתחילת תקופת השירותים, כמפורט תםנהתק/או ו הצבתםשהרשות תתיר למפעיל 

 .לעיל 7.5 בסעיף 

 התאמה עבודות לצורך שירותים .7.7

 יידרשו שאלה ככל), התארגנות שטח הקצאתרבות (ל שונים שירותים למפעיל תעניק הרשות
 לרשות המפעיל ישלם, האמורים השירותים בגין. הרשות ידי על שיקבעו ובמיקום בהיקף והכול
  .הרשותידי -על שייקבעו כפי, נוספים שירותים דמי

  לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 7.1 -7.5 איזה מהוראות סעיפים  הפרת .7.8

  השירותים .8

  השירותים תכולת .8.1

את המפעיל על אחריותו ועל חשבונו,  יפעילו יתחזק, ינהל, ישווקכל תקופת השירותים,  במהלך
: יחדיו(בחוזה, לשאר הוראות החוזה  בכפוףהשדות והמסופים,  בכלל, הפרסום מתקני

  : ובכלל זה ")השירותים"

 פרסום לרבות, הנוספים ובאתרים בנמלהפרסום  מערך, ימכור, ינהל ויפעיל את ישווק .8.1.1
 אותם פרסום מתקני על והכל, מיוחדים פרסומים, אקטיביים פרסום מבצעי, חוצות
 ;ותאשר למפעיל לפרסם על גביהם הרשות תקצה
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ה שהוקצו על ידי הרשות במועד תחילת תקופת בין אל הפרסום מתקני את כלל יתחזק .8.1.2
השירותים, ובין אלה שיוקמו על ידי המפעיל במהלך תקופת מתן השירותים והכל 

תיקונים יבצע בכפוף לקבלת אישורה המוקדם של הרשות, באחריותו ועל חשבונו, וכן, 
 והתאמות במתקני הפרסום, ככל שיידרשו, על מנת לספק את השירותים; 

י פרסום חדשים בשדה התעופה רמון בהתאם לתכנית/ תשריט פרסום אשר הקמת מתקנ .8.1.3
תועבר למפעיל. ככל שהמפעיל יציע מיקומים ומתקני פרסום חדשים אלה יועברו לאישור 

התעופה רמון יחל עם שדה בהגורם הרלוונטי. למען הסר ספק מובהר כי מתן השירותים 
השירותים בנת"א ועובדה, כמפורט  פתיחת שדה התעופה לתנועת נוסעים, וזאת חלף מתן

 בחוזה;

במקומות אותם  פרסום לצורכי , על אחריותו וחשבונו,דיגיטלית מדיהויתחזק  יקים .8.1.4
תקצה הרשות למפעיל, ו/או דימו במדיה דיגיטלית אותה תתקין הרשות בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי;

 ; הרשות של האינטרנט באתרשטחי פרסום ("באנרים")  וימכור ישווק  .8.1.5

עיל, לפי שיקול דעתה, להציב על גבי מתקני פרסום פהרשות תהא רשאית להורות למ .8.1.6
לגביהם לא יחתום המפעיל על הסכמים עם מפרסמים/ משווקים, ולתקופה בה לא ייחתם 
הסכם זה, תצוגות פרסום של הרשות או מי מטעמה. המפעיל לא יגבה מהרשות כל 

ותחזוקת מתקני הפרסום בתקופה בה תמורה בגין הצבת תצוגות הפרסום האמורות 
יוצבו תצוגות הפרסום האמורות, אשר הופקו והתקנו על ידי הרשות או מי מטעמה, על פי 
שיקול דעתה, אלא בנסיבות בהן הרשות ביקשה מהמפעיל להפיק ו/או להתקין את 
תצוגות הפרסום האמורות שאז תשלם הרשות למפעיל עבור הפקתן ו/או התקנתן לפי 

  העניין.

היה ובמסגרת קמפיין שיווקי של הרשות, תבקש הרשות מהמפעיל לפרסם עבורה על גבי  .8.1.7
מממוצע ההכנסות של המפעיל באותו  75%ת למפעיל מתקני פרסום פעילים, תשלם הרשו

 24מתקן פרסום, על בסיס הוכחת הסכמים חתומים עם מפרסמים, לתקופה של 
אמור בסעיף זה יחול רק במידה ההחודשים הקודמים למועד בקשת הרשות לפרסום. 

 ויימצא מתקן פרסום חלופי לשביעות רצונו של הלקוח. 

יבצע, על חשבונו ובאמצעות עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים, את כל  .8.1.8
ת הפרסום, החלפתן מעת לעת ובהתאם להסכמים בינו ובין והכרוך בהצבת תצוג

  האחרים, ככל שיהיו כאמור לעיל. סמים/המשווקים ובהפעלת מערכי הפרסוםהמפר

, לרבות אחריםה והאתרים הנמללהפעיל, מערכי פרסום אחרים בתחומי יהיה רשאי,  המפעיל .8.2
קידום מכירות באמצעות נציגי שירות, פרסום על גבי עגלות כבודה לשירות עצמי, פרסום על גבי 

ת אישורה, מראש כלי רכב המשמשים דרך קבע במתחמי האתרים וכיו"ב, והכל בכפוף לקבל
פרסום של הרשות או שלמען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת  .החוזה ובתנאי ובכתב, של הרשות,

מטעם הרשות במדיות משודרות, הקיימות כיום או שתהיינה קיימות בעתיד (לרבות שידורי 
לו על על מתקני הפרסום שיופע הכבלים, שידורי לוויין, רדיו, תקשורת אלקטרונית וכיו"ב) לא ימנ

ידי המפעיל, ולמפעיל לא יהיו כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, בגין מתן השירותים, או כל 
  שירותי פרסום מכל סוג שהוא, על ידי אחרים, במדיות המשודרות האמורים לעיל. 

כן מובהר בזאת, למען הסר ספק, שהרשות תהא רשאית להתיר למשתמשים המורשים בנכסיה,  .8.3
רים, להציב, על חשבונם, על הנכסים, שלטים המפרטים את שם המשתמש, בכל אחד מהאת

והמפעיל לא יהיה רשאי לגבות מאותם משתמשים כל תשלום שהוא בגין השלטים האמורים. כן 
, בתוך הנכסים. המפעיל לא מכל סוג שהואיהיו רשאים המשתמשים האמורים להציב פרסומת, 

  .האמורה פרסומתום שהוא בגין היהיה רשאי לגבות מאותם משתמשים כל תשל

בהקשר זה, הרשות מבקשת ליידע את המפעיל כי בכוונתה להקצות למד"א מתקני פרסום בנמל 
ובשדה דב, אשר לא ייחשבו כמקומות שירות של המפעיל מכוח הרשאה זו, וזאת כל עוד מתקני 

האמורים לא הפרסום האמורים משמשים לפרסום מד"א. ככל שבמועד כלשהו, מתקני הפרסום 
יוקצו עוד למד"א, הרשות תהא רשאית להוסיף את מתקני הפרסום האמורים למקומות השירות 

המפעיל מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות להלן.  9.3 של המפעיל, ויחולו הוראות סעיף 
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ו/או בגין הוספתם  בנמל ובשדה דב ו/או תביעות בגין מתקני הפרסום שיוקצו לטובת מד"א
   .למקומות השירות שבאחריותו מכוח הרשאה זו

כמו כן, הרשות מבקשת ליידע את המפעיל כי הרשות מתכוונת להקצות בשדה התעופה רמון, שני 
מתקני פרסום לטובת פעילות שיווקית של העיר אילת, כאשר מתקן פרסום אחד ימוקם בתוך 

ימוקם מחוץ לטרמינל. מתקנים אלו יהיו קבועים לכל אורך תקופת  הטרמינל ומתקן פרסום שני
ההתקשרות ולא יהוו חלק ממקומות השירות וממתקני הפרסום של המפעיל. הרשות תודיע 

המפעיל מתחייב כי למפעיל אילו מתקני פרסום היא מתעדת להקצות לטובת פעילות שיווקית זו. 
יעות בגין הקצאת מתקני הפרסום האמורים לטובת לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תב

 העיר אילת בשדה התעופה רמון.

למשתמשים המורשים בנכסיה, בכל אחד מהאתרים, להציב,  עוד מובהר כי הרשות רשאית להתיר
מטעם בעלי הרשאה שונים, מחוץ אפים" "רול - שלטים מתגלגלים זמניים ניידים על חשבונם, 

והמפעיל לא יהיה רשאי לגבות מאותם משתמשים תשלום בגין לשטח ההרשאה או בסמוך לו, 
   השלטים האמורים. 

הרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בעצמה, או להורות למפעיל לבצע את  .8.4
פעולות הפרסום הבאות: הפקת עיתון ו/או חוברת הכוללים פרסומת, הפקת שקיות נשיאה 

פעמיים, של הרשות או של מי -פרסום מבצעים חד המפרסמות, בין היתר, גם את הרשות;
מטעמה; ופרסום, באמצעות הרשות או באמצעות מלכ"רים, של שלטים ו/או תצוגות פרסום 

רועים ירועים מסוג זה ולאיהמתייחסים למבצעים או לטקסים ממלכתיים או ציבוריים, לא
לתקופה קצובה. הורתה פעמי או -שעורכת הרשות, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, באופן חד

הרשות למפעיל לבצע את פעולות הפרסום האמורות, היא תישא בעלויות ההפקה שלהן. להסרת 
כל ספק מובהר בזאת שהמפעיל לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהרשות בגין ביצוע הפעולות 

  , למעט החזר עלויות הפקה באם הורתה לו לבצע זאת.האמורות לעיל

ות למפעיל, לפי שיקול דעתה, להציב על גבי מתקני פרסום לגביהם לא הרשות תהא רשאית להור .8.5
יחתום המפעיל על הסכמים עם מפרסמים/משווקים, ולתקופה בה לא יחתם הסכם כזה, תצוגות 
פרסום של הרשות או מטעמה. המפעיל לא יגבה מהרשות כל תמורה בגין הצבת תצוגות הפרסום 

ופקו ה, אשר בה יוצבו תצוגות הפרסום האמורות האמורות ותחזוקת מתקני הפרסום בתקופה
בנסיבות בהן הרשות ביקשה אלא פי שיקול דעתה, - ידי הרשות או מי מטעמה, על-והותקנו על

את תצוגות הפרסום האמורות שאז תשלם הרשות למפעיל עבור ו/או להתקין מהמפעיל להפיק 
  .לפי העניין התקנתןו/או ן תהפק

עיל מתחייב לעביר לרשות אחת לחציון, דוח מצאי של מתקני במסגרת מתן השירותים, המפ .8.6
הפרסום בכל אחד מאתרי הרשות, כאשר במסגרת הדוח המפעיל יציין את השינויים שחלו 

 במתקני הפרסום ביחס לדוח הקודם.

  התקשרות עם מפרסמים ומשווקים לשם מתן השירותים .8.7

למתן שירותי פרסום  במתקני הפרסום ו/או םהמפעיל יתקשר בהסכמים למכירת שטחי .8.7.1
אחרים, עם מפרסמים ומשווקים. המפעיל יהיה רשאי להתקשר בהסכמים כאמור, 
בתנאים כמפורט להלן, עם מפרסמים ו/או משווקים שהופנו אליו, כבעל ההרשאה 
הבלעדי, על ידי הרשות (אליה פנו בבקשה לרכישת שירותי פרסום) או עם מפרסמים ו/או 

  פנו אליו שלא דרך הרשות. משווקים שאותרו על ידו או

המפעיל יהיה רשאי לסייר עם מפרסמים פוטנציאליים ו/או מזמינים פוטנציאליים ו/או  .8.7.2
משווקים בשטחי האתרים, בהם הם עתידים להזמין ממנו שירותים. אם וככל שיידרשו 
סיורים בשטחים מוגבלים באתרים, או בשטחים שהכניסה אליהם טעונה היתר מיוחד 

ביטחון של הרשות, יבקש המפעיל מהרשות להתיר את הכניסה הנדרשת, של רשויות ה
 נספח במסגרת בותרל, בהתאם לנהלי הרשות כפי שיהיו מעת לעת וימסרו למפעיל

  פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב להתיר כניסות כאמור.- . הרשות תהיה רשאית, עלהביטחון

"), יהיו כפי שיוסכמו סכםההתנאי ההסכם בין המפעיל ובין המפרסם/המשווק (להלן: " .8.7.3
 בין הצדדים לו, בכפוף לקיום התנאים הבאים:

הרשות אישרה, מראש, את תצוגת הפרסום, והוסכם בין המפעיל ובין  .8.7.3.1
המפרסם/המשווק, שהרשות תאשר, מראש, כל תצוגת פרסום מחליפה שתבוא, 

  במהלך תקופת ההסכם, במקום תצוגת הפרסום המקורית. 

