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למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות  2017/15/040/114/00פומבי מס' מכרז 
 רשות שדות התעופה התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי

  2וקובץ הבהרות מס'  201712.13.סיכום מפגש מציעים מיום 

 
 משתתפים

 .וגדיפרלגיאמלטרגביסעדון,–נציגיהרשות

נציגיהנרשמיםלמכרז.

 למשתתפים במכרזמפגש  סיכום .1

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

ומועדיההליךהמכרזי.

 מענה לשאלות הבהרה .2

 מימהמשתתפים ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"(הרשותרשותשדותהתעופה)להלן:"

לטופסהזמנת3.5להוראותסעיףתשומתלבהמשתתפים.המפגש במסגרת שנשאלו שאלות לרבות במכרז,

" )להלן: סעיטופס ההזמנהההצעות ולהוראות "( "5.2-5.3פים )להלן: ההרשאה אשר"(,החוזהלחוזה

יחולוגםעלהמידעהנקובבמענהלשאלותהבהרההמפורטותבהבהרהזו.

 מענה הרשות שאלת ההבהרה סעיף מס'

הזמנת1 טופס
סעיףהצעות
3.2.1.2

 להבהיר אפשרותמתבקש קיימת האם
יינתןלמפעילE כיזיכיוןהפרסוםבזרוע

.אחר

ב אתמובהר להקצות הרשות בכוונת אין כי זאת
עבורמפעילאחר.Eהזיכיוןלפרסוםבזרוע

 כן, לבכמו תשומת את להפנות מבקשת הרשות
לטופסהזמנתההצעות23המציעיםלהוראותסעיף

.לחוזה34ולהוראותסעיף

הזמנת2 טופס
הצעות

הנקוביםתמ במקרים כי להבהיר בקש
 בה23.2.3בסעיף הרשות וצאותתישא

ההתקנה)ככלשיהיוכאלה(.

תהיה לא הרשות כי להבהיר מתבקש
הדיוטי בכיכר מייצגים להציב רשאית
חברות המשלבים מבצעים לטובת פרי

.מסחריות,מוצריצריכהוכו'

כמבוקש.



מבוקשלהבהיר,כילעיתיםהרשותהבקשהנדחית,
וזאתעלמנתימבצעתפעילויותבעלותאופ שיווקי

המתקיימותאתכללהפעילויותהמסחריותלפרסם
התעופה שדות רשות לאבמתקני הרשות ולפיכך ,

ענותלבקשה.יתוכללה

הזמנת3 טופס
2.4.1הצעות

2.4.2-ו

 להבהיר תקופתמתבקש בגין האם
ההתארגנותנדרשהמפעיללתשלוםדמי

.ההרשאה

ישלם בנתב"ג ההתארגנות תקופת בגין כי יובהר
ה דמי בהתאםהמפעיל שיהיו משולבים רשאה

להצעתולשיעורדמיההרשאהמתוךפדיוןהמכירות
 בסעיף כמבואר והכל בלבד לחוזה11.4ברוטו



 

 

ההרשאה.



סעיףחוזה4
2.4

 להבהיר אפשרותמתבקש קיימת האם
 העמלה את למשרדלהפחית המשולמת

המכירותפדיוןךמסהפרסום

הבקשהנדחית.

סעיף5 חוזה
9.1.4

מתבק להבהיר הכוונהש האם
לצורך מהפדיון יקוזזו שההוצאות

.מפדיוןהמכירותהשיעורחישוב

הבקשהנדחית.

הרשותמבקשתלהפנותאתתשומתלבהמשתתפים
 בסעיף ברוטו המכירות פדיון להגדרת 2.4במכרז

לחוזה.

הזמנת6 טופס
סעיףהצעות

3.4

כי להבהיר עבודותמתבקש הוצאות
יחשבולצורךקיזוזההתאמההראשונות

.מפדיון



.הבקשהנדחית

רשאיתהרשותלגרוע9.3בהתאםלסעיףחוזה7
דעתה שיקול פי על פרסום שטחי
הבלעדי.מבוקשתהבהרהבאלהמקרים

בכוונתהרשותלגרועשטחיפרסום.

כןמבוקשתהבהרההאםבכוונתהרשות
גריעת של במקרה המפעיל את לפצות

יעהבהכנסות.האםשלטיםהגורמתלפג
בהכנסות פגיעה של מסוים רף קיים

 תפצה5%)למשל בהתקיימו אשר )
הרשותאתהמפעילבשיעורמתאים.

כיהנסיבותבגינןתהיההרשותלהורותעל מובהר,
לחוזה9.3גריעהשלשטחיפרסוםמפורטותבסעיף

ההרשאה.

המציעים לב שימת את להפנות מבקשת הרשות
 סעיף מסמך26.3להוראות במסגרת פורסם אשר

.1הבהרהמס'

סעיף8 חוזה
9.3

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

בטרםהגריעה אתטיעוניו האם.להציג
לגריעת נימוקים במתן מחויבת הרשות

.מתקניהפרסום

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

פרסום.

