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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  ופיתוח עסקי מסחרחטיבת ה
  

  חוזה הרשאה

  התעופה חיפה שדהלשימוש בחניות שמורות למסוקים ב

  

  2017_____ _ לחודש ______גוריון ביום _- שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  

  תעופה בישראלרשות שדות ה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  
  )"משתמשה(להלן: "    

  
פי חוק רשות - שדות ונמלי התעופה בישראל על של המפעילהוהרשות הנה המחזיקה, המנהלת ו  ה ו א י ל

, וכן את מסופי המעבר היבשתיים, על פי חוק רשות שדות התעופה 1977- שדות התעופה תשל"ז
התעופה חיפה, על כל  שדה, ובכלל זה הרשות מחזיקה ומנהלת את 1980-(הוראת שעה), תש"ם
  ; מתקניו, בנייניו ומבניו

שימוש הרשאה ל לקבלת 2017/15/080/036/00 מס'פומבי מכרז מה הרשות את פרס 12.6.2017וביום   ו ה ו א י ל
  ;התעופה חיפה שדהבחניות שמורות למסוקים ב

, שתמשקבעה שהצעתו במכרז של המ _______מיום וועדת המכרזים של הרשות, בישיבתה   ו ה ו א י ל
  , זכתה במכרז;'ח נספח המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הרשאה זה ומצורפת לו כ

במסמכי המכרז, הצהרותיו ו/או תצהיריו הכלולים בהם ו/או המצורפים  משתמשובכפוף להצעת ה  ו ה ו א י ל
לשימוש הרשאה  שתמשאליהם, וכן ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן בחוזה, מעניקה הרשות למ

תקצה הרשות  ן/האות ___,- ו , ___,___, ___-ות כת/המסומנ ,חיפההתעופה  שדהב ותה/חני __ -ב
  , והכל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה זה;משתמשלשימושו של ה

  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  מבוא ונספחים .1

  . המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו ביחד עמו

  פרשנות .2

  1981-"אהתשמ, הפרשנות לחוק 29 סעיף יחול החוזה על .2.1

בין נספחי ו/או  התאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו- בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.2
ו/או נספחיו (להלן,  ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין החוזה החוזה, לבין עצמם

אם תקבע הרשות , אלא המחמירה מביניהןלהוראה מחויב  שתמשהמיהיה  ,")אי התאמהיחדיו: "
 אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב. 

ספק בפירושם הנכון של הוראה,  משתמשלאו שהיה אי התאמה  המשתמשגילה בכל מקרה שבו 
ל לנציג הרשות מייד עם גילויה, עבכתב באחריות לפנות  משתמששא היי, מסמך או כל חלק מהם

יעכב עד לקבלת הוראות כאמור, לא בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. מנת לקבל הוראות 
ם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה את ביצוע משתמשה

  אחרת בכתב.



 

5 

חוזה כותרות סעיפי החוזה נועדו לצרכי הנוחות בלבד, ולא יהיה בהן כדי לשמש פירוש לסעיפי ה .2.3
 ו/או כדי להשפיע על תוכנם. 

 פירוששר הדברים מחייב ְק להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הֶ  וגדריםבחוזה יהיו למונחים המ .2.4
 אחר:

  ;1991-א"נ, התשעל פי תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)כהגדרתן  -  "אגרות"

 -  "בעל עניין"

ן ישיר או עקיף , או מי שמחזיק, באופ1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט
בת, חברה מסונפת וחברה קשורה, כהגדרתן - (לרבות, ולא למעט, באמצעות חברה

), בחמישה אחוז או יותר מהון המניות המונפק 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, או מחזיק באופן ישיר או עקיף כאמור בזכות 

הלו הכללי, או מחזיק באופן ישיר עקיף למנות דירקטורים של התאגיד או את מנ
) באותו תאגיד, 1968- כאמור בשליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

והכל, למען הסר ספק, למעט החזקה בהון מניות מונפק (ובכל זכות הנובעת 
   מההחזקה האמורה) על ידי הציבור;

דמי הרשאה "
  "משולבים

- 

תוקצנה תוקצה/ות אשר ה/החניבגין  ,לרשות משתמשה םישל תשלום שנתי אותו
ות ה/חניבבגין השימוש התמורה ותשלום זה יכלול את על ידי הרשות,  לשימושו

גובה . ותה/(ככל שיסופקו) עבור החני וובגין שירותי ניקיון ואחזקה שיסופקו ל
 בטופס ההצעה הכספיתנקב המשתמש סכום אותו התשלום יהיה בהתאם ל