 השירות בנספח כמפורט יהיה, הפרסום תצוגות של המקדמי האישור מנגנון .8.7.3.2
  .והתפעול
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, תביעות/או ו דרישות כל, הרשות כנגד, לו יהיו לא כי ומתחייב מצהיר המפעיל
  .פרסום תצוגת לאשר הרשות של סירובה שעניינן, שהוא סוג מכל

מועד תום תקופת ההרשאה למתן ב, המאוחר לכלתקופת ההסכם תסתיים,  .8.7.3.3
מועד חתימת ההסכם, והכל אלא אם אישרה הרשות אחרת השירותים הידוע ב
 .ובתנאים שאישרה

 המחאת הסכמי פרסום למפעיל .8.8

ומשווקים כאמור לעיל,  מבלי לגרוע מאחריות המפעיל להתקשר במישרין עם מפרסמים .8.8.1
הסכמי פרסום  3ה בזאת למפעיל הרשות ממחהחל ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, 

זה, ואשר לגביהם ייכנס המפעיל בנעלי הרשות לכל דבר , המצורפים כנספח לחוקיימים
צו מכוח קועניין, לרבות הזכאות לקבלת תשלומי דמי הרשאה בגין מתקני הפרסום שהו

 . ")ההסכמים המומחים(להלן: " הסכמים אלו

ההסכמים המומחים יוותרו בתוקף עד למועד סיום תקופת שירותי הפרסום, כהגדרה זו    .8.8.2
 המומחים. להסכמים  5.1בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זכות ו/או חובה אשר מקורה במועד הקודם לתחילת  .8.8.3
תקופת ההתקשרות בהתאם לחוזה זה, לא תומחה למפעיל. עוד מובהר בזאת כי בכל 
מקרה של ביטול ההרשאה מכל סיבה שהיא בטרם תום תקופת ההתקשרות, תבוטל 

 ובותיו של המפעיל מכוחן.המחאת ההסכמים המומחים וזכויותיו ו/או ח

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.   8 איזה מהוראות סעיף  הפרת .8.9

  השירות מקומות .9

  השירות במקומות השימוש .9.1

המפעיל באחריות  ישאתקופת השירותים ותקופות ההארכה, ככל שתחולנה,  במהלך .9.1.1
בהם  להעניקמנת  עלמלאה והבלעדית לנהל ולהפעיל את מקומות השירות, על חשבונו, ה

, וייעודיה מגבלותיהההרשאה,  לתנאיבהתאם ובכפוף  השירותים אתובאמצעותם 
 ההוראות ויתר(לרבות הוראות שלטונות המכס ותנאי הרישיון)  דין כל להוראות
 .בחוזה כך לשם המפורטות

וכל מי מטעמו (לרבות  שהואלאה והבלעדית, על חשבונו, באחריות המ שאי המפעיל .9.1.2
על  וישמר ;זהירו סבירבמקומות השירות, באופן  ישתמשועובדיו, ספקיו ומבקריו), 

 מקומותעל ניקיון  ישמרו; במצב טוב, תקין וראוי לשימושוסביבתם,  השירות מקומות
של מקומות השירות  יוליקו פגם, השחתה ,קלקולמגרימת נזק,  ימנעו; םוסביבת השירות

כל תקופת  במהלך והכולכך,  לשםכל אמצעי הזהירות הדרושים ב ינקטו ואףוסביבתם 
  ).שתחולנה(ככל  ההארכה תוו/או תקופ ההתקשרות

כל  במהלך, לעיל 5.10 ומכלליות האמור בסעיף  לעיל 9.1.1 לגרוע מהוראות סעיף  מבלי .9.1.3
מתחייב להודיע  המפעילתקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

 וסביבתם השירות למקומותשנגרמו  וליקוי פגם, השחתהנזק, קלקול, על כל  רשותל
 שאי, בנוסףים. , וזאת מייד עם גילוי)בהם הכלולים הנייד והציוד הקבוע הציוד(לרבות 
לשם כך הוראה  בלישק מבלי אףחשבונו,  על לבצעהמלאה והבלעדית,  באחריות המפעיל

 עלנזק, קלקול, השחתה, פגם וליקוי שנגרמו למקומות השירות  כל של תיקוןמהרשות, 
 שוטפת תחזוקה בצעל כןוידי המפעיל וכל מי מטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) 

, אחזקת תיקון(לרבות  באמצעות בעלי מקצוע מיומנים, השירות מקומות של וסדירה
להוראות הרלוונטיות  בהתאםו, תוך זמן סביר )הנייד והציוד הקבוע הציוד החלפתו/או 

איכות הסביבה, נספח  נספחהבטיחות והגהות,  נספח, כלליםבהמפורטות לשם כך 
 מנת על - הדרוש ככל -  זאת וכל, האחזקה נספחווהתפעול  השירותנספח בטיחות באש, 

 תקופת כל במהלך, הנדרשת וברמה ורצוף סדור באופן השירותים מתן את לאפשר
  .שתחולנה ככל, ההארכה ותקופות השירותים

, עבודה, כל בלבד חשבונו על, לבצע מהמפעיל לדרוש, כי הרשות תהיה רשאית מובהר .9.1.4
לים בנספח האחזקה, שאינם כלו אףבמקומות השירות,  אחזקה, החלפה, הוספה, תיקון
 פי על עבודות(להלן: " דין כל הוראות פי על עת בכלזאת על מנת שהשירותים יתבצעו  וכל
כן, תהיה הרשות רשאית לדרוש מהמפעיל לבצע כל עבודה, תיקון, הוספה,  כמו. ")דין
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 דין כל בהוראות אואינו בנספח האחזקה  שמקורןהחלפה, אחזקה במקומות השירות 
יתבצעו באופן ובתנאים  נוספותה והעבודות דין פי על עבודותה"). נוספות ותעבוד(להלן: "

העבודות הנוספות בלבד,  בגין, בשינויים המחויבים. התאמהההנקובים עבור עבודות 
 כשהןיהיה המפעיל זכאי להחזר הוצאות ישירות וסבירות שהוציא בפועל בגין ביצוען, 

לסך  עדו הרשות לאישור שיומצאו בכתב מקוריות חשבוניות בסיס על מחושבות
, ההוצאות החזר"). ההוצאות החזר(להלן: " הרשותמקסימאלי שתואם מראש ובכתב עם 

 את בכתבימים ממועד אישור הרשות  45ישולם למפעיל תוך  ,כדין"מ מע בתוספת
 וכנגד ברשות המקובלים התשלום בימי, הנוספות העבודות של המוצלחת השלמתן
כי מלבד החזר ההוצאות לא יהיה המפעיל זכאי לכל פיצוי ו/או  מובהר .כדין מס חשבונית

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

, התקנה, הקמה, תוספת כל יבצעוישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, לא  המפעיל .9.1.5
 שינויים: "יחדיו(להלן,  מהם חלק בכלהשירות או  במקומות שיפוץו הריסה, שינוי

שתינתן  הרשותבהתאם ובכפוף להסכמת  אלא"), השינויים" או "השירות במקומות
לבצע שינויים  למפעיל הרשות השרילשם כך מראש ובכתב, בהתאם לתנאי ההסכמה. א

לאה והבלעדית ועל , על אחריותו המהאמורים, יתבצעו כל השינויים השירות מקומותב
חשבונו של המפעיל, ויחולו בעניין ביצועם שאר ההוראות המתייחסות לעבודות 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  7 בסעיף  כמפורט, ההתאמה

מראש ובכתב,  הרשותמבלי שקיבל את הסכמת השירות  במקומות יםשינוי המפעיל צעיב .9.1.6
(לרבות ביטול  דין פי על/או ו החוזה פי על לרשות העומדת זכות מכל לגרוע מבלי יאז

 מפעיל(א) לדרוש מה :הבאות מהפעולות אחת בכל לנקוט רשאית הרשות תהיה, החוזה)
 מקומותמצב ולהחזיר את (כולם או חלקם, לבחירת הרשות),  יםלהסיר את השינוי

 ולסלק -ובכלל זאת  חשבונודית ועל המלאה והבלע אחריותולקדמותו, על השירות 
, שהם וסוג מין מכל, המיטלטלין ושאר החומרים, הציוד כל את, השירות ממקומות
 רישתמייד עם קבלת ד וזאת, השינויים ביצוע עם בקשר השירות במקומות המצויים
 הכול, )שתחולנה ככל, ההארכה תותקופ(או  השירותים תקופת תום לאחר או הרשות
יחשבו השינויים  שבו באופן, )חלקם או(כולם  ים; (ב) להותיר את השינויותהרש לבחירת

יהא זכאי לדרוש  מפעילמבלי שה וזאת, הרשותהמלא והבלעדי של  הלרכושהאמורים 
  .וסוג מין מכל, ו/או שיפוי כל תשלום ו/או פיצוי בגינםו/או לקבל 

 התאמההובעבודות  במקומות השירות הרשות זכויות .9.2

כל המחובר ו, מכל מין וסוג, והמערכות הכלים, מתקני הפרסוםלרבות  רותהשי מקומות .9.2.1
/או אשר על פי שיקול דעתה של הרשות, הסרתו ו, השירות מקומותבחיבור של קבע ל

כל המתקנים, למעט   –למען הסר ספק  – לרבותעלולה לגרום לנזק למקומות השירות, 
ו/או  בוצעובין ש האמור כלו ,תומתקני הפרסום האלקטרוניים, כגון מסכים וטלוויזי

/או על חשבונה, עובר ומוקמו ו/או הוקמו ו/או הותקנו במקומות השירות על ידי הרשות 
 נוו/או הותק מוו/או הוק מולחתימת החוזה או במהלך תקופת התקשרות ובין שמוק

במקומות השירות על ידי המפעיל ו/או על חשבונו, עובר לחתימת החוזה או במהלך 
 המלאה בבעלותה, עת בכל יהיו, ")הקבוע הציוד(בחוזה זה, יחדיו: " התקשרות תקופת

/או ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע ויהיה מוותר והמפעיל הרשות של והבלעדית
 .לכך בקשר וסוג מין מכל תביעה

אף האמור בכל דין, לרבות  עלכי  מובהרל, לעי 9.2.1 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .9.2.2
וכן בהוראות תקנות  1967-, חוק הפטנטים, תשכ"ז2007- בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), 
ו/או  רשומות, התאמהה עבודותב הקשורה רוחני קניין זכות כל ההית, 1994-התשנ"ה

 מדיה בכל, במסגרתן שהוגשו/או ו שהוכנו סמכיםומ מידעכל  לרבותינן רשומות, שא
 המסמכים, התרשימים, תוכניותהכל  ,לרבות, אלה כל של העתקם לרבות, שהיא

 של והבלעדית המלאה בבעלותה, ההתאמה עבודות בביצוע הקשורים השרטוטיםו
 הזכויותמ איזהעביר האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין לה במסגרת .הרשות

, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, לרשותהמפעיל , מעניק בזאת רשותה לבעלות האמורות
בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות 

 . כאמור
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הרשות למפעיל זכות שימוש  תעניקההרשאה,  ובמסגרת ההתקשרות תקופת במהלך .9.2.3
מוגבלת בזמן והניתנת להלן)  34(למעט כמפורט בסעיף בלעדית,  לאיחודית, הדירה, לא י

, תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא) –(ובכל מקרה  לביטול בכל עת
במסגרתם, וכל זאת אך ורק על מנת  הכלולהשירות ובציוד הקבוע בלבד  במקומות

 בתקופתעניק את השירותים על מנת לה וכן ההתאמהלאפשר למפעיל לבצע את עבודות 
, זכות כל בעל המפעיל יהיה לא, ולגדריההשירותים, וכי מעבר לזכות השימוש האמורה 

במקומות השירות ובציוד הקבוע הכלול במסגרתם.  ,וסוג מין מכל, אחרת או קניינית
 אשר התארגנות שטח, ולבקשתו למפעיל להקצות, רשאית הרשות תהיה, האמור במסגרת
או הקמת מתקני  השירותים לביצוע השירות מקומות התאמת לצורך פעילהמ את ישמש

 דעתה שיקול פי על, הרשות ידי על שיקבעו כפי קצובה ולתקופה במיקוםפרסום חדשים 
 ").ההתארגנות שטח(להלן: " הבלעדי

, מתקני הפרסום האלקטרוניים כדוגמת טלויזיה ומסכים , לרבותהמתקנים, ציודהכל  .9.2.4
יוותרו בבעלותו של  שאינו ציוד קבועובלבד , המפעיל ועל חשבונו בלבדשהותקנו על ידי 

המפעיל  ישא. עם סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא, ")הציוד הנייד(להלן: " המפעיל
באחריות לבצע את כל הדרוש על מנת לפרק ולסלק ממקומות השירות את כל הציוד 

 . להלן 20 יף בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסע יחולווהנייד, 

, 1972-הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"בהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .9.2.5
לא יחולו על הגנה על מחזיקים במקרקעין,  ושעניינובמקומו  שיבואאו כל חוק אחר 

 מפעילהרשאה ו/או כל תשלום שהבהתאם מובהר, כי ה על יחסי הצדדים מכוחו.וחוזה ה
 לבצע למפעיל הרשות תאפשר אותו שינוי כל/או ולשלם לרשות בתמורה להרשאה  חייב