סעיף9 חוזה
8.3

 להבהיר מתבקש השוניםכי הזכיינים
יוכלולהציבפרסומתאךביחסלמוצרים
יהי ולא בחנות מוכרים הם ואותם

רשאיםלהציבפרסומותביחסלמוצרים
אחריםאוחברותאחרות.

כמבוקש.המשתמשיםהמורשיםרשאיםלפרסםאך
ורקאתעצמםופעילותם.

סעיף10 חוזה
26.2

הביטול זכות את להבהיר מתבקש
יום.45לרשותמכלסיבהבהתראהשל

במקרה למפעילהשקעותיו והאםיושבו
זה.

לחוזהההרשאה26.2סעיףמובהרבזאתכיהוראות
.מבוטלות

נספחא'11 להבהיר המתבקש פירוט נקודותהאם
פליירים כללחלוקת את כולל

הפלייריםה לחלוקת .נקודות/אפשרויות
מיקומים להוסיף ניתן יהיה האם

והיכן.נוספים

כפי הפליירים חלוקת נקודות פירוט כי מובהר,
ואתכלשהועברבמסגרתמסמכיהמכרזכוללבתוכ

היה פליירים, לחלוקת כיום האפשריות הנקודות
שכל אזי נוספת חלוקה בנקודת המפעיל ויחפוץ
המבוקש למיקום בהתאם לגופה, תבחן בקשה
ובהתאםלמועדחלוקתהפלייריםהמבוקש.מובהר



 

 

רשאית ותהייה שכזו בקשה תשקול הרשות כי
לקבלהו/אולדחותהעלפישיקולדעתההבלעדי.

יהיהלהציבנספחא'12 ניתן מתבקשלהבהירהיכן
"תלתמימדיים"מתקנים

"תלת פרסום מתקני להציב יהיה ניתן כי מובהר,
הבינלאומיים היוצאים לאולם בכניסה מימדיים"

בצדמזרחובצדמערב)סוףקונקטור(.3בטרמינל

השלטיםנספחא'13 הם מה להבהיר מתבקש
.רוטנדההמאושריםלפרסוםב

פרסוםגדוליםועודשלט4ברוטנדהקיימים שלטי
מסכים12"שעון"קטן.כמוכן,הפרסוםבאמצעות

הזוכה על מאושר. העמודים, גבי על דיגיטליים
הרשות לאישור בכפוף מסכים להתקין במכרז

מראשובכתב.

השרווליםנספחא'14 מס' מה להבהיר מתבקש
המאושריםלפרסום.

 שלוחות כי B,C,Dמובהר, שרוולים,24כוללות
עליהםניתןלפרסם)חוץופנים(.

 על כי מובהר, כן לאEהשרווליםבשלוחה11כמו
יתאפשרלהציבשלטיפרסוםהןבחלקוהחיצוניוהן

בחלקוהפנימישלכלשרוול.

להתקנתנספחב'15 הכוונה מהי להבהיר מתבקש
שלטים"במגנוט".האםישכיוםשלטים

כאלה.

הר,כיהכוונההיא,לשלטיםאלקטרוסטטיים.מוב

כיוםלאקיימיםשלטיםמסוגזה.

להבהירנספחב'16 הפרסוםמתבקש שטחי מהם
מה,Gע"געמודיחזיתהטרמינלבקומה

הכוונהלכךשהזכייןיהיהאחראילספק
.אתחלונותהראווה

חלון בתוך פרסומי לשלט היא הכוונה כי מובהר,
שיה אתהפרסוםבאופןראווהכך להחליף ניתן יה

רבפעמיללאפגיעהבעמודיהבטוןהמוצביםבסמוך
. Gלכניסותלמבנההטרמינלבקומה

נספחב'17 להבהיר יכולמבוקש מקרים באילו
או מילולי תוכן לאשר לא הממונה

שלט של ישנם.ויזואלי האם
.קריטריוניםידועיםמראש

נות אינו הממונה באם קורה ןמה
תשובתו בתוך ימי3)אישור/פסילה(
עבודה.

פסילה על ערעור אפשרות קיימת האם
.ובפנימי

שלא הממונה יכול בהם למקרים דוגמאות להלן
לאשרתוכןמילוליאוויזואלישלשלט:

 ו/או פגיעהברגשותהציבורעלרקעמגדרי
דתיו/אולאומי.

 שדות רשות של באינטרסים פגיעה
 התעופה.

 שיקוליםמובהר של רחב מגוון שוקלת הרשות כי
או מילולי תוכן לאשר לא רשאית תהייה לפיכך

גםבמקריםאחריםו וךששקלהכלזאתתפרסומי
זאתתחתחובתשיקולהדעתהמוגברת.