הוכרז כזוכה, ותשלום  לגביה/ןות) /עבור אותה חניה (שהינו חלק ממסמכי המכרז)
, הכול באופן ובתנאים הנקובים ת חוזהמידי שנ ןיעודכולרשות  םישול זה יחושב,

  ;14.1  בסעיף

 דמי שירותים"
  "נוספים

- 
שירותי שירותי אספקת חשמל ו בגין, לרשות המשתמש םתשלום אותו ישל

ישולמו לרשות  ,יחושבווהם , בחניה/ות) ככל שיסופקו( ושיסופקו ל אספקת מים
  .להלן 14.2  לסעיףבהתאם ויעודכנו 

  ;כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיוזה, על חוזה  -  "החוזה"

" או ההחני"
 "חניהשטח ה"
שטחי " או

  "החניה

- 

"הליפורט" בשדה, בשטח של  - ברחבת ה הממוקמים למסוקים חניה מקומות  4
ומתוארים במפרט), ואשר  G2, G3, G4, G5 -מ"ר כל אחד (מסומנים כ 323-כ

   ;, כולם ביחד או לחודבמכרז מי שיזכהאותם תקצה הרשות ל

או  "יתרה"
  "היתרים"

- 

הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב , י, תקן, היתר, רישיון, רישואישורלרבות כל 
הנדרשים על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי התחייבות חוזית ו/או 
על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כל הסמכה ו/או תעודה שהותקנו ו/או הוצאו 
מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם ו/או שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה 

/או לצרכי אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או מכוחם, באמצעותם ו
(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע  -יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ו 

בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין  המשתמשמלוא התחייבויות 
   ;אם לאו

 -  "הכללים"
ת חוק רשות שדות התעופה, כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראו

  ;1977-התשל"ז

 -  "דדהמ"
מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות), כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית 

  ;לסטטיסטיקה מזמן לזמן

  ;1.9.2017 המדד הידוע ביום - "דד הבסיסיהמ"

  , בו זכה המשתמש;2017/15/080/036/00פומבי מספר מכרז  -  "המכרז"

  ;חיפההתעופה  דהשמנהל  -  "המנהל"

 -  "המפרט"
, לרבות תשריטים, כפי שיעודכנו מעת לעת, המצורפים חניותהמפרט המתאר את 

  ;וכחלק בלתי נפרד הימנו 'א נספח כ לחוזה

או  "המשתמש"
  "יםהמשתמש"

- 
שלגביה/ן הוכרזה  מורשה לעשות שימוש בחניה/ותאשר הזוכים במכרז מכל אחד 

  הצעתו כזוכה;

לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף  -  "פרה יסודיתה"
הפרה שלגביו נאמר כי הפרתו מהווה , וכן כל סעיף בחוזה 1970-שתשל"אחוזה), 



 

6 

   ;יסודית

   ;חיפההתעופה  שדה -  "שדהה"

  ;חודש למניין הגרגוריאני -  "חודש"

 -  "דין כל"

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו 
), פקודה, תקן לעילמינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו 

), והכל (א) כפי שישתנה להלןמחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן 
(ב) בקשר ישיר  - תקופת ההתקשרות ו ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך 

בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו  המשתמשאו עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות 
  ;בחוזה במפורש ובין אם לאו

מורשה "
  "חתימה

- 
, מי שמוסמך לחתום שתמשמי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את המ

פעילות , בכל הקשור לתמששומי שיוסמך לחייב בחתימתו את המ שתמשבשם המ
  שתמש;המ

 מנהל"
  "במשתמש

- 
, וכן כל מי שינהל 1999-, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"טמשתמשנושא משרה ב

  ;ההתקשרות, את שתמשבפועל, מטעם המ

 - "המכרזמסמכי "

כל המסמכים הבאים, לרבות כל נספחיהם, כפי שפרסמה הרשות במסגרת 
ב) החוזה, (ג) טופס ההצעה, לרבות טופס המכרז: (א) טופס הזמנת הצעות, (

(ד) מסמכים  ,במסגרת הצעתו למכרז המשתמשש יההצעה הכספית, כפי שהג
, לרבות ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז

  מסמכי הבהרות;

ריבית "
  "בסיסית

- 
 3.3, סעיף 3.1.1הוראה ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה ב

  ;ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר-תכ"ם להוראות

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

  ; שיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנהחישוב/ריבית בסיסית ב -  "ריסהריבית פ"

רשות "
או  "מוסמכת

רשויות "
  "מוסמכות

- 

רשויות סטטוטוריות, משרד ממשלתי, רשות ות שלטונית או מעין שלטונית, כל רש
לרבות מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ועירוניות, רשות הכבאות, ממשלתית, 

פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, 
  ;"ב, גז, בזק, טל"כ וכיווכן רשויות העוסקות במים וביוב

  ;שקלים חדשים -  "₪" או ""חש"

 -  "שנת חוזה"

ו/או תקופות ההארכה (ככל  ההתקשרותתקופת משנות קלנדארית כל שנה 
בדצמבר שלאחריו,  31- מתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב. שנת חוזה שתחולנה)

הראשונה של תקופת ההתקשרות, המתחילה במועד הקלנדארית השנה למעט 
ולמעט בדצמבר של אותה שנה,  31-ימת ביום התחילת תקופת ההתקשרות ומסתי

האחרונה של תקופת ההתקשרות (או שנת ההארכה האחרונה,  הקלנדאריתהשנה 
לפי העניין), המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום 

   ;תקופת ההתקשרות ו/או בסיום איזה מתקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

  ייצוג .3

  המנהל, או מי מטעמו. הינוי החוזה בא כוח הרשות לצרכ .3.1

  אשר מונו לשם כך. מטעמםפעול באמצעות גורמים נוספים ל רשאיםכוח הרשות  באי .3.2

הרשות רשאית להחליף, מפעם לפעם, את באי כוחה האמורים לעניינים המפורטים בסעיף זה לעיל,  .3.3
  הודעה על כך בכתב. למשתמשאו להוסיף עליהם אחרים, ובלבד שנתנה 

, בכל המנהלמתחייב לשתף פעולה עם להלן),  וכהגדרת, משתמשבאמצעות נציג הלרבות ( משתמשה .3.1
 את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיהם והנחיותיהם ועת ובכל עניין, ולהעמיד לרשות

בהתאם מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, . במועד אשר נדרש לשם כך
ניין הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם בע המנהלשאינו 
  .כאמור

רשאי ו/או חייב לעשותו לפי החוזה, הוא אותו אדם  משתמששה, לכל עניין משתמשהבא כוח  .3.2
 נציג: "(להלן משתמשה, מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל הכללי של משתמשהשימלא בתאגיד 

להחליף, מפעם לפעם, את בא כוחו, וכן לקבוע בנוסף עליו בא כוח רשאי  משתמש. ה")משתמשה
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פרטי ההתקשרות  לכל עניין הנדון בחוזה, ובלבד שקיבל לשם כך את אישור הרשות, מראש ובכתב.
לרשות במועד החתימה  ויימסרוהפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמס, לרבות משתמשה יעם נציג

  .ובכתב לנציגי הרשות ויתעדכנו בהודעה מראש על החוזה

  תקופת ההתקשרות .4

תחילת החוזה ייכנס לתקפו מהיום בו חתמה הרשות על החוזה (להלן: "ותחל  תקופת ההתקשרות .4.1
 אם הורתה הרשות אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בסעיף, למעט ")תקשרותתקופת הה

תקופת (להלן: " תקשרותממועד תחילת תקופת הה ניםשלוש שותסתיים בתום  ,להלן 4.2 
 ").ההתקשרות

 דחיית תחילת תקופת ההתקשרות .4.2

, בכתב, באמצעות החלטה שתתקבל לשם כך על ידי המנהל, משתמשהרשות תהיה רשאית להודיע ל
על דחיית תחילת תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של 

  .הרשות

הרשות (על פי החלטת המנהל), על דחיית תחילת תקופת ההתקשרות ו/או במידה ויחולו  הודיעה
עיכובים כלשהם במועד תחילת תקופת ההתקשרות כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל 

ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו אזי סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, 
בלתי חוזר וכן סופי, מלא ומוותר בזאת באופן  משתמששיקול דעתה הבלעדי והתקבע הרשות על פי 
מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או  יהיה מנוע ומושתק

לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא. למען  משתמשה יזכא הי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיכלפ
זה על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לביטול  4.2  , כי אין באמור בסעיףהסר ספק מובהר בזאת

  .להלן 4.5  להוראות סעיףהחוזה בהתאם 

 משתמשיםכל הרק לתקשרות לא כי הרשות תהיה רשאית לדחות את תחילת תקופת הה מובהר
 מוותר משתמשוה ,, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטמשתמשיםחלק מהלאלא גם ביחד, 

מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או  מנוע ומושתק הופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיבזאת, בא
  .הנוספים משתמשיםלבין מי מה ות טענות שמקורן בחוסר שוויון בינטענה בקשר לכך, לרבו

 רותהארכת תקופת ההתקש .4.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת -הרשות זכאית, על .4.3.1
חודשים  36, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על ההתקשרות