לא יתפרשו כהענקת זכות שימוש בלעדית, לא יהוו החכרה או  ,השירות המקומות
מצהיר  המפעילו בהם משום תשלום דמי מפתח או תשלום דומה אחר יהיה ולאהשכרה, 
לא יתבע לעצמו זכות ו כי אינו זכאי באופן סופי מלא ובלתי חוזר, בזהבזאת,  ומתחייב

   .חוקית כאמור

  ומקומות חניה שירות מקומות שלהוספה  או גריעה, העתקה .9.3

או מנסיבות ביטחוניות,  המפעילובהסכמה של  בתיאוםתהיה רשאית,  רשותה .9.3.1
של מקומות , להורות על העתקה המפעיל הסכמתאף ללא  –בטיחותיות או תפעוליות 

השירות (כולם או חלקם), וזאת תוך תקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. הייתה 
, תהיה הרשות רשאית להורות הקמהתכנון, התאמה ו בעלויות כרוכהההעתקה כאמור, 
 זכאי המפעיל יהיה שבו באופן חשבונו על, וההקמה ההתאמה, התכנוןלמפעיל לבצע את 

, למען הסר ספק להוציא( האמור בשל לו שנגרמו ירותוסב ישירות עלויות להחזר כך בשל
בהפסד הכנסה  םשמקור ונזקים עלויות, לרבות תוצאתייםועלויות עקיפים או  נזקים –

 9.1.4 שאר ההוראות המפורטות בסעיף  בשל הפסקת מתן השירותים), ויחולו בעניין
  המחויבים. לעיל, בשינויים 

מקומות  למפעיללהקצות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית  תהיההרשות  .9.3.2
וזאת בהתאם למדיניות הרשות מקומות חניה /או לגרוע מהמפעיל, וחניה, ללא תשלום, 

 . בעניין זה כפי שתהייה מעת לעת

ו/או  םמתקני פרסו למפעיל להקצותעל פי שיקול דעתה הבלעדי, , רשאית תהיה הרשות .9.3.3
וכן בנוסף, לגרוע ו/או להוסיף, על פי שיקול דעת הרשות, שטחי  מתקני פרסוםלגרוע 

, והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות פרסום באיזה ממתקני הפרסום
המפעיל יגיש לרשות תכנית פרסום לכל מתקן פרסום   כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

ל שיתווסף כאמור בסעיף זה, וכן צפי לנתוני רווח וחשיפה נוסף שיתווסף למפעיל, ככ
 למתן הפרסום האמור.

מתקני פרסום ו/או שטחי פרסום במתקני הוספה ו/או גריעה של  בגיןמובהר בזאת כי  .9.3.4
התאמות בתשלום דמי ההרשאה הרשות תפעל בהתאם לשיקול דעתה באם לבצע , פרסום

 המשולבים ו/או בתשלום דמי השימוש. 

ם מסכיה, 1.1.2018-1.3.2018קשת הרשות ליידע את המפעיל כי בין התאריכים עוד מב .9.3.5
יוחלפו למסכי לד  3בטרמינל  באולם מקבלי הפנים המציגים את לוח הטיסות הנוחתות

ע"י הרשות ועל חשבונה. במהלך חלון זמנים זה לא יאושר תיאום  בטכנולוגיית מטריקס



  
 

18 

וזאת עד לסיום עבודות התקנת המסכים. עבודות להתקנת תצוגות פרסום בצד המערבי 
 24הינו  2.03.2018השלט המאושר לפרסום בצד המערבי באולם מקבלי הפנים החל מיום 

  .מטר גובה) 4-מטר רוחב ו 6מ"ר (

 תעופה רמוןה בטרם פתיחת שדה, לעיל 8.1.3 בסעיף  לגרוע מכלליות האמור מבלי .9.3.6
 רמון התעופה בשדהבעלויות הקמת מתקני הפרסום המפעיל  שאיי, לפעילות תעופתית

לאחר  בהתאם לפרוגראמה שתועבר אליו על ידי הרשות במהלך תקופת ההתקשרות.
 שיופסקו השירותים בנת"א ועובדה, יחל המפעיל המתן השירותים בשדה התעופה רמון. 

ורפיים ויחולו בעניין בנוסף, תהיה הרשות רשאית לגרוע ו/או להקצות למפעיל שטחים ע .9.3.7
 להלן.   18 סעיף זה הוראות 

או העתקת או גריעה של מקומות השירות, תתבצע באופן ובתנאים הנקובים  הקצאה .9.3.8
ובהתאמות לעיל, לרבות נספח עבודות ההתאמה הכלול במסגרתו, בשינויים  7 בסעיף 

לשם כך על ידי הרשות במועד ביצועה של  נתנוישי פרטניות להוראות ובכפוף, יםהמתחייב
 כל הקצאה, גריעה וההעתקה, על פי העניין והנסיבות.  

לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  9.3 -9.3.2  ,9.1  סעיפיםמהוראות  איזה הפרת .9.4
 החוזה.

 למפעילשירותים  אספקת .10

מקומות  בכל, יסופקו למפעיל, )שתחולנה(ככל  ההארכה תקופות או השירותיםתקופת  מהלךב .10.1
סיבות, השירותים הבאים, והכול באופן, על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לנהשירות או בחלקם, 

 בתנאים ובמועדים יקבעו לשם כך על ידי הרשות, ובכפוף לשאר הוראות חוזה זה: 

ל מקומות השירות ש הקרקע משבצת גבול לראש עד תשתיותשירותי אחזקה של  .10.1.1
 אחזקת שירותיבנספח האחזקה (בחוזה: " המפורטים ובתנאים באופן הכולהרלוונטיים 

שירותי אחזקת שלם לרשות עבור יהמפעיל בגין שטחים עורפיים בלבד,  ").תשתיות
(ככל שיסופקו), לפי התעריפים שיהיו נקוטים על ידי הרשות בעת אספקתם, כפי תשתיות 

  .שיתעדכנו מעת לעת

 ההרשאה בדמי כלולים יהיו שיידרשו וככל אם, הפרסום במתקנישירותי אספקת חשמל  .10.1.2
שירותי אספקת חשמל לשטחים העורפיים ישלם  בגין .תלרשו המפעיל שישלם המשולבים

 חודשיתשלום  הכולל ביתיתתעו"ז לצריכת חשמל  וןהמפעיל לרשות תשלום לפי תעריפ
קבוע, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות. הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני 

 .")שירותי אספקת חשמל(בחוזה: " הרלוונטיים השירות במקומותהחשמל 

רותי פינוי אשפה (שאינה, למען הסר כל ספק, חומר מסוכן ו/או פסולת מוצרי דלק, שי .10.1.3
מכל מין וסוג), ממכולות האשפה שיוצבו על ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

שלם י"). המפעיל אשפה פינוי שירותיהשירות או בסמוך להם (בחוזה: " במקומות
ופקו), לפי התעריפים שיהיו נקוטים על ידי פינוי אשפה (ככל שיס שירותילרשות עבור 

  הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

, הרלוונטיים מקומות השירותשירותי תקשורת, אם וככל שקיימת תשתית תקשורת ב .10.1.4
כמפורט , וספקי תקשרות נוספים וזאת במישרין באמצעות ספק הנס"ר מטעם הרשות

או  האמור הנס"ר ספקבהתאם לתנאי ההתקשרות שבין המפעיל לו בנספח התקשורת
(בחוזה:  , ככל שהיא קיימתבהתאם לתעריפי הרשות מול ספקי התקשרות הנוספים

 ").שירותי אספקת תקשורת"

שירותי אספקת מים לשטחים עורפיים, ישלם המפעיל לרשות לפי הכמות הנצרכת  בגין .10.1.5
על ידי הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו  בפועל, הכול לפי התעריפים שיהיו נקוטים

 הרלוונטיים השירות במקומות המיםהרשות תתקין, על חשבונה, את מוני  מעת לעת.
 . ")שירותי אספקת מים(בחוזה: "

, על מתקני הפרסוםשל  תחזוקה שירותי יבצע המפעיללמען הסר ספק, מובהר כי  .10.1.6
 .חשבונו עלאחריותו ו
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יהיו באחריותו הבלעדית של , עורפייםובשטחים ה ותהשיר מקומותניקיון ב שירותי .10.1.7
 .")ניקיון שירותי(בחוזה: "המפעיל ועל  חשבונו 

והשירותים הנוספים המפורטים  םהשירותי בגיןהשירותים ודמי השירותים הנוספים  דמי תשלום .10.2
 . להלן 15 -14  פיםבסעיהנקובים לשם כך לעיל, יתבצע באופן ובתנאים  10.1 בסעיף 

  משולבים הרשאה דמי .11

הסכומים  כלבתמורה לקבלת ההשראה למתן שירותים במסגרת חוזה זה, ישלם המפעיל לרשות את 
 המפורטים בסעיף זה:

  בנמלפרסום  מתקנילמשולבים  דמי הרשאה .11.1

, ישלם המפעיל לרשות, בנמלפרסום  מתקני באמצעותבתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירותים 
  : אלה מבין הגבוה, בסך דמי הרשאה משולביםמתחילת תקופת השירותים,  החל

, מלבנהפרסום  במתקניהשירותים  מתןבגין בנמל מפדיון המכירות ברוטו  %_______ .11.1.1
  ., בהתאם להצעתו של המפעילמ כדיןבתוספת מע"

    - או -

"ח, ש עשרה מיליון ₪  10,000,000- השווה ל נמל, בסךבדמי הרשאה משולבים בסיסיים  .11.1.2
   .כפי שיעודכנו בהתאם להוראות החוזה, בתוספת מע"מ כדין

 - וגם -

 )לכשייפתח (לרבות שדה התעופה רמון מסופיםובשדות בדמי הרשאה משולבים למתקני פרסום  .11.2

, ישלם מסופיםשדות ובבמתקני פרסום  באמצעותבתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירותים 
 מתחילת תקופת השירותים, דמי הרשאה החל, שירותבנפרד עבור כל אתר המפעיל לרשות, 

הפרסום  במתקניהשירותים  מתןמפדיון המכירות ברוטו בגין  40%יעור של שמשולבים שנתיים ב
 , בתוספת מע"מ כדין.יםבכל אחד מהשדות והמסופ

המפעיל ידווח על פדיון ש כךלמען הסר ספק מובהר כי כל אתר שירות מהווה מרכז רווח נפרד,  .11.3
תחשיב דמי ההרשאה שישולמו על ידי המפעיל, ייערכו שו המכירות של כל אתר שירות בנפרד

  .כאמור אתר שירותבנפרד לכל 

, קרי החל מיום תקופת ההתקשרות בשנת ההתקשרות הראשונהלעיל,  11.1 בסעיף על אף האמור  .11.4
יה, המפעיל ישלם לרשות דמי הרשאה יובשנת ההתקשרות השנ ועד לתום אותה שנה קלנדרית,

-1.1.2018החל מיום , בנתב"ג במהלך תקופת ההתארגנות) 1(, כדלקמן: בנמל משולבים מופחתים
לשיעור דמי הרשאה אה משולבים שנתיים בהתאם להצעתו עיל דמי הרשישלם המפ -28.2.2018

מפדיון המכירות ברוטו בלבד (כלומר לא תיערך התחשבנות ביחס לדמי ההרשאה המשולבים 
דמי ההרשאה מסך  80%, ישלם המפעיל לרשות 1.3.2018-31.12.2018) החל מיום 2( הבסיסיים);
י הרשאה מפדיון המכירות מעור מדהצעתו לשיאת או  ,לנתב"ג השנתיים הבסיסיים המשולבים

 90%ה ישלם המפעיל לרשות יבשנת ההתקשרות השני )3; (ברוטו בנתב"ג, לפי הגבוה מבין שניהם
הצעתו לשיעור מדמי הרשאה  אתמסך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים השנתיים לנתב"ג, או 

ישית ואילך, ישלם החל מהשנה השל מפדיון המכירות ברוטו בנתב"ג, לפי הגבוה מבין שניהם.
 11.1  המפעיל לרשות דמי הרשאה משולבים מלאים עבור מתן השירותים בנמל בהתאם לסעיף

  לעיל.

לעיל,  11.2 למען הסר ספק, דמי ההרשאה לאתרים, ישולמו לרשות בהתאם לשיעור הנקוב בסעיף  .11.5
 ת ההתקשרות, ללא כל שינוי.לאורך כל תקופ

בשנת החוזה הראשונה של תקופת השירותים ובשנת החוזה האחרונה (או בשנת ההארכה  .11.6
האחרונה, לפי העניין) של תקופת השירותים, ישלם המפעיל לרשות את החלק היחסי של דמי 

של שנת החוזה במהלכה ניתנה לו ההרשאה למתן  היחסיההרשאה המשולבים, המתאים לחלקה 
 שירותים. ה

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 11 איזה מהוראות סעיף  הפרת .11.7
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 עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .12

  מדדלעדכון 

 אהההרש מדמי 1/12 ל השווה סך(כלומר,  הבסיסייםהחודשי של דמי ההרשאה המשולבים  הסך
, קלנדארי חודשביום הראשון לכל  ן), יעודכלעיל 11.1.2 לנמל, כמפורט בסעיף  הבסיסיים המשולבים

, ביחס למדד האמור העדכון במועדמדד הידוע ה של השינוי לשיעור בהתאם, 1.1.2019אשונה ביום רול
  הבסיסי. 