בסעיףנספחב'18 המצוינת המצטברת התקופה
אישורים למפעיל יינתנו לא במהלכה
השירות, במקומות עבודות לביצוע

ל בחודשים4-מגיעה כאשר חודשים,
עלולה התקופה יולי/אוגוסט/תשרי

 לכדי מדובר3להגיע רצופים. חודשים
בתקופתשיאהביקוש.מבוקשתהבהרה
הפרסום החלפת אפשרויות לגבי
לקבוע לחילופין או אלה, בתקופות
אלה חודשים במהלך תפעול" "חלונות

עבודות.שיאפשרוביצוע

להב מבוקש יתאפשרבנוסף, כיצד היר

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

ישקולכלבקשהלגופהולפיהעניין.

רשותוהרשותבמקרהשלתקלהיפנההמפעילאלה
תשקולכלמקרהלגופו.



 

 

טיפולבמתקניפרסוםבמקרהשלתקלה
שתתרחשבחודשיםאלה.

"נזק"נספחח'19 המילה לאחר להוסיף מבוקש
בשורהשנייהאתהמילה"ישיר".

הבקשהנדחית.

""הוצאהמבוקשלהוסיףלאחרהמילהנספחח'20
".יםאתהמילה"ישירהראשונהבשורה

הבקשהנדחית.

הבקשהנדחית.מבוקשלקבועתקרתאחריות.נספחח'21

נכנסנספחא'22 נוסע במסלול לפרסם מבוקש
ב אחרים באמצעים גביקונקטור על

.וללאחסימתחלונותהעמודים

הבקשהנדחית.

ישנןבקשתמנספחא'23 האם נקודותלהבהיר
רכבים כגון מייצגים לביצוע ,מאושרות

ל 2-מעבר הקיימות בסוףהנקודות
הקונקטוריוצאים)מצדימיןושמאל(.

 האם ניתן אויהיה אחד מיצג להציב
הרוטנדה בתוך היוםיותר שקיים .כפי

המצוי החללית מיצג בצדהיוםלגבי
עדמתבקשלהבהירימיןבכניסהלכיכר

.מתייוצבשם

להצבת המאושרות לנקודות מעבר כי מובהר,
 ממדיים תלת היוצאים–מיצגים לאולם בכניסה

 בטרמינל 3הבינלאומיים יהיה ניתן לא להציב,
במקומותאחריםמיצגיפרסוםמהסוגהנזכרלעיל.

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

מיצג הצבת תקופת תום מועד כי לציין, מבוקש
.31.12.2017החלליתהינו

סעיף24 חוזה
2.4

נדרש המפעיל האם להבהיר מתבקש
לדווחבגיןהכנסותמהפקות.

לדו נדרש מפדיוןהמפעיל כחלק לא אבל כך על וח
המכירותברוטו,כיאםרקלידיעתהרשות.

סעיףחוזה25
6.3

 להבהיר מחויבמתבקש המפעיל האם
רמון בשדה המתקנים במידה.להקים

עלות שיעור לגבי הערכה יש האם וכן
.הקמתהמתקנים

מתקנים, להקים חובה וקיימת במידה
לטובת מקדים סיור לבצע ניתן האם
עלות והערכת כמויות כתב יצירת

.להקמהותפעולהמתקנים

 להבהיר מתבקש הרשות שתתףתהאם
.בעלותהקמתהמתקנים

עלהזוכהבמכרזלהקיםאתמתקניהפרסוםבשדה
התעופהרמון.

מתקני הקמת עלויות תלויההפרסוםהערכת
להקים המפעיל יחפוץ אותם הפרסום במתקני

ובסוגם.

ל במכרז תיתואםזוכה לטובת בשדה ןוכנסיור
הפרסום מתקני יהא הזוכה על לאישור. להעביר

.הרשותמפרטים/חומריםשלהמתקנים

הרשותתספקלזוכהבמכרזתשתיותקצהלמתקני
ועלותהתקנתהמתקניםתחולבמלואהעלהפרסום
.המפעיל

סעיף26 חוזה
3.2

 להבהיר המפעילמתבקש נציג האם
בשעו פיזית להיות הפעילותנדרש ת

.בטרמינל

להוראות המציעים לב תשומת את מפנה הרשות
נספחהשירותוהתפעול.–בנספחב'7סעיף

מסמך27
מס' הבהרה

1

כי מוגדר ההבהרה למסמך בהתאם
שרותיההפקהוהתקנהלאיחשבולצורך
דמי לטובת האחוזים וחישוב פדיון
נדרש המפעיל מנגד משולבים. הרשאה

עלות את כחלקלציין והתקנה ההפקה
המפרסמים עם הפרסום מהסכם
זה?לרוביש אנאהסברלעניין השונים.
תקופהוהסכמי המדיהבגין הסכםבגין

2.1הרשותמבקשתלעדכןכיהוראתסעיף

למכרזלפיהבמסגרת1ךהבהרהמס'למסמ

דיווחפדיוןהמכירות,עלהזוכהיהאלצייןאת

עלויותההפקהוההתקנהכחלקמהסכם

 .מבוטל – הפרסוםעםהמפרסמיםהשונים



 

 

הפקהנקודתייםכאשרישהחלפות.מה
נדרשהמפעיל ואיך זו בהוראה המטרה
סוגיה ולהציג עםהמפרסמים להתקשר

זו?