", זכות הברירהזכות הרשות כאמור תיקרא להלן: "בכל תמהיל שתקבע הרשות (
 "). תקופות ההארכהן: "להלוהתקופות בהן יוארך החוזה כאמור תיקראנה 

, שתימסר אל המשתמשעשה באמצעות מתן הודעה בכתב מהרשות יי מימוש זכות הברירה .4.3.2
ו/או תום כל אחת מתקופות  ההתקשרות) ימים לפני תום תקופת שישים( 60לפחות 

ההארכה, לפי העניין, ובה תצוין תקופת ההארכה הנדרשת. ניתנה הודעה כאמור, תקופת 
אחת מתקופות ההארכה תוארך למשך התקופה הנקובה בהודעה.  ו/או כל ההתקשרות

 החוזה, על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה.

זכות הברירה כלפי מי את  לממשאו שלא  לממש, כי הרשות תהיה רשאית בזאת מובהר .4.3.3
מימוש זכות הברירה כלפי מי או חלקם) ו/או להתנות את ו/(כולם  משתמשיםמה
יקול דעתה הבלעדי (כולם ו/או חלקם), בתנאים שונים, הכול על פי ש שתמשיםממה

 וע ומושתקה מנופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיבזאת, בא מוותר משתמשוהמוחלט וה
בין ו לת טענות שמקורן בחוסר שוויון בינמלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבו

 .הנוספים משתמשיםמי מה

 הפסקה זמנית .4.4

החניות, ו/או לפנות את  הפעילותכי בכל עת שתבוא דרישה מהרשות להפסיק את  ידוע למשתמש
ייב להפסיק ח המשתמש יההי, או אחרים או תפעוליים ם, מחמת נימוקים ביטחונייחלקןאו  כולן
תוך פרק הזמן שייקבע  ואת כל ציוד ן/המנמ, ולסלק ותה/החנימלהתפנות ו/או  הפעילותאת 

ה ייחשב כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מסירת הדרישה כאמור ועד לקבלת בדרישה; החוז
  .הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו

  :במקרה של הפסקה זמנית כאמור, יחול האמור להלן

 עסקים ימי 7 פעילות תוךתחודש ההודעה על חידוש ביצוע החוזה, משתמש הרשות ל נתנה .4.4.1
 המשתמש לבין הרשות.חרת בין ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם א
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באותו פרק הזמן של ההתקשרות תקופת תוארך כל עוד לא הופסקה הפעילות בשדה,  .4.4.2
 (ככל שתחולנה) על הארכותיהההתקשרות תקופת ההפסקה הזמנית ובלבד שסה"כ תקופת 

 יעלו על עשר שנים.תקופת ההפסקה הזמנית, לא יחד עם 

האפשרות  ימים, תינתן למשתמש 90-ה מארך למעלהזמנית תי ההפסקהבמידה ותקופת  .4.4.3
, ובלבד (א) שהודיע על כך לרשות בכתב, לפחות להודיע על סיום ההתקשרות בין הצדדים

 45יום לפני מועד סיום ההתקשרות, וכן כי (ב) הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מתום  30
 .ימים מתום ההפסקה הזמנית הנ"ל

שעות ממועד הפסקת  72בים החל מחלוף המשתמש לא יחויב בתשלום דמי הרשאה משול .4.4.4
הפעילות ועד לחידושה. במקרה זה יזוכה המשתמש מתשלום דמי הרשאה משולבים אף 

 השעות, רטרואקטיבית. 72בגין אותם 

  .כאמורה הפסקהסעד יחיד, מלא וסופי בגין האמור לעיל הינו 

 ההתקשרות /סיוםביטול .4.5

רז (לרבות החוזה) בכלל, ולאמור במסמכי המכמוסכם ומוצהר בזה, כי למרות האמור  .4.5.1
הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה  בפרט, זה לעיל 4  בסעיף

סבירה שהיא, לבטל את החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, 
ו/או תקופות  תקשרותבמהלך תקופת ההתקשרות או לפני מועד תחילת תקופת הה

ימים (בנסיבות בהן תופסק  30וזאת בהודעה מוקדמת של  ההארכה (ככל שתחולנה),
ימים  90) או בהודעה מוקדמת של תקשרותתחילת תקופת ההמועד ההתקשרות לפני 

). למען הסר ספק מובהר תקשרות(בנסיבות בהן הופסקה ההתקשרות במהלך תקופת הה
מנת לגרוע מזכותה של הרשות, לבטל את החוזה  זה על 4.5  בזאת, כי אין באמור בסעיף