הבסיסיים, לא יפחתו בכל מקרה מדמי ההרשאה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ההרשאה
  בכל שנת חוזה. 1.1 - הבסיסיים המעודכנים למדד הידוע ב

 דמי ההרשאה המשולבים - והתחשבנות תשלום תנאי .13

 תשלום חודשי של דמי ההרשאה המשולבים .13.1

, ישולמו לעיל 11.1.2 בסעיף , בסך הנקוב בגינם לנמל דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .13.1.1
 לאחר, קלנדאריתשלומים חודשיים שווים ביום הראשון לכל חודש  12 -מראש, ב 

לעיל, וזאת החל מתחילת  12  הצמדתו של כל תשלום כאמור למדד בהתאם להוראות סעיף
 המשולבים ההרשאה דמי של החודשי התשלוםתקופת השירותים (להלן: "

 "). בסיסייםה

חוזה ראשונה ובשנת החוזה האחרונה (או בשנת ההארכה האחרונה, ככל שתחול),  בשנת
מלאים, ישולם התשלום החודשי של דמי ההרשאה  קלנדארייםחודשים  12שאינן בנות 

שנותרו לסיומה של  הקלנדארייםהמשולבים הבסיסיים כאמור, אך ורק בגין החודשים 
  שנת החוזה הרלוונטית. 

 לנמל במפורש, כי התשלום החודשי של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים הרמוב
 . קלנדאריישולמו בערכם בשקלים חדשים, ביום הראשון לכל חודש 

לכל חודש יבוצעו הפעולות הבאות שעניינן חישוב ותשלום סך דמי  15 -עד היום ה  .13.1.2
ודש הקודם, ההרשאה המשולבים החודשיים, שהמפעיל חייב בתשלומם לרשות בגין הח

   כדלקמן:בגין הנמל והאתרים האחרים, 

 :בנמלדמי הרשאה משולבים  .13.1.2.1

של דמי ההרשאה המשולבים  הסך החודשיהרשות תחשב את  .13.1.2.1.1
שהמפעיל חב בתשלומם לרשות בגין החודש  לנמל הבסיסיים
(להלן: לעיל  12 , לאחא הצמדתם למדד כמפורט בסעיף הקודם

 הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי של המעודכן חודשיה הסך"
  "). בנמל

 בנוסף יגיש המפעיל לאישור הרשות קודם למועד הנקוב בסעיף .13.1.2.1.2

 לעיל, דוח חודשי המבטא נכונה את סך פדיון המכירות 13.1.2 0 
 13.3.3  , כמפורט בסעיףבנמל הפרסום מתקניבברוטו של המפעיל 

הקודם וכן את תחשיב הסך  הקלנדאריהחודש  מהלךלהלן, וזאת ב
החודשי של דמי ההרשאה המשולבים אותו על המפעיל לשלם 

וטו, לרשות עבור החודש האמור, כשיעור מפדיון המכירות בר
 מפדיון החודשי הסך(" לעיל 11.1.1 ף סעיבהתאם להוראות 

 "). בנמל המכירות

החודשי של דמי  הסךהמפעיל ישלם לרשות את ההפרש שבין  .13.1.2.1.3
שהמפעיל חויב בתשלומו  הבסיסיים בנמלההרשאה המשולבים 

לעיל לבין הסך החודשי  13.1.1 בגין החודש החולף, כמפורט בסעיף 
  .בנמל מפדיון המכירות

 :בשדות ובמסופיםדמי הרשאה משולבים  .13.1.2.2

לעיל, דוח  13.1.2  קודם למועד הנקוב בסעיף ,לאישור הרשותיגיש המפעיל 
, בכל אתר ת ברוטו של המפעילחודשי המבטא נכונה את סך פדיון המכירו

 הקלנדאריהחודש  מהלךלהלן, וזאת ב 13.3.3  , כמפורט בסעיףשירות בנפרד
הקודם וכן את תחשיב הסך החודשי של דמי ההרשאה המשולבים אותו על 
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 ברוטו המפעיל לשלם לרשות עבור החודש האמור, כשיעור מפדיון המכירות
 "). בשדות ובמסופים המכירות מפדיון החודשי הסך(" לעיל

 תשלום שנתי של דמי ההרשאה המשולבים .13.2

בשנת החוזה העוקבת לשנת החוזה נשוא החישוב, יבוצעו פעולות שעניינן חישוב ותשלום סך דמי 
ההרשאה המשולבים השנתיים שהמפעיל חייב בתשלומם לרשות בגין שנת החוזה נשוא החישוב, 

  : כדלקמן

 לשנת החוזה העוקבת, יבוצעו הפעולות הבאות:  31.5ליום  עד .13.2.1

 דמי הרשאה שנתיים בנמל .13.2.1.1

 הסך המצרפי של דמי ההרשאה הבסיסייםהרשות תחשב את  .13.2.1.1.1
מת, הקוד שנת ההפעלהשהמפעיל חב בתשלומם לרשות בגין  ,לנמל

של דמי ההרשאה  החודשייםסה"כ התשלומים  המשקפים את
שהמפעיל חב בתשלומם בגין שנת נמל להמשולבים הבסיסיים 

הסך לעיל (להלן: " 13.1.2.1.1 ההפעלה הקודמת, כמפורט בסעיף 
  .")לנמל המצרפי של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים

נכונה את סך  המשקף שנתיהמפעיל יגיש לאישור הרשות, דוח  .13.2.1.1.2
להלן,  13.3.4  סעיףכמפורט ב בנמל של המפעיל ההכנסותפדיון 
מת וכן את תחשיב הסך השנתי הקוד שנת ההפעלה מהלךוזאת ב

של דמי ההרשאה אותו על המפעיל לשלם לרשות עבור שנת 
בהתאם  המכירות בנמלההפעלה האמורה, כשיעור מפדיון 

המכירות פדיון הסך השנתי מלעיל (להלן: " 11.1.1 סעיף להוראות 
  .")בנמל

המפעיל ישלם לרשות או הרשות תשיב למפעיל, לפי העניין, את  .13.2.1.1.3
המצרפי של דמי ההרשאה  ההפרש (ככל שקיים), בין הסך

פדיון המכירות השנתי מלנמל לבין הסך בסיסיים משולבים הה
 ). הםיהמפעיל יחויב על פי הגבוה מבנשבכפוף לכך בנמל (

 דמי הרשאה שנתיים בשדות ובמסופים .13.2.1.2

 ההכנסותנכונה את סך פדיון  המשקף שנתיהמפעיל יגיש לאישור הרשות, דוח 
 13.3.4  כמפורט בסעיףבכל אתר שירות במסופים ובשדות בנפרד,  של המפעיל

את תחשיב הסך השנתי של דמי מת וכן הקוד שנת ההפעלה מהלךלהלן, וזאת ב
ההרשאה אותו על המפעיל לשלם לרשות עבור שנת ההפעלה האמורה, כשיעור 

בהתאם להוראות  המכירות בכל אחד מהאתרים בשדות ובמסופיםמפדיון 
  .")בשדות ובמסופיםפדיון המכירות הסך השנתי מלעיל (להלן: " 11.2 סעיף 

יעשו תוך הפרדה בין האתרים  13 ף ת כי פעולות ההתחשבנות המפורטות בסעימובהר בזא .13.2.2
  השונים.

  ניהול ספרים, דיווחים, ביקורת ותשלום הפרשים .13.3

  : כדלקמן אתהמפעיל מתחייב בז

לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונות מלאים ומדויקים של מכירותיו במסגרת מתן  .13.3.1
רט בהם, מדי יום ביומו, בכל תקופת השירותים (לרבות תקופות השירותים, שיפו

  ההארכה, ככל שתחולנה), את פדיון המכירות ברוטו ליום הרישום. 

לשמור ולהחזיק במשרדיו האמורים את כל הקבלות, האישורים, החשבונות, המידע  .13.3.2
הממוחשב ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים האמורים, לרבות העתקי דיווחים 

טונות המס, וכל זאת במשך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שתהיינה) לשל
  ושנתיים נוספות מיום סיום תקופת ההתקשרות. 

, דוח כספי חודשי של פדיון קלנדאריימים מתום כל חודש  15להגיש לרשות, תוך  .13.3.3
שחלף, המראה את המפורט להלן (הדוח הכספי  הקלנדאריחודש ה גיןהמכירות ברוטו ב

העוקב לחודש הראשון של תקופת  הקלנדאריחודש ל 15 -עד ליום ה  יוגשהראשון 
  השירותים):
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, לפי פירוט כפי שיידרש על לכל אחד מהאתרים פדיון המכירות החודשי ברוטו .13.3.3.1
להם זכאית הרשות  ברוטו המכירות מפדיון החודשי הסךפירוט  כןידי הרשות ו

 .האמור בחודש

ות ברוטו וכן הסך החודשי מפדיון המכירות, מוסכם בזאת שסך פדיון המכיר .13.3.3.2
נשוא הדו"ח החודשי האמור לעיל, ידווח, בכל מקרה, בשקלים חדשים. בוצעה 

ממתקן מכירה של שירות כלשהו במטבע זר, יחושב סך פדיון המכירות ברוטו 
האמור, בשקלים חדשים, בהתאם לשערו היציג של המטבע הזר  הפרסום

 כאמור, במועד המכירה. 

לעיל, אישור מהבנק  13.2.1.1  בסעיףהמפעיל לצרף לדוח החודשי האמור  על .13.3.3.3
הרלוונטי בדבר ביצוע הפקדה, או העברה ישירה לחשבון הבנק של הרשות, של 
הסכום המגיע לרשות, אם מגיע, לפי אותו דוח, לאחר ניכוי הסכום ששולם 

בגין החודש נשוא הדיווח. אין באמור על מנת  13.1.1 סעיף לרשות, כאמור ב
  .להלן 17.4 לגרוע מזכותה על הרשות על פי סעיף 

 בנוסחנתי, ש כספי דיווחשלאחר תום כל שנת חוזה,  31.5 יוםיאוחר מ לא, לרשות להגיש .13.3.4
 "):השנתי הדיווח(להלן: " אלה כל יצוינו מסגרתוהמצורף כנספח לחוזה, ב

לשנת  המפעיל, בכל אחד מהאתרים בנפרד,סך פדיון המכירות ברוטו של  .13.3.4.1
הדיווח השנתי  במסגרתהחוזה שהסתיימה וכן הסך השנתי מפדיון המכירות. 

ברוטו החודשי  פדיון המכירותל) i: (המתייחסעל בעל ההרשאה ליתן פירוט 
 זכאית להם החודשייםדמי ההרשאה המשולבים ל) iiבשנת החוזה הרלוונטי; (

; ביניהם וההפרשששולמו בפועל,  החודשייםרשות, דמי ההרשאה המשולבים ה
)iii (דמי ההרשאה לרשות, ה זכאית להם השנתייםדמי ההרשאה המשולבים ל

. הרשות תהיה יהםבינ וההפרשבפועל,  לרשותששולמו  השנתייםהמשולבים 
השנתי יכלול גם פירוט לפי חתכים של סוגי  דיווחרשאית לדרוש שה

 /מוצרים וכל פירוט אחר, לפי שיקול דעתה. שירותים

מחזור העסקאות אותן ביצע בעל ההרשאה במהלך שנת החוזה, על פי  סך .13.3.4.2
דוחות מע"מ שהוגשו בגין שנת החוזה. בעל ההרשאה יפרט בכתב, כל חוסר 

גלע בין מחזור המכירות שדווח על ידו במסגרת הדיווח השנתי התאמה שית
 לבין זה הנקוב בדוחות המע"מ שהוגשו בגין שנת חוזה. 

(ככל  ידה על שיערכו שוטפות ביקורת בדיקות במסגרת הרשות דרישת פי על .13.3.4.3
 צדדים עם ביצע אותן העסקאות מחזור סך את ההרשאה בעל יפרט), שיערכו
 הפירוט במסגרת. שהסתיימה החוזה שנת במהלך "מ),מע כולל(לא  קשורים
 העסקאות היקף, הקשורים הצדדים פרטי את ההרשאה בעל ינקוב, האמור
 . והיקפם מועדיהם, עימם שבוצעו

השנתי, יצרף בעל ההרשאה אישור מקורי מטעם רואה החשבון המבקר  לדיווח .13.3.4.4
 של בעל ההרשאה, וזאת בנוסח המצורף כנספח לחוזה. 