כללכללי28 את תציג הרשות כי מתבקש,
לצדדים הרשות בין שנחתמו החוזים
מורשים( משתמשים )לרבות שלישיים

נ בתוקף האחרוןשהנם למועד כון
להגשתההצעות.

בתוקף יהיו אשר אלה הינם הרלבנטיים החוזים
ה למסמכי,1.01.2018-לאחר צורפו אלה חוזים
המכרז.

המכירותכללי29 פדיון את לקבל מבוקש
הביניים הרשות)בתקופת בה בתקופה

.(אחראיתעלהסכמיהמפרסמים

מבוקש-)תקופתהביניים(1.01.2017–31.12.2017
פעלה לא הרשות כי העובדה לאור כי להבהיר,
באופןשוטףבתחוםהנושאשבנדון,ולאשיווקהאת
הפדיון נתוני הרשות, הפרסוםבמתקני כללמתקני

אינםרלוונטיים.

סעיף30 חוזה
11.4

2האמורבסעיףקטןכימתבקשלהבהיר
 קטן 3ובסעיף יחול גם דמיעל שיעור

ה מפדיון במקרהההרשאה מכירות
 על עולה זה ההרשאהששיעור דמי סך

.המשולביםהבסיסייםהשנתייםלנתב"ג

הבקשהנדחית.

מסמך31
1הבהרה

 להבהיר מתבקש קיימת בידיהאם
הרשות לעלותהערכה המתייחסת

 .ברוטנדההמסכים

 להבהיר למפעילמתבקש עומדת האם
מסכים להתקין שלא האפשרות

 .ברוטנדה



ויבידיהרשות.הנתוןלאמצ



מסכיםדיגיטלייםברוטנדהנכלל12הפרסוםעלגבי
זוכה לפרסום. המאושרים המקומות במסגרת

במכרזיוכללבחורשלאלהתקיןמסכיםברוטנדה.

במידהחוזה32 לפיו מנגנון בחוזה לעגן מבוקש
באתרים ו/או גוריון בן התעופה ובנמל

תקטן באופןהאחרים הנוסעים תנועת
שאינהמכל40%-מביותריזמנ סיבה

המפעיל הצדדים, רשאייהיהבשליטת
תשלוםואתהחוזהביצועאתלהשעות

מתןדמי את יחדש המפעיל ההרשאה.
תעלה הנוסעים כמות כאשר השירותים

 הנוסעים60%אל מכמות ומעלה
שנצפתהבחודשבונחתםהחוזה.

א מפנה הרשות בהליך, המשתתפים למסמךת
הבהרותמס לביטול1פר קייםמנגנון פיו על אשר

החוזהעלידיהמפעיל.

סעיף33 חוזה
8.5

מידע תציג הרשות כי להבהיר מתבקש
מוסדיבלבד.

הבקשהנדחית.

הזמנת34 טופס
הצעות
2.1.4סעיפים

2.1.5-ו

האפשרות תהיה למפעיל כי מתבקש,
וביתר בנתב"ג אלחוטי אינטרנט לספק

האתרים.

ת.הבקשהנדחי

סעיף35 חוזה
9.2

במהלך כי החוזהמתבקש, תקופת
ידיעלשהותקןהפרסוםציודכלוסיומו,
קבועניידציודלרבות)המפעיל (וציוד

לחוזה.9.2הבקשהנדחית.לאיחולכלשינויבסעיף
המפעיל של ומחובתו מהאמור לגרוע מבלי בנוסף,
לפנות המפעיל רשאי יהיה השירותים, להספקת



 

 

,האמורלציודהקשורהרוחניוהקניין
המפעיל,יישארו של הבלעדית בבעלותו

והסרת לפירוק בעלויות שיישא והוא
הנכס את וישיב וישקם הפרסום, ציוד

סביבתולמצבלאפחותטובמזהשהיהו
לפניהתקנתציודהפרסום.

המאופיין ציוד של התקנה טרם בכתב, לרשות
בתוםתקופתתייחודיותבטכנולוגיו לפיה בבקשה ,

הרשות בבעלותו. האמור הציוד יוותר ההרשאה
ייחשב האמור הציוד כי להכריע רשאית תהיה
דעתה שיקול פי על וזאת הנייד, מהציוד כחלק

הבלעדי.