 חוזה.במקרים האמורים ב

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת תקופת  משתמשה .4.5.2
ת, על פי שיקול (לרבות בנסיבות בהן תבחר הרשו מימוש זכות הברירהו/או אי  ההתקשרות

), הינה זכות המשתמשיםרק לחלק מ ממש את זכות הברירהדעתה הבלעדי והמוחלט, ל
המוקנית לרשות, וכי, בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת באופן בלתי 
חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו 

תקופות למשך ו/או  ההתקשרותלמשך כל תקופת  ותה/ישימוש בחנלקבלת הרשאה ל
 ) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע, ככל שתחולנהההארכה (כולן או חלקן

 .ותה/חניבקשר עם ה המשתמש

  ההתקשרות ותנאיה .5

 הרשות מעניקה, ובמועדן במלואן, זה בחוזה כמפורט, משתמשה התחייבויות כל למילוי בכפוף .5.1
הניתנת לביטול שאינה בלעדית, מקבל בזאת מהרשות, הרשאה הדירה,  שתמשהמו למשתמשבזאת 

 יא/ןכפי שה ה/ןובמצב ה/ן, במיקומשימוש בחניה/ות שמורה/ות למסוקיםבכל עת ומוגבלת בזמן ל
)As-Is .במועד תחילת תקופת ההתקשרות, הכול באופן ובתנאים המפורטים בחוזה ובנספחיו ( 

האמורים  שלומיםלעיל, ישלם המשתמש לרשות את הת 5.1 להרשאה הנקובה בסעיף בתמורה  .5.2
וכן כל לשלם לכל צד שלישי  המשתמש להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב 14 בסעיף 

 על פי החוזה.תשלום אחר לרשות, 

רשות -בר המשתמשיהיה  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) תקשרותבמהלך תקופת הה כי .5.3
 השימוש בה/ןנועדה אך ורק כדי לאפשר לו את  ותה/חני, וכי ההרשאה להשתמש בותה/חניבלבד ב

 .ותה/חניב האמור השימושבהתאם להוראות החוזה, וכל עוד החוזה מתיר לו את 

, לכל צורך של הרשות חניה/ותר לרשות, בכל עת, להיכנס ליאפש המשתמשהרשות תהיה רשאית ו .5.4
- לצדדים שלישיים ו/או על החניה/ותועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, על מנת להראות את 

ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או לצורך עריכת סיור  ה/ןולסוקר ה/ןמנת לבודק
קוט את האמצעים הקבועים בחוזה או בכל דין ו/או כדי לנ חניה/ותפוטנציאליים ב משתמשיםל

, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חניה/ותהמצריכים כניסה ל
 .חירום שונות ו/או לכל צורך אחר, לפי שיקול דעתה של הרשות
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  המשתמשהתחייבויות הצהרות ו .6

  ומתחייב בזה כדלקמן: , מצהירמאשר המשתמש

ובהתאם לייעודים אותם  חניית מסוקיםאך ורק למטרת  /ןהמנו/או בכל חלק מ ותה/חניבלהשתמש  .6.1
 , ולא לכל מטרה אחרת.חניהקבעה הרשות לכל 

 ות כל שימוש אחר, לרבות מתן טיפולים למסוקים.ה/לא יוכל לעשות בחנימשתמש המובהר כי 
ל בכפוף להוראות נספח והכ, ותה/רשאי לבצע ניקיון של המסוק בחני היהי משתמשמובהר כי ה

  .)'ב נספח השירות והתפעול (

  הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו  ותה/חניהאת  כי יחזיק .6.2
  .לעניין זה

או , ותה/חניהעליהם ש, או למקרקעין /ןכות התשתית שבה, למערותה/חנילא להוסיף כל תוספת ל .6.3
, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או להתקין ו/או לשפץ, כל מבנה ו/או האמורלשנות חלק מ

אם ניתנה לכך , אלא ותה/חניהקיר ו/או מתקן ו/או ציוד ו/או ריהוט ו/או כל דבר אחר בקשר עם 
 .הסכמת הרשות, מראש ובכתב

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי  המשתמשמתחייב זה לעיל, קטן ע מהוראות סעיף מבלי לגרו
הקודם,  ןה/, למצבהמשתמש, על חשבונו של ותה/חניה לרבות החזרת, בניגוד לאמורשבוצעו 

 ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת ההתקשרות 
  .ןובין לאחריה

ו/או שיש בה על  , רעשמטרד, ריח, מפגע ,הגבלה, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעהות לא לעש .6.4
 שדהמנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים ב

ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה נוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או 
 שדה.ירה של הלפעילותו הסד

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות, או על  .6.5
, לרבות לגבי המועדים והזמנים שבהם תנוהל שדההניהול ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי 