 אושר וייחתם על ידי נושא משרה בבעל ההרשאה.  השנתי י הדוח .13.3.4.5

 .מובהר בזאת הדו"ח השנתי יוגש תוך הפרדה בין האתרים השונים .13.3.4.6

סכום כלשהו  שלובעקבות הדיווח השנתי כאמור, תהא הרשות חייבת בתשלומו  היה .13.3.5
האמור ריבית בסיסית. מובהר, כי מעבר לנסיבות האמורות לא  הסכוםלמפעיל, ישא 

בת לשלם למפעיל בשום מקרה ריבית בסיסית או אחרת מכל מין וסוג. תהא הרשות חיי
סכום כלשהו  שלהיה ובעקבות הדיווח השנתי כאמור, יהיה המפעיל חייב בתשלומו 

 מובהרלהלן.  19 פיגורים בהתאם להוראות סעיף  ריבית האמור הסכום, ישא רשותל
של המפעיל לתשלום ריבית  מחבותולא יהיה באמור בסעיף זה על מנת לגרוע  בזאת, כי

להלן.  19 פיגורים, בכל מקרה בו התעכב בתשלום כלשהו לרשות, בהתאם להוראות סעיף 
לתה חישוב הריבית (כפי שתהא מעת לעת), בשני המקרים, ייערך בגין התקופה שתחי

ביום האחרון של אותה שנת חוזה ועד למועד תשלום בפועל, למעט בנסיבות בהן התעכב 
של  31.5המפעיל בהגשת הדיווח השנתי שאז תחושב הריבית בה חייבת הרשות עד ליום 

  שנת החוזה העוקבת. 
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בכל עת, ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, למבקר  לאפשר .13.3.6
על ידי הרשות לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי המפעיל ואת כל שיתמנה 

המסמכים המתייחסים אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא חוזה זה, הקשורים לדעת 
המבקר האמור, על פי שיקול דעתו, למתן השירותים, לרבות דיווחי המפעיל לשלטונות 

  המס השונים ומאזני בוחן של המפעיל. 

 30, דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של המפעיל בתוך דרישתה פי על להגיש לרשות, .13.3.7
 ימים ממועד אישורם על ידי הגורמים המוסמכים במפעיל. 

להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת הדוחות  .13.3.8
 שהגיש המפעיל.

  זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 13 איזה מהוראות סעיף  הפרת .13.4

  שירותים בגין שטחים עורפיים ודמידמי שימוש  תשלום .14

המפעיל ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש בשטחים העורפיים, דמי שימוש ודמי שירותים,  .14.1
הרשות ועל פי שיקול וזאת בתעריפים הנקובים לשם כך במפרט כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי 

, כי תעריפי דמי השימוש, כפי שהם נקובים במפרט, יעודכנו בהתאם מובהרדעתה הבלעדי. 
שטח", הנקוב לשם כך  גודללהיקפו (במ"ר) של השטח העורפי הרלוונטי, בהתאם למפתח "מקדם 

 במפרט. 

עיף זה המפעיל ישלם לרשות את החלק היחסי של דמי השירותים ודמי השימוש האמורים בס .14.2
לעיל, בגין השטחים העורפיים, באופן המתאים לחלקה של שנת החוזה בה הועמדו השטחים 

  האמורים לרשותו. 

השירותים ישולמו מראש, בראשית כל שנת חוזה (או במועד בו הועמד כל שטח  ודמידמי השימוש  .14.3
  ת.ממועד הפקת החיוב על ידי הרשו 15 -עורפי לרשות המפעיל), ולא יאוחר מהיום ה 

המפעיל יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים בארבעה תשלומים רבעוניים.  .14.4
של החודש הראשון של כל  15 - בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל כל תשלום רבעוני ביום ה 
  רבעון, מראש, כשכל תשלום כאמור ישא ריבית פריסה כדלקמן:

1 -  )12 *365 /t ( ) r/12  +1 *    (סכום ריבית הפריסה ש ושירותיםדמי שימו  =  
                                                                                                           4                        

r - שיעור ריבית הפריסה השנתית כפי שתהיה במועד הפקת החיוב  

t - ור בפסקה זו לעיל) ועד ליום התשלום בפועלמס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמ  

תקבולים וגבייה ברשות, על כוונתו לבצע תשלומים  אגףעל המפעיל להודיע, בכתב, לראש  .14.5
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30רבעוניים, לפחות 

לא שולמו התשלומים הרבעוניים במועד, תחול על כל תשלום רבעוני, ריבית פיגורים (כמפורט  .14.6
לעיל ועד למלוא תשלום אותו תשלום  14.4 להלן), החל במועד לתשלום שנקבע בסעיף  19 בסעיף 

 רבעוני בפועל.

  יל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה לע 14 מהוראות סעיף  ואיז הפרת .14.7

  תשלום בגין שירותים ושירותים נוספים .15

י יהיו כלולים בדמ לעיל 10.1.2 -10.1.1  פיםבסעי נקוביםשירותים בגין אספקת השירותים ה דמי .15.1
 . המשולביםההרשאה 

לא יהיו כלולים  לעיל 10.1.2 -10.1.1 פים בסעי נקוביםבגין אספקת השירותים הדמי שירותים  .15.2
 15 -לא יאוחר מהיום ה  והם ישולמו לרשות, בנפרדבדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפיים 

בהתאם לתעריפי כאמור יקבעו דמי השירותים מובהר, כי סך  ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות.
 הרשות לכל שירות, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

ישולמו לרשות, בנפרד לא   10.1.3 הנקובים בסעיף דמי שירותים נוספים בגין אספקת השירותים  .15.3
הנוספים דמי השירותים מובהר, כי סך  ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות. 15 -יאוחר מהיום ה 

בהתאם לתעריפי הרשות, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור יקבע 
  של הרשות.
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לא יהיו לעיל,  10.1.5  - ו 10.1.3  םבסעיפי הנקובים דמי שירותים נוספים בגין אספקת השירותים .15.4
והם ישולמו  משולבים ובדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפייםכלולים בדמי ההרשאה ה

הר, כי סך דמי ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות. מוב 15 -לרשות, בנפרד לא יאוחר מהיום ה 
יקבעו בהתאם לתעריפי הרשות לכל שירות, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על  כאמורהשירותים 

  פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

לא יהיו כלולים בדמי ההרשאה לעיל,  10.1.4  בסעיף דמי שירותים נוספים בגין אספקת השירותים .15.5
או לספקי במישרין לספק הנס"ר מטעם הרשות והם ישולמו השימוש  משולבים ובדמיה

בהתאם ת הנוספים הפועלים ברשות, ככל שהמפעיל ייבחר להשתמש בשירותים אלו, ורהתקש
  להוראות נספח התקשורת.

לעיל, יבוצעו על ידי  10.1.6  -10.1.7 תחזוקת מתקני הפרסום ושירותי הניקיון הנקובים בסעיפים  .15.6
 המפעיל ועל חשבונו.

המשולבים למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה, לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה  .15.7
, המשולבים ובדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפייםהבסיסיים ו/או בדמי ההרשאה 

או איזה מהשירותים הנוספים (כולם או חלקם), במקרה שבו לא יוענקו איזה מהשירותים ו/
 (כולם או חלקם).במקומות השירות 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל יתר השירותים הנדרשים לצורך תפעול ותחזוקת מקומות  .15.8
השירות, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל ועל 

 לשם כל לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג. חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי

  , על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.סעיף זהאיזה מהוראות  הפרת .15.9

 השירות במקומות החזקה בגין שלישיים לצדדים תשלומים .16

(שאינו  האגרות וכן כל תשלום אחר החל על מחזיק במקרקעין, ארנונהכל המסים, ההיטלים,  .16.1
 תקופת כל במהלך), וזאת שיחולו(ככל  השירות מקומות עם בקשרים או חוכר לדורות), בעל

 על יחולו, המאוחר לפי, בפועל השירות מקומות את המפעיל יפנה שבו למועד עד או השירותים
 .דין כל בהוראות כך לשם הקבוע במועד ידו על וישולמו המפעיל

 השירות מקומותחוזה לא מוטלת ארנונה בגין למען הסר ספק מובהר, כי נכון למועד חתימת ה .16.2
. עם זאת, ככל שתוטל ע"י רשות מוסמכת, תשלום ארנונה או כל תשלום אחר שיבוא בנמל

במקומו, יחולו התשלומים כאמור במלואם על המפעיל וישולמו על ידו במועד הקבוע לתשלומם 
או טענה כנגד הרשות, בשל כך כל תביעה, דרישה  על פי הוראות כל דין, וזאת מבלי שלמפעיל תהא

   ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או תשלום בקשר לכך.

 כי באתרים האחרים מוטלת ארנונה על מתקני הפרסום. ,למען הסר ספק, מובהר בזאת

  יל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה לעיל, על ידי המפע 16  סעיףאיזה מהוראות  הפרת .16.3

  הוראות כלליות  – תשלומים .17

תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי החוזה  לכללהלן,  17.2 להוראות סעיף  בכפוף .17.1
ד, במצורף, ישולם ביח אשראו כל מס אחר יבוא במקומו, (ככל שהוא חל) יתווסף מס ערך מוסף 

 ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא משולם. 

  תשלומי מע"מ .17.2

חלים הסדרי תשלום מע"מ מיוחדים בחלק  ,החוזה חתימתמובהר בזאת, כי נכון למועד  .17.2.1
 כמפורט להלן: הנוספים, מהאתרים

המע"מ בגין מתן השירותים בשדה התעופה בהתאם להוראות הדין, שיעור  .17.2.1.1
לפיכך לכל תשלום שייעשה על ידי המפעיל ור אפס. עיאילת הינו מע"מ בש

יתווסף , בנמל התעופה אילתבקשר עם השירותים המוענקים במסגרת החוזה, 
 בשיעור אפס. מס ערך מוסף

ולפיכך לכל תשלום שייעשה על ידי המפעיל  ,המסופים מוגדרים כמלכ"ר .17.2.1.2
ם ובכלל זה בקשר עם תשלומי דמי הרשאה משולבים בהתאבמסגרת החוזה, 

לא יתווסף מס ערך מוסף והוא ישולם כנגד חשבון , לעיל 11.2 להוראות סעיף 
 שיונפק לשם כך על ידי הרשות.



  
 

25 

, כולם או חלקם, אתריםמהאיזה  של ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ככל וישתנה מעמד .17.2.2
הארכה (ככל ותחולנה), יתווסף לכל תשלום  במהלך תקופת מתן השירותים ו/או תקופות

שייעשה על ידי המפעיל במסגרת החוזה מס ערך מוסף כדין או כל תשלום אחר כפי שיקבע 
בשל כך על ידי כל רשות מוסמכת. תשלומים כאמור, יחולו על המפעיל באופן מלא ובלעדי 

 מין וסוג בקשר לכך. וישולמו על ידו, וזאת מבלי שיהיה למפעיל כל טענה ו/או תביעה, מכל

, גם מופי החוזה במועד שנקבע לתשלו- על בותשלום שהוא חייב  כלהמפעיל מתחייב לשלם לרשות  .17.3
"המועד שנקבע לתשלום" הוא יום  -אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה 

סמכותו לפי  מכוחהעסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו 
. לא נקבע מועד לתשלום על פי החוזה, יבוצע 1981-חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א

  על ידי הרשות.  בגינוממועד הפקת החיוב  15 - התשלום האמור לא יאוחר מהיום ה 

פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה או - המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על .17.4
 ביצוע לצורךיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה. העברה בנקאית ש

, הוראה לחיוב חשבון, בנוסח המצורף החוזה חתימת במועד, לרשות המפעיל ימציא, האמור
"). ההוראה לחיוב חשבוןכנספח לחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק המפעיל והמפעיל (להלן: "

ש בזכותה לחייב את חשבונו של המפעיל על פי כתב ההוראה הרשות תהא רשאית לעשות שימו
לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא חייבת להודיע על כך למפעיל מראש 

 ובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי הוראות החוזה.  

חיובים באמצעות  המפעיל מסכים בזאת לקבל מהרשות לתיבת הדואר האלקטרונית שלו .17.5
חשבוניות מקור דיגטליות הכוללות חתימה אלקטרונית וזאת בהתאם לכללים למשלוח מסמכין 

. היה והמפעיל יבקש לבטל הסכמה זאת, יודיע לרשות 2003 -), תשס"ג3ממחשבים הוראות (מס 
 על כך מראש ובכתב.

המוטלים על המפעיל  םתשלומילמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של  .17.6
בהתאם להוראות החוזה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, בין במישרין ובין 
בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול) שיחולו, אם יחולו, במיסים ו/או בהיטלים, 

חרת ובמפורש בהסכם ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירותים (הכול למעט אם נקבע א
זה), והמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה 

 מכל מין וסוג שהוא בעניין מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם.

זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  17.1 - 17.4  סעיפיםאיזה מהוראות  הפרת .17.7
  החוזה.