סעיף36 חוזה
9.2

 סעיף את לעדכן לחוזה9.2מבוקש
ההרשאהבאופןשלהלן:

מקומות השירות.9

)...(

9.2 ה. במקומותזכויות רשות
השירותובעבודותההתאמה

9.2.1 לרבות. השירות מתקנימקומות
מין מכל והמערכות, הכלים הפרסום,

המחובר וכל קבעוסוג, של בחיבור
 ו/או השירות, פילמקומות על אשר
הרשות של דעתה שיקול הסרתוש,

השירות, למקומות לנזק לגרום עלולה
ם,כלהמתקני-למעןהסרספק-לרבות

מתקניומקומותהשירותעצמםלמעט)
מסכים כגון האלקטרוניים, הפרסום
וטלוויזיות,וכלהאמורביןשבוצעוו/או
הותקנו ו/או הוקמו ו/או מוקמו
ו/או הרשות ידי על השירות במקומות

חשבונה, החוזהעל לחתימת או(עובר
שמוקמובמהלךתקופתהתקשרותובין

במ הותקנו ו/או הוקמו קומותו/או
השירותעלידיהמפעילו/אועלחשבונו,

במהלךתקופתעוברלחתימתהחוזהאו
״הציוד יחדיו: זה, )בחוזה התקשרות
בבעלות עת, בכל יהיו ההקבוע״(,

.להמפעיוהרשותהמלאהוהבלעדיתשל
מלהעלות ומושתק מנוע ויהיה מוותר
וסוג מין מכל תביעה ו/או טענה כל

בקשרלכך.

יישא,שהיאסיבהמכלוזההחסיוםעם
עלהנדרשכללביצועבאחריותהמפעיל

הקבועהציודכלאתולהסירלפרקמנת
השירותיםממקומות יחולוזהולעניין,
.כמפורטלהלן20סעיףהוראות

הבקשהנדחית.

סעיף37 חוזה
וסעיף9.2.2
9.2.3

 אתסעיף סעיף9.2.2מבוקשלעדכן וכן
אופןשלהלן:לחוזהההרשאהב9.2.3

האמור9.2.2 מכלליות לגרוע מבלי
 אף9.2.1בסעיף על כי מובהר לעיל,

דין, בכל זכותהאמור בחוק לרבות
,חוקהפטנטים,2007-יוצרים,התשס״ח

תקנות1967-תשכ״ז בהוראות וכן
בדבר )כללים והאדריכלים המהנדסים
כבוד את הולמת שאינה התנהגות

כלזכות,תהיה1994-המקצוע(,התשנ״ה

הבקשהנדחית.



 

 

קנייןרוחניהקשורהבעבודותההתאמה,
לרבותכל רשומות, שאינן רשומותו/או
שהוגשו ו/או שהוכנו ומסמכים מידע

לרבותבמסגרתן, שהיא, מדיה בכל
כל לרבות, אלה, כל של העתקם

התרשימים, המסמכיםהתוכניות,
עבודות בביצוע הקשורים והשרטוטים

והבלעד המלאה בבעלותה יתההתאמה,
שלהרשות וזאתככלשמדוברבמתקני,

ידי על ששודרגו הקיימים הפרסום
הקבוע בציוד שמדובר ככל המפעיל.
עובר קיים היה שלא הנייד והציוד
בבעלות יהיו אלה החוזה, לחתימת

המלאהוהבלעדיתשלהמפעיל.

יהיה ניתן שלא וככל האמור, במסגרת
מהזכויות איזה להעביר דין פי על

מעניקבזאתהאמורות לבעלותהרשות,
חוזרת, בלתי הרשאה לרשות, המפעיל
ושאינהמוגבלתלבצע בלעדית ייחודית,
התאמה ו/או שינוי לרבות שימוש כל

ו/אותיקוןבזכויותכאמור.

ההתקשרות9.2.3 תקופת במהלך
הרשות תעניק ההרשאה, ובמסגרת

 הדירה, שימוש זכות לאלמפעיל
 מוגלאייחודית, בזמןבלעדית, בלת

עת)ובכלמקרה בכל -והניתנתלביטול
מכל החוזה ביטול עם מעיקרה תתבטל
במקומותהשירותובציוד סיבהשהיא(,

 במסגרתם,הקייםהקבוע הכלול בלבד
וכלזאתאךורקעלמנתלאפשרלמפעיל
עלמנת לבצעאתעבודותההתאמהוכן
בתקופת השירותים את להעניק

ל מעבר וכי השימושהשירותים, זכות
האמורהולגדריה,לאיהיההמפעילבעל
מין מכל אחרת, או קניינית זכות, כל
הקבוע ובציוד השירות במקומות וסוג,

הכלולבמסגרתם.הקיים

תהיההרשותרשאית, במסגרתהאמור,
שטח ולבקשתו, למפעיל להקצות
המפעיל את ישמש אשר התארגנות
לצורךהתאמתמקומותהשירותלביצוע
פרסום מתקני הקמת או השירותים
כפי קצובה ולתקופה במיקום חדשים
שיקול פי על הרשות, ידי על שיקבעו

)להלן: הבלעדי שטח "דעתה
"(.ההתארגנות

סעיף38 חוזה
20

 סעיף את לעדכן 20מבוקש לחוזה
ההרשאהבאופןשלהלן:

 . מסירה ופינוי20

ההתקש20.1 תקופת בתום רות,מייד
בכלעתמכלסיבהשהיא,לרבותמחמת

הבקשהנדחית.