יין אחר הוראות המנהל לענכן למלא ו בכךכל הקשור כיו"ב ו ופעילות הרשות, המשתמשפעילות 
 ., כפי שיהיו מעת לעתשדהב פעילותו

אחר כל ההוראות המפורטות גם בקפידה,  המשתמשימלא בגדר האמור וכחלק מהשירותים, 
בנספח בטיחות ), 'ג נספח ( בנספח בטיחות באש) 'ב נספח נספח השירות והתפעול (בבכללים, וכן 

 .)'ה נספח ( בנספח הוראות הביטחוןו )'ד נספח ( וגיהות

 הרשות תהא רשאית (אך לא חייבת), בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או
זה קטן , כל הוראה מהוראות הנספחים המפורטים בסעיף המשתמשלעדכן מיוזמתה ו/או לבקשת 

 יעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. כל טענה ו/או תב למשתמשלעיל, וזאת מבלי שתהיה 

ו/או לציוד הרשות, שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של  ותה/חנילתקן, על חשבונו כל נזק ל .6.6
 יחיו, כל מי מטעמו או מי מלקוחותיו., עובדיו, שלהמשתמש

שיש  ןה/ו/או בסביבת ותה/חניבלדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים  .6.7
  .בהם כדי לגרום למפגע ו/או על כל ליקוי אחר

 ותה/חנילנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או נזקים או תקלות אחרות ב .6.8
, ולמלא אחר כל הוראות המנהל ו/או הרשות המוסמכת לכך ותה/חנית סמוכים לו/או במקומו

  .בעניין זה

   האמור ומבלי לפגוע בכלליותו:בגדר 

כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או  ,ןה/או בסביבת ותה/חניבלא לאחסן או להחזיק  .6.8.1
 .כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש

 .יד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני החשמללהקפ .6.8.2

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי  .6.8.3
  .אש או מניעת שריפות

המוסמכות בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של כל הרשויות  ותה/חנילפעול ב .6.9



 

10 

ים הקשורים לאיכות הסביבה, בין היתר, בנושא זיהום הרלבנטיות, לרבות הוראות כל דין בנושא
אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים 

 ורישוי עסקים.

לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה בין  .6.10
ו/או על ידי כל מי מטעמו ובין אם לאו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום  שהמשתמאם נגרם על ידי 

מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) 
  על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.  ותה/חניבולפעול מיידית 

דין ו/או מבלי לגרוע כל ת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי כי מבלי לגרוע מכל זכות אחר .6.11
ובאופן ספציפי מבלי לגרוע מהאמור בנספח דין,  כל על פי החוזה ו/או על פי המשתמשמחובות 

דית כלפי הרשות באחריות המלאה והבלע המשתמשישא ') ז פח האחריות והביטוח שבחוזה זה (נס
וכלפי כל מי מטעמה בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק מכל מין וסוג שהם, בקשר ישיר ו/או 

לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין בנושאים הקשורים  חוזהעקיף עם הפרת חובותיו לפי ה
ינה מייננת לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קר

כי ישפה ויפצה את  מתחייב המשתמשובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). 
בהם  םהרשות מייד עם דרישתה הראשונה, בגין על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שה

כתוצאה מן האמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול  או שנגרמו לה נדרשה לשאת
האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות 

 בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.

בשטח בו מתקיימת באופן רציף  ותת/ות ממוקמה/החנימצהיר בזאת, כי ידוע לו ש המשתמש .6.12
 /משתמשיםליםבמהלך כל תקופת היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר מפעי

נוספים, נוסעים, מלווים, מקבלי פנים עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת 
בצורה זהירה, באופן  יקיים את פעילותוההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

, על ידי שדהו/או עם השירותים המוענקים ב שדההמשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות ב
 ה אחרים ו/או נוספים מטעם הרשות.ת ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאהרשו

 המשתמשים הנוספים .6.13

 המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן: 

 נוספים. משתמשיםקיימים ו/או פועלים  שדהשבכי ידוע לו  .6.13.1

באופן מלא, עם המשתמשים תיו, יוישא באחריות לשתף פעולה ולתאם את פעילו כי .6.13.2
פי החוזה, לבין פעילות המשתמשים -, בכל נקודת ממשק שבין פעילותו עלנוספיםה
אשר הוקצו למי  ו/או מקומות שירות א) שלא יכנס לחניות(, ובכלל האמור: נוספיםה

ב) שלא יתפוש חזקה ייחודית בכל שטח שלא הוקצה לשימושו (מהמשתמשים הנוספים; 
באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימים  קיים את פעילותו) יג(במסגרת החוזה; 

בצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה ללא (ד) ש ;הרשות והמשתמשים הנוספים
שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת 

ם ו/או לכל מי מטעמם, לרבות לגרום נזק או אי נוחות, לרשות ו/או למשתמשים הנוספי
 .לציבור לקוחותיהם

לטיבם ולמהותם של הקשרים (א) המשתמש ישא באחריות המלאה והבלעדית 
האדמיניסטרטיביים ו/או התפעוליים ו/או לכל קשר אחר שבינו לבין המשתמשים 

 אלו לעיל.של הפרת התחייבויות (ישירות ועקיפות) תוצאותיה  , וכן (ב) לכלהנוספים

 המשתמשת לא תשא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, והרשו .6.13.3
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כלפי הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, (א) תביעה מכל מין וסוג שהיא, 
פעילותם , וכן (ב) בגין ל של המשתמשים הנוספיםבקשר ישיר ו/או עקיף למעשה ו/או מחד

ו/או להתנהלותם של המשתמשים הנוספים ו/או מי מטעמם, לרבות שיתוף הפעולה של 
 המשתמשים הנוספים כאמור עם המשתמש. 

פנה , יָ לעיל בכל מקרה שבו נגרם למשתמש ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור .6.13.4
, במישרין כנגד המשתמשים הנוספים ר לכךבקשהמשתמש כל טענה ו/או תביעה 

הרלוונטיים, וכנגדם בלבד. לשם כך, תמחה הרשות למשתמש את זכויותיה כלפי 
המשתמשים הנוספים, ככל שהן רלוונטיות לנזק ו/או לאובדן שנגרם למשתמש (ולצורך זה 
 בלבד), וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות כלפי המשתמש, כלפי המשתמשים

 הנוספים ו/או כלפי מי מטעמם. 
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יד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מ המשתמש .6.13.5
ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין 

מישרין ו/או וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות ו/או שבהן נשאה הרשות, ב
 זה לעיל.  5.5 בעקיפין, והמצויים באחריות המשתמש על פי סעיף

 זה לעיל על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 6.13 אין באמור בסעיף  .6.13.6

או מסמכי ייסודו להתקשרותו הסכם כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין,  .6.14
ולביצוע התחייבויותיו על פיו; המשתמש אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות  בחוזה

חוזה ו/או בביצוע התחייבויותיו החוזה ואין בחתימתו על המותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי 
 .על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין

לא ימצא  בחוזה באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמורכי ימלא את התחייבויותיו ש .6.15
ללא דיחוי, על כל עניין  לרשות,להודיע במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

. כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתוב
העניינים האמור. ידוע למשתמש כי אם  מיידית להסרת ניגודיפעל המשתמש במקרה זה האחרון 

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה עניינים כי נוצר מצב של ניגוד תמצא הרשות, 
לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על 

 .דין כל פי חוזה זה ו/או על פי

מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום פגיעה או  יימנעווכי הוא ועובדיו ישמרו על מוניטין הרשות,  .6.16
 ה.הטוב ופעולותי השמרשות, הטלת דופי ב

ו/או כל תשלום  /ןבהבפועל השימוש עצם ות ו/או ה/להשתמש בחני וכי ההרשאה שניתנה ל .6.17
וש בלעדית, לא יהוו החכרה או לא יתפרשו כהענקת זכות שימבמסגרת החוזה, שהתחייב לשלם 

 .לא יתפרשו כיוצרי יחסי חכירה או שכירותוכן השכרה, 

הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, זכויות ו
, או כל חוק אחר להגנת דיירים הקיים כיום או שייחקק בעתיד, שכוונתם או מטרתם 1972-התשל"ב

או על  לא יחולו על חוזה זה או על יחסי הצדדים מכוחו ,ים, חוכרים או שוכריםהגנת דייר
משום תשלום דמי מפתח או תשלום בנוסף, התשלומים לרשות מכוח החוזה, אין בהם  .המשתמש
  .דומה אחר

כי דרש וקיבל מהרשות ו/או ממי מטעמה את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם  .6.18
ק את כל ההיבטים המסחריים ו/או המשפטיים ו/או כל היבט אחר העלול התקשרותו בחוזה, וכן בד

להשפיע על התקשרותו בחוזה לרבות מצבן התכנוני, הפיזי והמשפטי של החניה/ות והתשתיות 
הקיימות בה/ן, וכי על יסוד בדיקות אלה וכל בדיקה אחרת אשר מצא לנכון לערוך, מצא כי 

למען הסר ספק יובהר, כי לא  לצורך קיום פעילותו בשדה. החניה/ות מתאימה/ות לצרכיו ומטרותיו
לצרכיו  החניה/ותתשמע כל טענה ו/או דרישה כלשהי מצד המשתמש בגין כל פגם ו/או אי התאמת 

 כאמור.ולמטרותיו 

 זה לעיל בפרט: 6  בכלל ובסעיף הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזהבקשר לכי  .6.19

והפרתן או אי נכונות של מי מהן מהווה הפרה יסודית  להתקשרות עמויסודי תנאי  מהוותהן  .6.19.1
 של החוזה.