 הוספת/גריעת שטחים עורפיים .18

אזי יתווסף ו/או הוספתם,  לאחרהוקצו למפעיל שטחים עורפיים ו/או נגרעו מהמפעיל שטחים עורפים 
, סכומים בהתאם לעיל 14.1 ם בסעיף האמורי והשירותיםיגרע מהתשלומים בגין תעריפי דמי השימוש 

לחלק היחסי של השטחים העורפיים שהתווספו ו/או נגרעו, וכל זאת בהתאם לתעריפים הרלוונטיים 
  .אשר יהיו נהוגים ברשות באותה העת

  דמי פיגורים .19

ב בתשלומו לפי החוזה, תחושב הריבית לא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חיי .19.1
  בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים, כדלהלן:

19.1.1.   1  -  )12  *365/t( ) r  +1קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים *  (  

r - גורים החודשיתישיעור ריבית הפ  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  

  ים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין.ריבית הפיגור .19.1.2

הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על  .19.2
  יום מראש. 30כך בכתב למפעיל 

או חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה  .19.3
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על
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 במהלך לעת מעת שתהיה כפי ,חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית .19.4
 .הפיגור תקופת

  .החוזה של יסודית הפרה והתהו, המפעיל ידי על, לעיל 19.1  סעיףאיזה מהוראות  הפרת .19.5

  ופינוי מסירה .20

 ישאבתום תקופת ההתקשרות, בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת ביטולו של החוזה,  מייד .20.1
 השירות מקומותכל ב החזקההמפעיל באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות בלבד את 

, להשלים והבלעדית המלאה האחריות מוטלת המפעיל על, האמור במסגרת. (למעט הציוד הנייד)
 : אלה כל את, כאמור החזקה למסירת עובר, חשבונו על

, ההתקשרות תקופת בתום, לרשות להשיב המפעיל באחריותהשירות.  מקומות מסירת .20.1.1
 ניםתקי םכשה, ומסגרתב הכלולהקבוע  ציודה לרבות, השירות מקומותב החזקה את

תערוך רשות,  כאמור השירות מקומותלשימוש. לשם כך, כתנאי למסירת  יםוראוי
 ידי עלאשר נוכחותם תידרש  המפעילנציגי  ובהשתתפותבאמצעות נציגים מטעמה, 

 מקומותל תקינות בדיקות תבצע אף האמור ובמסגרתהשירות  מקומותב סיור, הרשות
הנקובים לשם  בתנאיםו באופןבין היתר  וזאת, הכלול במסגרתו הקבוע ציודול השירות

(להלן: לפרוטוקול המסירה המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו  םובהתא הבינויכך בנספח 
לשתף פעולה עם נציגי הרשות ולסייע במהלך  באחריות ישא המפעיל"). מסירה בדיקת"

 חשבונו ועל אחריותו על, הקבוע ובציוד השירות במקומות לבצע וכןבדיקת המסירה, 
שנתגלה על ידי  ביבתםוס השירות מקומות של וליקוי פגם, השחתהקלקול,  לכל תיקון

, תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, והכול הרשות במהלך בדיקת המסירה
 . הבינויוהתפעול ובנספח  השירותכמפורט בנספח 

 למי/או ו לרשות למסור והבלעדית המלאה באחריות יישא המפעיל. פסולת ופינוי ניקוי .20.1.2
, ומהם אליהם הגישה ודרכי סביבתם, כשהםהשירות  מקומותב החזקה את מטעמה
המפעיל ממקומות השירות  ויסלק ינקהולצורך האמור,  במסגרת. פסולת וללא נקיים
 הרשות להוראות בהתאםלכלוך, הופסולת, האשפה, ה כל את, הגבול מעברלשטחי  ומחוץ

 מי לכל/או ו לרשות לאפשר מנת על הכולולהוראות כל דין ועל חשבונו של המפעיל, 
, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, השירות מקומותב זקההח את לתפוס מטעמה

 ביום העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות.   

באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות ו/או למי  ישא המפעיל. יד וסילוק פינוי .20.1.3
כשהם פנויים מכל אדם וחפץ (למעט הציוד  השירות במקומותמטעמה את החזקה 

 ומהשטחהשירות  מקומותת ולצורך האמור, יפנה המפעיל על חשבונו, מהקבוע). במסגר
 הנייד, את כל הציוד האחרים והאתרים הנמללשטחי  מחוץהציבורי (לפי העניין), 

מנת  על, בהם המצויים האדם כוחיפנה את  כןו חפציםה, הכלים, המכשירים, המתקנים
 פנויים כשהםמות השירות, לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה במקו

   .ההתקשרות תקופת הסתיימה שבו ליום העוקב ביום, כאמור וחפץ אדם מכל

 לסרב/או ו למנוע/או ו לעכב מקרה בשום רשאי יהיה לא המפעיל כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .20.2
 שיש טענה/או ו תביעה כל בגין לרבות, שהיא סיבה מכל וזאת, השירות במקומות חזקה למסירת

 . מטעמה מי כל כלפי/או ו הרשות כלפי מטעמו מי לכל/או  מפעילל

השירות  מקומותהרשות רשאית לתפוס את  תהאההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  תקופתבתום  .20.3
 יבוטלוולהשתמש בהם לכל צורך שיראה לה (לרבות בעצמה או באמצעות אחרים) ובהתאם 

ר מעצם טבען ולשונן אמורות לחול גם הוראות החוזה ולא יהיה להן כל תוקף למעט הוראות אש
לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: ההוראות המשקפות את חובות המפעיל 

זה וכן זכויות הרשות על פי החוזה ו/או  20  סעיףלהשלים את מלוא התחייבויותיו על פי הוראות 
דין בקשר עם הפרת התחייבויות האמורות של המפעיל ו/או זכויות הרשות על פי הוראות כל 

  . דין כל והוראות החוזה הוראות שארבקשר עם הפרת איזה מהתחייבויותיו הנוספות על פי 

המוצרים והחפצים ו/או לא הוציא מהם את הציוד הנייד,  השירות מקומותלא פינה המפעיל את  .20.4
מוסכמים  לסעדיםמבלי לגרוע מזכותה של הרשות  אזי, בתוך המועד הנקוב בסעיף זה לעיל

תהיה הרשות להלן ומזכותה על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל דין,  27.2 כמפורט בסעיף 
המוצרים והחפצים, או ליתן  הניידולהוציא משם את הציוד השירות  למקומותרשאית להיכנס 

ל על חשבונו של המפעיל, ווראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למחסן או למקום אחסון אחר, הכה



  
 

27 

והמפעיל נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק 
זכויות הרשות הנקובות למלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. בנוסף 

זה לעיל ולכל זכות אחרת העומדת לה על פי הוראות החוזה ו/או על פי הוראות כל  20.2  בסעיף
דין, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה 

 המפעיללצורך פינוי וסילוק יד זאת  וכל, השירות מקומותלמהשירותים ו/או השירותים הנוספים 
 . מהם

למען הסר ספק מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף זה, תתווסף ולא תגרע מסמכותו של המנהל  .20.5
 .1984-לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד 23בסעיף המנויה 

  .החוזה של יסודית הפרה תהווה, המפעיל ידי על, לעיל 20.1 -20.2  סעיפיםאיזה מהוראות  הפרת .20.6

  ערבות  .21

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי החוזה (לרבות פינוי ומסירת מקומות השירות),  .21.1
, בלתי אוטונומיתשנת חוזה, ערבות  יפקיד המפעיל בידי הרשות, עם חתימת החוזה ומדי כל

- בסכום השווה למדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד התשלום על פיה) מהמותנית וצמודה למדד (
, אך לא פחות מסך חלפהשחוזה השנת ב הופקו אשר(בתוספת מע"מ)  החיובים(שליש) מסך כל  1/3

לעיל, לאחר  11.1.2  סעיףבכמפורט  לנמל הבסיסיים המשולבים ההרשאה מדמי 40% - ל השווה
), הכול בתוספת תהערבו להנפקת בעשנקהצמדתם למדד (מהמדד הבסיסי ועד למועד הידוע ביום 

המצורף כנספח לחוזה, לבקשת המפעיל ותינתן לטובת הרשות (להלן:  בנוסח. הערבות תהא מע"מ
  "). הערבות"

 של התקפות ברשומות המופיעה ישראלית ביטוח חברת מאת וא ישראלי בנק מאת תוצא הערבות
, למכרז ההצעות להגשת שנקבע האחרון למועד נכון האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף

- "התשמ), ביטוח(ענפי  ביטוח עסקי על הפיקוח בהודעת כאמור ערבויות למתן הרשאה כבעלת
 במקרה כי, יודגש עוד. 1981-"אהתשמ), (ביטוח פיננסיים שירותים על הפיקוח וחוק 1985

 ידי על ורק אך תתבצע עליו והחתימה הערבות כתב הוצאת, ביטוח חברת ידי על תוצא שהערבות
  .מטעמה ביטוח סוכנות באמצעות ולא הביטוח חברת

 לקבלתהמפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות במועד האמור לעיל הנה תנאי יסודי  .21.2
  .ההרשאה

ם בזאת שסכום הערבות בתקופת השירותים לכל שנת חוזה, החל משנת החוזה השנייה, מוסכ .21.3
בשנת  בהםיב ומסך החיובים (כולל מע"מ), שהמפעיל ח 1/3 –השווה ל  כוםיחושב בהתאם לס

עדכונו למדד כמפורט בסעיף לעיל (לאחר  21.1 החוזה הקודמת, אך לא פחות מהסך הנקוב בסעיף 
  האמור).

 90 -חודשים ממועד הוצאתה או עד ל  15 -תוקפה של כל ערבות, לכל אחת משנות החוזה, יהיה ל .21.4
  ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שיהיו), לפי המוקדם.

ויותיו על פי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, המפעיל לא מילא איזה מהתחייבובמידה  .21.5
החוזה, לרבות לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה, תהא הרשות רשאית 
לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, 

  לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

ו של הערבות, יהא המפעיל השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשה .21.6
הרלבנטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה ש את הערבות חייב לחד

) ימים מהיום בו קיבל המפעיל הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל 7האמורה, תוך שבעה (
  סכום ממנה.

 לרבותהחוזה, הסתיימה תקופת ההתקשרות, והמפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם  .21.7
לפי שיקול  לעיל, תחזיר הרשות למפעיל, 20  סעיףהתחייבויותיו למסירה ופינוי בהתאם להוראות 

 בתום תוקפו. דעתה, את כתב הערבות 

יו מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויות .21.8
  של המפעיל.

 פי כל דין.- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .21.9

  .החוזה של יסודית הפרה תהווה, המפעיל ידי על, לעילזה  21  סעיףאיזה מהוראות  הפרת .21.10
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  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .22

המצורף לחוזה, וזאת מבלי לגרוע משאר חובותיו  בנספחיל ישא באחריות לנזיקין כמפורט המפע .22.1
  ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין. 

  ה. לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוז זה 22  סעיףאיזה מהוראות  הפרת .22.2

  ביטוח .23

, מובהרלחוזה.  המצורף בנספחהמפעיל ישא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט 
בגין דמי השתתפות בביטוח, בשיעור הנקוב לשם כך בנספח הביטוח ואישורי  בתשלום יחויב המפעיל כי

ים אותם נדרש הביטוח, וזאת מסך הכולל של דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש ודמי השירות
זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  23  סעיףהוראת  הפרתלשלם על פי הוראות החוזה. 

    החוזה. 

  שמירת סודיות .24

המפעיל מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע  .24.1
ת הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, שהגיע אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה או אודו

  מתן השירותים או תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

המפעיל מתחייב להחתים את העובדים אותם יעסיק במתן השירותים, או כל מי שיועסק מטעמו  .24.2
פיה יתחייב המצהיר לא להעביר, לא להודיע, לא למסור, במתן השירותים, על הצהרת סודיות, ל

 ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מידע כאמור בסעיף זה לעיל.

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 24  סעיףאיזה מהוראות  הפרת .24.3

  החוזה השהיית .25

 בנסיבות .החוזה פי על השירותים מתן את השהותלהיה רשאית להורות למפעיל ת הרשות .25.1
 מקומות את יפנה, בכתב הרשות לדרישת ואףאת מתן השירותים ישהה המפעיל  ,האמורות
 במקום השירותים מתן את יחדש המפעיל. תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך השירות
  . הרשות מטעם בכתב הודעהכך  לשםאצלו  בו התקבלה דעהמושעות מ 24, תוך השירות

לעיל, לתקופה  25.1  בסעיף כמפורטמקומות השירות,  כלפי החוזה ב עלמתן השירותים  הושהה .25.2
שעות רצופות, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, אזי בגין כל תקופת ההשהיה  72העולה על 
ישלם המפעיל את דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש ודמי השירותים, וכן בנוסף  בלבד, לא

 תקופת השירותים תוארך לפרק הזמן שבו התארכה השהיית החוזה בפועל. 