 

 

המפעיל ישא החוזה, של ביטולו
למסור והבלעדית, המלאה באחריות
מקומות בכל החזקה את בלבד לרשות

 )למעט והשירות הקבוע הציודהציוד
המפעיל על האמור, במסגרת הנייד(.
והבלעדית המלאה האחריות מוטלת

להשלים,

החזקה למסירת עובר חשבונו, על
כאמור,אתכלאלה:

מסירת מקומות השירות.20.1.1
בתום באחריותהמפעיללהשיבלרשות,

ההתקשרות, החזקהתקופת את
במקומותהשירות,לרבותהציודהקבוע

כשהםתקיניםהקיים הכלולבמסגרתו,
כתנאי כך, לשם לשימוש. וראויים
למסירתמקומותהשירותכאמורתערוך

רשות, נציגים מטעמה,באמצעות
אשר המפעיל נציגי ובהשתתפות
סיור הרשות, ידי על תידרש נוכחותם
במקומותהשירותובמסגרתהאמוראף
למקומות תקינות בדיקות תבצע

הקבוע ולציוד הכלולהקייםהשירות
באופן היתר בין וזאת במסגרתו,
בנספח כך לשם הנקובים ובתנאים
המסירה לפרוטוקול ובהתאם הבינוי

נפרדהימנו)להלן:המצורףכח לקבלתי
״(.בדיקת מסירה״

)...(

המפעילישאבאחריותפינוי וסילוק יד.
ו/או לרשות למסור והבלעדית, המלאה
במקומות החזקה את מטעמה למי
וחפץ אדם מכל פנויים כשהם השירות
ולצורך במסגרת הקבוע(. הציוד )למעט
חשבונו, על המפעיל יפנה האמור,

 השירות הציבוריממקומות ומהשטח
הנמל לשטחי מחוץ העניין(, )לפי

הציודהקבועוהאתריםהאחרים,אתכל
המכשירים,ו המתקנים, הנייד הציוד

הכלים,החפציםוכןיפנהאתכוחהאדם
לרשות לאפשר מנת על בהם, המצויים
ו/אולכלמימטעמהלתפוסאתהחזקה
מכל פנויים כשהם השירות, במקומות

כאמו וחפץ ליוםאדם העוקב ביום ר,
שבוהסתיימהתקופתההתקשרות.

מכל20.3 ההתקשרות, תקופת בתום
רשאית הרשות תהא שהיא, סיבה
ולהשתמש לתפוסאתמקומותהשירות
)לרבות לה שיראה צורך לכל בהם
ובהתאם אחרים( באמצעות או בעצמה
לה: יהיה ולא החוזה הוראות יבוטלו

עילההוראותהמשקפותאתחובותהמפ
פי על התחייבויותיו מלוא להשליםאת



 

 

 זכויותהרשות20הוראותסעיף וכן זה
עלפיהוראותכלדין עלפיהחוזהו/או
האמורות התחייבויות הפרת עם בקשר
בקשר הרשות זכויות ו/או המפעיל של
עםהפרתאיזהמהתחייבויותיוהנוספות
שארהוראותהחוזהוהוראותכל עלפי

דין.

מקומותלא20.4 את המפעיל פינה
הציודהשירותו/אולאהוציאמהםאת

ו המוצריםהקבוע הנייד, הציוד
והחפציםבתוךהמועדהנקובבסעיףזה
של מזכותה לגרוע מבלי אזי לעיל,
כמפורט מוסכמים לסעדים הרשות

 שאר27.2בסעיף פי על ומזכותה להלן
תהיה דין, כל והוראות החוזה הוראות

רשאי למקומותהרשות להיכנס ת
הציודהקבועהשירותולהוציאמשםאת

אוו והחפצים, המוצרים הנייד הציוד
זאת, לעשות לאחר הוראה ליתן
אחסון למקום או למחסן ולהעבירם
המפעיל, של חשבונו על הכול אחר,
לאמור, הסכמתו בזה נותן והמפעיל
והואמוותרבזאתבאופןבלתיחוזר,וכן

ומושתק מנוע טענהיהיה כל מלהעלות
וסו מין מכל תביעה ו/או בקשרג שהן

הנקובות הרשות לזכויות בנוסף לכך.
 אחרת20.2בסעיף זכות ולכל לעיל זה

ו/או החוזה הוראות פי על לה העומדת
הרשות תהיה דין, כל הוראות פי על
הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית,
איזה אספקת את להפסיק והמוחלט,

ו/ הנוספיםמהשירותים השירותים או
למקומותהשירות,וכלזאתלצורךפינוי

".וסילוקידהמפעילמהם

טופסהזמנת39
הצעותסעיף

11.2

של הפורמט את לפרסם מתבקש
האישוריםהנדרשיםבסעיף.

 הבקשהנדחית.



הזמנת40 טופס
סעיף הצעות

2.4

ההתארגנותלטובתתקופתכימתבקש,
והןמתקניהתקנת בנתב"ג הפרסום)הן

רמון( התעופה לאחרתתחילבשדה רק
וההיתריםהרישיונותכלשהתקבלו
ההתקנהלביצועהדרושים התאורה,

לרבות, כלרק,לאאךוהתפעול,
וההיתרים הדרושיםהרישיונות

הרלוונטיות הממשלתיות ,מהרשויות
הםעלאשר הצעות הזמנת טופס פי

בצור המפעיל בלעדיתבאחריות ה
ומוחלטת.



פרסום מתקני לגבי כי להבהיר, מבקשת הרשות
מניין בניה, היתר קבלת הליך נדרש בגינם אשר
בניה קבלתהיתר ממועד להיספרהחל יחל הימים
בנתב"ג פרסום במתקני ספק, הסר למען כאמור.
ובשדההתעופהרמוןבהםלאנדרשהליךשלקבלת

תקופותההתארגנות בניה, עלהיתר כנן על יוותרו
תקופת תחילת לעניין לרבות מכך, המשתמע כל
השירותיםותשלוםדמיההרשאהכמפורטבחוזה.

נדרש זה, למועד נכון כי הרשות, מבהירה עוד
היתריםעבורלהסדירהמפעילשיבחרכזוכהבמכרז

בנתב"ג,1שלטיפרסוםהמוצביםבאזורטרמינל5
לשםכךעל.ייהטרםהתקבלבגינםהיתרבנאשרו

לערוךתכניתאבלפרסום ביןהיתר, המפעיליהיה,
ולהגישהלאישוריםלרשויותהמוסמכות.



 

 

סעיף41 חוזה
26

 סעיף את לעדכן לחוזה26מבוקש
ההרשאהבאופןשלהלן:

ביטולהחוזהעלידיהרשות26.2

הרשותבלבדתהיהרשאיתעלפישיקול
את לבטל והמוחלט הבלעדי דעתה

סיבה,החו מכל מוקדמתזה, בהודעה
ימים45בכתב,שתימסרלמפעיללפחות

הרשותלסיום קבעה אותו טרםהמועד
החוזה בוטל בהן )בנסיבות החוזה
המציע השירותים(. תקופת במהלך
בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר
שביטולהחוזהכאמור לו ידוע כי חוזר,

לרשות המוקנית זכות וכי.,הנה
 בזאתבנסיבות מוותר הוא האמורות

באופןבלתיחוזרמלטעוןכלטענהו/או
כך, בשל וסוג מין מכל לרבותתביעה,

לקבלתהרשאה הסתמכותו טענהבדבר
תקופת כל למשך שירותים למתן
השקעות שעניינן טענות וכן השירותים
עם בקשר המפעיל השקיע אותן

השירותיםו/אובקשרעםהיתכנותם.

,למפעילהרשותלםתשכזה,במקרה
חודשיםממועדתקופהתוך ארבעה של

פיצוי ההתקשרות, סיום על ההודעה
שיקבעבהתחשבב:

הפרסום,ציודשלמופחתהלאא.הערך
חלקי חלופיותויחידותחילוףלרבות

ייחודיים עםלביצועשהינם החוזה
;הרשות

ב.כלהפסדבמהלךהתקופהשנותרהעד
המקורית;ולסיוםתקופתההתקשרות

מביטולהנובעותהנוספותהעלויותג.כל
פיטוריןופיצוייפיטורין)החוזה עלויות,

הפרסוםציודשלפירוקוהסרה עלויות,
שהמפעילנושאבהםאלמולביטולחוזה

(.וכיו"במשנהוקבלניספקים

 סעיף לעדכון כן,26.2הבקשה כמו נדחית, לחוזה
סמךהבהרותזה.לעילבמ10ראהתשובתנולשאלה







סעיף42 חוזה
26.3

 סעיף את לבטל לחוזה26.3מתבקש
.1אשרפורסםבמסגרתמסמךהבהרות

הבקשהנדחית.

הזמנת43 טופס
סעיף הצעות

15

הבקשהנדחית.מתבקשלהוסיףקריטריוןאיכות.