 באחדממקומות השירות  כלבמתן השירותים שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל,  הושהה .25.3
 ההשהיהכאילו נגרע (לתקופת אמור ה תרהאשעות, יחשב כל  72לתקופה העולה על האתרים, 

 בתשלום/או ו המשולבים ההרשאה דמי בתשלום התאמות לגביו יחולו –בפועל בלבד), ובהתאם 
 .לעיל 18  בסעיף, וזאת באופן ובתנאים הנקובים לשם כך והשירותים השימוש דמי

 של מחדל/או ו מעשה בשלשלא מקומות השירות  בכלתים השירו מתן את הרשות השהתה .25.4
כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה,  יהיהימים רצופים,  90, לפרק זמן העולה על המפעיל

שתישלח לשם כך לצד שכנגד (בכפוף לכך שהפסקת  ימים 15באמצעות הודעה מוקדמת בכתב של 
את מבלי שביטול כאמור יחשב כהפרת השירותים לא הסתיימה תוך תקופת ההודעה כאמור), וז

 התארכה שבוהזמן  לפרק השירותים תקופת ךוארתהחוזה של הצד המבטל. לא בוטל החוזה, 
 .בפועל החוזה הפסקת

ות ובנסיבות הנקוב לעיל 25  סעיףפי הוראות  עלהמפעיל  תיוזכוהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .25.5
ומעבר לאמור המפעיל לא  החוזה השהיית בגין יםומלא יםסופי ,יםיחיד סעדים יהוו, במסגרתו

סופי, מלא  באופןמוותר בזאת  והואיהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג 
 ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם. 

לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  25.4  -ו  25.1  סעיפיםראות איזה מהו הפרת .25.6
  החוזה.

  החוזה ביטול .26

 ביטול החוזה על ידי הרשות בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל .26.1
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רת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין, מבלי לגרוע מכל זכות אח .26.1.1
בנסיבות בהן הפר המפעיל הוראה מהוראותיו,  חוזהרשאית לבטל את התהיה הרשות 

(או חלק ממנו)  חוזהרשאית לבטל את הימים וכן תהיה  14באמצעות הודעה מוקדמת של 
מצעות הודעה מוקדמת בנסיבות בהן הפר המפעיל, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, בא

 ימים (הכול במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור). 7של 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,  .26.1.2
  : גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלן חוזהאת המיידית רשאית לבטל תהיה הרשות 

לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה  יכולתו-המפעיל הודה באי .26.1.2.1
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

נגד המפעיל הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני  .26.1.2.2
או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס 

או חלק ממנו, או הוגשה בקשה לצו להקפאת או ניתן צו כינוס על כל רכושו 
, או כל רעוןילחדל פשהמפעיל הפך או הליכים או ניתן צו להקפאת הליכים 

בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: המפעיל לא 
הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת 

ימים או  60בתוך  - ינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו בקשה כזו, ואם החוק א
 בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של המפעיל, או על חלק מהותי ממנו, או  .26.1.2.3
שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש המפעיל או חלק מהותי ממנו, 

המפעיל לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת והתקיים אחד מאלה: 
ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב 

ימים או בקשת הביטול שהגיש המפעיל  60בתוך  - מועד להגשת בקשה כזו 
 נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.  

- לשם מיזוג או ארגון נפתחו הליכים לפירוק מרצון של המפעיל, למעט הליכים .26.1.2.4
 מחדש בתנאים המאושרים על ידי הרשות. 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, מנהלו הכללי ו הרשעת המפעיל, .26.1.2.5
 100: 1977 –בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

[ניסיון  305, [רצח] 300, [שוחד] 290-291, [עדות שקר] 237 ,[ריגול] 112, [בגידה]
 422-425, [תקיפת עובד ציבור] 383, [ניסיון לחבול בחומר נפיץ] 330, לרצח]

[מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי 
ו/או עפ"י חוק הפיקוח על גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר] 

 .  1957 –מצרכים ושירותים, התשי"ח 

 על ידי הרשות ביטול החוזה .26.2

הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, מכל סיבה, 
ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות לסיום  45בהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר למפעיל לפחות 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת החוזה (בנסיבות בהן בוטל החוזה במהלך תקופת השירותים). 
בנסיבות הנה זכות המוקנית לרשות, וכי כאמור ביטול החוזה ידוע לו שבלתי חוזר, כי  באופן

הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בשל כך, האמורות 
לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן שירותים למשך כל תקופת השירותים וכן 

 השקעות אותן השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.טענות שעניינן 

  מוסכמים סעדים .27

  בגין איחור בתחילת מתן השירותים סעדים .27.1

מוסכם בזאת, כי במידה ויאחר המפעיל בתחילת מתן השירותים (כולם או חלקם) מהמועד הנקוב 
מפורשת ובכתב של הרשות, לשם כך בחוזה, וזאת מכל סיבה שהיא שאינה עיכוב שנגרם בהוראה 

המפעיל יחל לשלם לרשות, העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין  זכות מכלמבלי לגרוע  אזי
את סך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים השנתיים, וזאת אף שטרם החל להעניק את 

 השירותים בפועל.

  מקומות השירות ומסירתבגין עיכוב בפינוי  מוסכמים פיצויים .27.2
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 מתקנים בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי איזה ממקומות שירות שהנם מוסכ .27.2.1
, כולם או חלקם (לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת באתר כלשהו פרסום

ומכל סיבה שהיא שאינה הוראה מפורשת ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, 
וש פעמים דמי ההרשאה המשולבים כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה לשל

 למועד שנקבע לפינוי מקומות השירות,החוזה שקדמה  שנתבמהלך חויב המפעיל  בהם
התקופה  של יום כל, וזאת בגין (בתוספת מע"מ כדין) 364והכול חלקי  באותו האתר

במלואם עד למועד  הפרסום מתקנישתחילתה במועד בו אמור היה המפעיל לפנות את 
 על על פי החוזה.פינויים בפו

חודשים ממועד  12לפני שחלפה תקופה של  הפרסום ממתקנינדרש המפעיל לפנות איזה 
חודשים,  12תחילת תקופת השירותים, יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של 

התבקש  בו למועד עד המפעילדמי ההרשאה המשולבים בהם חויב  של התשלומים סךכ
 והכול חודשים 12 במכפלת, בפועל השירותים מתן חודשי חלקיפינוי מקום השירות, 

 בו במועד שתחילתה התקופה של יום כל בגין וזאת, כדין) מ"מע בתוספת( 364 חלקי
 פינויים למועד עדבאותו אתר  במלואם הפרסום מתקני את לפנות המפעיל היה אמור
  . החוזה פי על בפועל

ירות שהנם שטחים עורפיים, כולם או בגין כל יום של איחור בפינוי איזה ממקומות ש .27.2.2
חלקם (לרבות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא, שאינה הוראה 
מפורשת ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, 

כל סך השווה לשלוש פעמים דמי השימוש אשר המפעיל חייב בתשלומם על פי החוזה בגין 
 השטחים העורפיים שהוקצו לו על פי החוזה (על פי התעריף השנתי העדכני אותה העת

התקופה שתחילתה במועד  של יום כל, וזאת בגין 364), והכול חלקי ובתוספת מע"מ כדין
בו אמור היה המפעיל לפנות את השטחים העורפיים במלואם  עד למועד פינויים בפועל על 

 פי החוזה. 

מוסכם והולם על  סעדלעיל, מהווה  27.1 - 27.2  בסעיפיםם בזאת, כי האמור הצדדים מצהירי .27.3
הנזק אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של עיכוב בתחילת מתן השירותים ו/או באיחור 

כאמור, לפי העניין. מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה  בפינוי מקומות השירות
המוסכמים על מנת לגרוע מזכות הרשות לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי  בסעדים

החוזה ו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה 
ם מיהמוסכ סעדיםיב בו כלפי צד שלישי. להסרת ספק מובהר, כי אין ביותר, בין היתר ככל שתחו

שירותים במועד ו/או לפנות את הדלעיל על ידי המפעיל כדי לגרוע מחיובו להתחיל את מתן 
מקומות השירות במועד, וכי אין בתשלום כאמור כדי להעניק למפעיל, הרשאה לבצע כל שימוש 

 .במקומות השירות, לתקופה נוספת כלשהי

 , על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעיל 27.1 -27.2  סעיפיםמהוראות  ואיז הפרת .27.4

  ביצוע על חשבון המפעיל .28

פי דין, מקום שלפי החוזה מוטלת  מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על .28.1
והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה בעצמה פעולה או תשלום  לביצועעל המפעיל חובה 

  או על ידי אחרים, על חשבון המפעיל, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.

לעיל, בהתאם  המפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף זה .28.2
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 

המפעיל את החשבון תוך המועד הנקוב לעיל, ישא אותו סכום דמי פיגורים כמפורט בהוראות 
זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  28.2  ףסעיהפרת איזה מהוראות  לעיל. 19 סעיף 

 החוזה.

  המחאת זכויות וחיובים .29

 בתמורה, ןאו חלק ןו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולהסב לאחר את זכויותיל, העביררשאי ל אינו המפעיל
יר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה וכן אין הוא רשאי להעבאו שלא בתמורה, 

בכתב  רשותזכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת ה איזו/או לעשות עסקה כלשהי בולפי החוזה 
לסרב  תהא רשאית רשותומראש ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב. יובהר, כי ה

לנמק את סיבת  תהא חייבתהמוחלט והבלעדי מבלי ש הכאמור על פי שיקול דעת מפעיללבקשת ה
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזאת,  מפעילוה הסירוב

המפעיל ו/או כל מי מטעמו  צעיכי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה ב
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ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך  שלא על פי הוראות החוזה, יהיו בטלות
זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה  29  סעיףאיזה מהוראות  הפרתאישור מפורש של הרשות, בכתב. 

  יסודית של החוזה.

  במפעיל שינוייםאיסור  .30

כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה, לא  מהלךבמתחייב, כי ו מצהירהמפעיל 
 מראש הרשות אישור כך לשם התקבל אם למעט וזאת, במפעיל השליטה בעלייחולו שינויים באחזקות 

תאגיד  נוהמפעיל הו במידה כי, מובהר, האמור מכלליות לגרוע מבלי .האישור לתנאי ובהתאם ובכתב
, במהלך במפעיל המוביל המקצועייפחת שיעור אחזקותיו של  לאף, שהוקם על ידי מציעים במשות

 שני וקיימים במידה 67%-מ או 51% -  תקופת השירותים, מממועד תחילת  חודשים 24של  תקופה
 ובהתאם ובכתב מראש הרשות אישור כך לשם התקבל אם למעט וזאת, יותר או מקצועיים מובילים
זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של  30  יףסעאיזה מהוראות  הפרת. האישור לתנאי

  החוזה.

  וקבלני משנה מועסקי המפעיל .31

, אחראים, המפעיל מתחייב להעסיק, לצורך מתן השירותים, עובדים ו/או מועסקים אחרים .31.1
ל בהתאם להנחיות ורמה גבוהה, הכלמתן השירותים ב תמספקובכמות  מיומנים, בעלי ניסיון

אחר כל ההוראות הרלבנטיות המפורטות בנספח השירות האמור, ימלא המפעיל  במסגרת. הרשות
  והתפעול ובנספח הוראות הביטחון. 

המפעיל מתחייב להנפיק לעובדיו רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים באתרים ולשם עבורם,  .31.2
. אבדן הכרטיס גם הוא יחויב בהתאם לתעריפי בהתאם לתעריפים הקבועים ברשות לשם כך

המפעיל מצהיר בזה שידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או הרשות. 
ורישיונות כאמור  ,או לאתרים האחרים גלנתב" מהמועסקים על ידו זכות לקבלת רישיונות כניסה

לסרב לתת  תהיה רשאית הרשות יינתנו בהתאם לצורך ובכפוף להוראות נספח הוראות הביטחון.
לעובדיו ו/או למורשיו של המפעיל רישיון כניסה, או לבטל או להתלות רישיון כאמור שניתן 

  לעובדיו ו/או למורשיו של המפעיל, אם ניתן כזה. 

לדרוש מהמפעיל להוציא מכל אחד ממקומות השירות, כל אחד מעובדיו ו/או  תרשאי רשותה .31.3
  בסעיףהוראה כאמור  רשותה נההמפעיל מתחייב, כי משנת. רותיםמהמועסקים על ידו במתן השי

לעיל, תיאסר כניסתו למקום השירות הרלבנטי של כל עובד או מועסק כאמור, וזאת, תוך  זה 31.3 
ם בגין , ומבלי שהרשות תשא בתשלום פיצויים כלשההרשותתקופת הזמן הנקובה בדרישת 

  האמור.