מסיםכללי44 של תשלום כי להבהיר, מתבקש
לרשות נוספות אגרות או נוספים

אשרהמק ושילוט, לפרסום בקשר ומית
ככל החוזה, חתימת מועד לאחר יוטלו

שיוטלו,ישולמועלידיהרשות.

המציעים את מפנה הרשות נדחית. הבקשה
לחוזה.16.1להוראותסעיף

נספחט'45 ב 1בסעיף את1שורה למחוק .כמבוקשמבוקש



 

 

.המילה"כל"

לאחרמבוקשלהוסיף2שורה1בסעיףבנספחט'46
.המילה"אירוע"אתהמילה"רלוונטי"

.כמבוקש

נספחט'47 ב 2בסעיף את1שורה למחוק מבוקש
מבוקש ובמקומה "ייערכו" המילה

.להוסיףאתהמילה"ייערך"

.כמבוקש

מבוקשלמחוקאת2-3שורות2בסעיףבנספחט'48
של אחריותו קיימת עוד "כל המילים

או זה הסכם ע"פ דין,המפעיל פי על
ובמקומן השניים" מבין המאוחר
שלוש "ובמשך המילים את  להוסיף

שניםלאחרסיוםמתןהשירותים".

.כמבוקש

4שורה3בסעיףבנספחט'49 מבוקשלמחוקאת
.המילה"כל"

.כמבוקש

נספחט'50 ב 3בסעיף את7שורה למחוק מבוקש
המילים"וזאתלאיאוחרמיומייםלפני

.עד"ובמקומןלהוסיף"מידב"מו

.הבקשהנדחית

מבוקשלמחוקאת3-4שורה4בסעיףב'נספחט'51
מתן ממנו ימנע אם "גם המילים
אישורים הצגת אי בשל שירותים

.כמפורטלעיל"

.כמבוקש

מבוקשלמחוקאת11שורה5בסעיףב'נספחט'52
ובמקומן מטעמו" מי "ו/או המילים

.ועובדיוומנהליו"להוסיף"ו/א

.הבקשהנדחית

נספחט'53 ב' 6בסעיף למחוקאתמבוקש2שורה
מטעמ מי "ו/או ובמקומן"ההמילים

.להוסיף"ו/אועובדיוומנהליו"

.הבקשהנדחית

נספחט'54 ב' 6בסעיף למחוקאתמבוקש5שורה
מטעמה" מי "ו/או במקומןהמילים
."להוסיף"ו/אועובדיוומנהליו

.הבקשהנדחית

צויןנספחט'56 ביטוח ואישורי ביטוח בנספח
ג. בפוליסה2בסעיף האחריות "גבול כי

 יהיה ארה"ב100,000,000זו דולר
לאירוע".

שאינו זהכיוון מבוקשתהבהרהלסעיף
כי ונראה הביטוח, באישורי מופיע

מדוברבטעותסופר.

מובהר,כיאיןמדוברבטעותסופר.

מובהר,כיהאמורבנספחט'לחוזהמתייחסכמוכן
לפוליסתביטוחאשרהרשותתצרףאליהאתהזוכה
במכרז,ובגיןכךישלםהזוכהוהכלכמפורטבנספח

ט'לחוזהההרשאה.





נספחט'57 ב' 2בסעיף למחוקאתמבוקש1שורה
" מקצועיתהמילים אחריות "ביטוח

לאחרהמילהמוצרלהוסיףאתהמילים
."ולבעםחבותכלפיצדשלישימש"

כמבוקש.



 

 

 

 עדכון מסמכי מכרז .3

לחוזהההרשאהתעודכן2.4"בסעיףדמי הרשאה משולבים בסיסיים בנמלהרשותמבקשתלעדכןכיהגדרת"

עלידיהמפעיללרשות,בגיןשנקבעכדמיהרשאהמשולביםבסיסייםאשרישולמו"סכום–עלפיהנוסחהבא

ודשיםקלנדארייםמלאים,עלחשבוןדמיההרשאההמשולביםוזאתעבורקבלתההרשאהח12שנתחוזהבת

 במתקניפרסוםשהוקצולמפעילבנמלנכוןלמועדחתימתהחוזה".













זו,ולאישורולראייההננוחותמיםבזאתבשםהחברההמציעהע"י2הננומאשריםקבלתהבהרהמס'

 חברה.מורשיהחתימהשלהובתוספתחותמתה



חתימהוחותמתהחברההמציעה


בברכה,


גדיפרל

אחראימסחר


העתקים:
סמנכ"ללמסחרופיתוחעסקי–יורםשפירא

מנח"טשל"ן–שיירדני
רא"גמסחר–בןהרושמיריעמיאל
מנהלתביתהנתיבות–נעמיקליימן

ליועמ"שבכירהסגנית–עו"דענתסתיו
מנהלהתחוםהמסחריבמטהמסופיםושתפ"א–אורוןרונן

מזכירתועדתהמכרזים–אריאלהקעטבי
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