המפעיל מצהיר כי כל מי שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  .31.4
כשליחיו, ויועסקו על ידו ועל חשבונו הוא, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו 

כל עובדיו  המפעיל מתחייב למלא, במשך כל תקופת ההתקשרות, לגביהאמור,  במסגרת עימהם.
ו/או לגבי מי שיועסק על ידו במתן השירותים, אחר האמור בדיני העבודה, לרבות אחר האמור 
בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין 

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה -ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר
  פי הסכמים אלו.-ו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו עליוארכ

המפעיל מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן  .31.5
השירותים ו/או בקשר למתן השירותים, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין 

ק שאירע בעת מתן השירותים, או בעת כל פעילות הקשורה בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנז
לצורך כך המפעיל מצהיר כי יקיים פוליסת ביטוח מעבידים, ו/או פוליסה אחרת  במתן השירותים

  .המבטחת את העובדים מטעמו כמפורט בנספח הביטוח

כות פי החוזה, ואין לראות בכל ז-המפעיל משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על, כי מובהר .31.6
פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או לנציגיהם ו/או למי שהם מינו ו/או למי הפועל -שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ו/או להתערב בכל צורה במתן השירותים, אלא משום אמצעי להבטחת 
ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה למפעיל ולכל עובדיו ו/או מי המועסקים על ידו במתן 

רותים, כל זכויות של עובדי הרשות, והם לא יהיו זכאים מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או השי
הטבות אחרות בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום 

  החוזה, מכל סיבה שהיא.

, או שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המפעיל להופיע בשם הרשות או מטעמה .31.7
 כמקנה לו מעמד של נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
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לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה  31.7 -ו 31.5 , 31.4 , 31.1  ,31 סעיפיםאיזה מהוראות  הפרת .31.8
 יסודית של החוזה.

   משנההקבלני  .31.9

(כולן או חלקן), את השירותים בשדות ובמסופים בלבד יהיה רשאי לבצע  מפעילה .31.9.1
על ידי הרשות ועל פי  ,בכתבמראש ו , ובלבד שזהותם אושרה,משנה ניקבלבאמצעות 
קבלני המשנה כאמור, . ")קבלני המשנהה הבלעדי והמוחלט (בחוזה זה: "שיקול דעת

 31יהוו חלק בלתי נפרד מכוח האדם ויחולו לגביהם ההוראות הכלליות הנקובות בסעיף 
 לעיל.  

 14תוך הרשות  אישור ניתןלא הרשות תהיה רשאית לאשר את קבלן המשנה או לדחותו.  .31.9.2
למסירת ביצוע  רשותייחשב הדבר כסירוב ה ,מפעילהשהתקבלה אצלה בקשת ימים מיום 

אא"כ קבעה הרשות, על פי שיקול דעתה  לקבלן המשנהההתחייבויות אותו חלק של 
הרשות תהיה רשאית להורות למפעיל להפסיק את  .הבלעדי, במפורש ובכתב אחרת

הבלעדי,  , בכל עת ועל פי שיקול דעתהפעולתו  של כל קבלן משנה ו/או של כל מי מעובדיו
והכול מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי החוזה ו/או מבלי להטיל על הרשות אחריות 

  כלשהי.

אישור הרשות את ביצוע של איזה מהתחייבויות המפעיל (כולן או חלקן), באמצעות  .31.9.3
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה את המפעיל ו/או גורעת פוטרת  נהאיקבלני המשנה, 

או ו/ישא באחריות מלאה לכל מעשה  מפעילוהת כלשהי או מטילה על הרשות אחריו
, לרבות כל טעות ו/או השמטה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי התאמה, מחדל

הכול כאילו בוצעו המעשה , ו/או של כל מי מטעמושל קבלן המשנה  מכל מין וסוג שהם,
  .ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי המפעיל

ריות המלאה והבלעדית לכך שזכויות הרשות וחבויות המפעיל הנקובות המפעיל ישא באח .31.9.4
בחוזה, יובטחו ויכללו במלואם גם בהסכמים שבין המפעיל לבין קבלני המשנה. בהתאם, 

טמיעו בעצמם קבלני המשנה יש ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך ישא המפעיל
יבו הוראותיו של החוזה, את ויקיימו את כל ההוראות המפורטות בחוזה, באופן שבו יחי

  אותם קבלני משנה לכל דבר ועניין, כאילו היו המפעיל. 

קבלני המשנה ל הבלעדית לשלם ישא באחריות המפעילכי  ,הר בזאתבמו למען הסר ספק .31.9.5
כל תמורה ו/או תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג שהם, בגין כל פעולה ו/או עבודה 

חוזה  בהוראה כאמור,אין לראות  אות החוזה.שביצעו, בקשר ישיר או עקיף עם הור
 לטובת צד שלישי.

המפעיל ידווח לרשות על מלוא ההכנסה/ התמורה המשולמת לו ביחס לכל הסכם עם  .31.9.6
קבלן משנה והוא יוותר אחראי כלפי הרשות על תשלום דמי ההרשאה המשולבים 

 לעיל. 11.2 השנתיים בשדות ובמסופים כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין, ישא המפעיל  .31.9.7
באחריות המלאה והבלעדית לפצות ו/או לשפות את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה 
בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמו 

ת ו/או כל מי מטעמה לשאת בשל כל דרישה ו/או תביעה ו/או ו/או שבהם נדרשה הרשו
מעשה ו/או מחדל של מי מקבלני המשנה כלפי הרשות ו/או בקשר עם התחייבויות 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 ר לכך.   מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן בקש

 ועכבון קיזוז .32

סכום המגיע  כלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקזז  על תהא רשאית בלבד הרשותר בזאת כי מובה
או על פי כל  החוזהממנה למפעיל, מסכומים המגיעים לרשות מהמפעיל (מכל מקור שהוא), לרבות על פי 

ד לרשות בלבד זכות עכבון בקשר לכל לגרוע מהאמור, תעמו מבלי .למפעיל הרשות ביןחוזה אחר שנחתם 
סופי, מוחלט ובלתי  באופןמוותר בזאת  המפעיל .המפעיל של אחרים מיטלטלין כלו/או  הנייד הציוד

הפרה של איזה מהוראות  בחוזה לקיזוז ו/או לעכבון מכל מין וסוג. אובדין  לוחוזר על כל זכות המוענקת 
  זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 32  סעיף

  סכסוכים השפעת .33
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והבלעדית  המלאהבלתי חוזר, כי ישא באחריות ו מלא, סופימצהיר ומתחייב בזאת באופן  המפעיל
ו/או השהיות, וזאת בכל  הפסקותללא כל עיכובים ו/או  החוזה פי על ההתחייבויותלהמשיך בביצוע 

נסיבות במסגרתן סבור המפעיל כי הרשות אינה פועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או  לרבות מקרה
נסיבות בהן נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי 
הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא. עוד מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת באופן סופי מלא ובלתי 

 הרי, 1970 –זר, כי על אף האמור בכל דין, לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א חו
 ואופן צורה בשום, מקרה בשום זכאי יהיה לא המפעיללעיל,  25.4 שלמעט בנסיבות המתוארות בסעיף 

, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המפעיל בגין כל מעשה ד צדדיבאופן ח החוזה את לבטל שהיא סיבה ומכל
 ו/או מחדל ו/או הפרה של הרשות, יהיה סעד ממוני.  

 בלעדיות .34

 השירות מקומותב ,לעיל 8.2 -8.1.1 פים מפורטים בסעיהשירותים ה במתןתינתן בלעדיות  למפעיל .34.1
 להלן. 34.2  בסעיףלמעט בנסיבות המפורטות  וזאת

והמפעיל  ,להלן המפורטיםהקשורים לפרסומים  בכלתהיה בלעדיות  לא מפעילל כי בזאת מובהר .34.2
שתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומו

 :מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

של הרשות או מטעם הרשות במדיות משודרות, הקיימות כיום או שתהיינה  פרסום .34.2.1
  קיימות בעתיד (לרבות שידורי כבלים, שידורי לוויין, רדיו, תקשורת אלקטרונית וכיו"ב) 

 שלבכל אחד מהאתרים,  ,ברשותמשתמשים המורשים ה מטעם, הרשות נכסי על הצבה .34.2.2
שלטים המפרטים את שם המשתמש. כן הצבה של פרסומת, מכל סוג שהוא, בתוך 

   הנכסים.

גורמים אחרים של  באמצעותשל הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בעצמה, או  ביצוע .34.2.3
פעולות הפרסום הבאות: הפקת עיתון ו/או חוברת הכוללים פרסומת, הפקת שקיות 

פעמיים, של הרשות - ין היתר, גם את הרשות; פרסום מבצעים חדנשיאה המפרסמות, ב
או של מי מטעמה; ופרסום, באמצעות הרשות או באמצעות מלכ"רים, של שלטים ו/או 

רועים יתצוגות פרסום המתייחסים למבצעים או לטקסים ממלכתיים או ציבוריים, לא
פעמי או -ם, באופן חדמסוג זה ולארועים שעורכת הרשות, בין בעצמה ובין על ידי אחרי

לתקופה קצובה. הורתה הרשות למפעיל לבצע את פעולות הפרסום האמורות, היא תישא 
בעלויות ההפקה שלהן. להסרת כל ספק מובהר בזאת שהמפעיל לא יהיה זכאי לתשלום 

  כלשהו מהרשות בגין ביצוע הפעולות האמורות לעיל.

ח ההרשאה, או בסמוך לו מטעם בעלי ההרשאה השונים מחוץ לשט רולאפים הצבת .34.2.4
  .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הצבתם להתיר רשאית תהיה רשותהו

  ויתור  .35

על פי החוזה או על פי כל דין, או כשינוי  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותי הרשותשום התנהגות מצד 
נעשו  האל, אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז התנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  הרשותהסכמת  בצורה מפורשת ובכתב.
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה  הרשות הילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש

כלשהו על מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 
  זכויות וחובות לפי החוזה.

  חוזה ממצה  .36

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או 
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 

י להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, , מבוטלים בזה ואין בהם כדבחוזה
 נפרד מסמך אמצעותב יעשה בחוזה שינוי כללגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. 

 –, שאם לא כך החתימה מטעמם מורשיבאמצעות  וייחתם על ידי שני הצדדים ,כתבב שיודפס, מהחוזה
כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד  שינוילא יהיה בר תוקף. 

  הימנו.  

  שמירה על טהר המידות .37
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  בזאת כדלקמן: ומתחייבמצהיר   המפעיל

, במישרין יקבל ואו/ קיבל, לא ייתןנתן ו/או , לא יציעכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .37.1
/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו

ו/או נושאי המשרה שלו  הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של  הרשותבעקיפין, על התקשרות 
  חוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.הו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

, במישרין ו/או /או ישתף פעולהו שיתף פעולה, לא ישדלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או  .37.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

  לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

, במישרין ו/או ישתפו פעולה פעולה פושית, לא ישדלוו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .37.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה  ברשותשרה ו/או בעקיפין, עם נושאי מ

  לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

 הרשותהיה ת, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, למפעילידוע  .37.4
שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו (ללא זכות להחזר סך  הבלעדי ובכל שלב ה, לפי שיקול דעתתרשאי

 מין מכל תביעה/או ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאתמוותר   המפעילההשקעה), ו
 .לכך בקשר שהן וסוג

  .פרה יסודית של החוזהזה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה ה 37  סעיףמהוראות  ואיז של הפרה .37.5

  שימוש במידע ונתונים .38

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שלרשות מוקנית הזכות לבצע שימוש 
ולפרסם, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי 

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים שייערך בקשר לשירותים נשוא חוזה זה, בכל הנתונים (
כספיים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת המפעיל ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם 
ההתקשרות עם המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה), והמפעיל 

  ם שתעשה הרשות כאמור לעיל.מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסו

  וברירת דין סמכות שיפוט .39

על החוזה חוזה. הלבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום 
כל כללי ברירת דין המפנים  עליחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו 

  לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  .40

הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה המפורט בכותרת  מען
ימים מיום שינוי  3תוך  רשותהיה ויחול שינוי בכתובת המפעיל מתחייב המפעיל להודיע על כך ל החוזה.

  הכתובת.

  מסירת הודעות  .41

(ב) בחוק 7. מתן ארכה, כמפורט בסעיף הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת
, טעון הודעה בכתב. הודעה תראה כמתקבלת עם 1970 -תשל"א ההחוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), 

שעות לאחר הפקדתה  72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  24מסירתה ביד או 
  לפי המוקדם. הכוללמשלוח בדואר רשום, 

 

  על החתום:ולראיה באו הצדדים 

  

  

   המפעיל    הרשות

  

המפעיל הוא תאגיד שהוקם על ידי מציעים במשותף שהצעתם זכתה במכרז, יצרפו המציעים במשותף ו במידה
  את חתימתם בשולי חוזה זה כדלהלן:
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אנו הח"מ, _________, בעלי המניות במפעיל, מאשררים בחתימותינו להלן את התחייבויותינו המפורטות 
 את יבצע שהמפעיל לכך באחריות נישא כי ומתחייבים מצהירים וכן, לחוזה כנספח המצורפת למכרז בהצעתנו

  .החוזה פי על התחייבויותיו מלוא

  

_______        _________   
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