ו/או תקופות הארכה  במהלך כל תקופת ההתקשרותהן ימשיכו לעמוד בתוקפן ויהיו נכונות  .6.19.2
 .(ככל שתחולנה)

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .6.19.3

  ומגבלות שדהבהפעילות מועדי  .7

בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימת פעילות  תורשה שדהפעילות המשתמש ב .7.1
  המנהל, כפי שיהיו מעת לעת. הוראותפרסום בפמ"ת ולל, והכל בהתאם ובכפוף שדהבתעופתית 

 כמפורט להלן: שדהמה אסורות המראותבדרך כלל  פרסום המכרז,נכון למועד  .7.2

  שעון קיץ

  בבוקר. 08:00 עד 20:00 -ל מורביעי: החשני  ,בימי ראשון

  בבוקר. 08:00עד  22:30 - ביום שלישי: החל מ
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  בבוקר. 07:00עד  20:00 - ביום חמישי: החל מ

  בבוקר. 07:00עד  19:00 -: החל מביום שישי

  בבוקר. 08:00עד  22:00 -ביום שבת: החל מ

  חורףשעון 

  בבוקר. 08:00עד  20:00 -ורביעי: החל משני  ,בימי ראשון

  בבוקר. 08:00עד  21:00 - שלישי: החל מביום 

  בבוקר. 07:00עד  20:00 - ביום חמישי: החל מ

  בבוקר. 07:00עד  19:00 -: החל מביום שישי

  בבוקר. 08:00עד  22:00 -ביום שבת: החל מ

  .המידע העדכני מפורסם בפמ"ת ובנוטא"מים המפורסמים מעת לעת

ו/או תקופות  ההתקשרותתקופת ובמהלך  מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכן המשתמש .7.3
ומתחייב  המשתמש. כמו כן מצהיר שינויים במועדי פעילות השדהיחולו  (ככל שתחולנה) ההארכה

(או כל מגבלה אחרת), לא ישפיעו בכל מקרה על כל תשלום  יםהאמור שינוייםבזאת במפורש שה
שלומים לרשות כדמי הרשאה ת שישלם לרשות ו/או לצדדים שלישיים על פי החוזה, ובכלל האמור,

 .נוספים ו/או תשלומים שישלם לרשות כדמי שירותים משולבים

מתקיימת באופן רציף במהלך כל תקופת  כי בשדהכי ידוע לו המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת,  .7.4
נוספים, נוסעים, מלווים, מקבלי  משתמשיםהיממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר 

ו/או תקופות ההארכה (ככל  ההתקשרותוגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת  פנים עובדים
המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות בשדה ו/או עם  פעילותו תבוצע באופןשתחולנה), 

השירותים המוענקים בשדה, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה 
 .ם הרשותאחרים ו/או נוספים מטע

  ותה/העתקה ו/או שינוי החני .8

 אחר למקום במפרט ןלה המוקצה המקום מן ,ןחלק או ןכול, מהחניות מי להעתיק רשאית הרשות .8.1
 החניה/ותב להשתמש משתמשל ולהורות, במפרט המפורט חניותה של ןשטח להקטין או/ו שדהב

, ניהולית, תפעולית הסיב מכל") החניה/ות החלופית/ות(להלן: " ות/נתהמוקט או/ו ות/תהאחר
 .דעתה שיקול פי-ועל, ביטחונית או בטיחותית

ל , הכהחלופית/ות חניה/ותולהשתמש ב חניה/ותלהפסיק את השימוש ב משתמשהורתה הרשות ל .8.2
, וולהעביר, על חשבונ החלופית/ות חניה/ותלהשתמש ב משתמשה לעיל, מתחייב 8.1 כאמור בסעיף 

מים ממועד קבלת הודעה על כך י 30, תוך כאמור ה/ושנקבע החלופית/ות חניה/ותל ול ציודאת כ
 .מאת הרשות

  פרסום וקידום מכירות .9

סימנים שימוש בצבע, שלטים, הצבת , מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שדהבפרסומת ופרסום  .9.1
תבצעו רק י שדהב, וכל פרסום או פרסומת אחרים פעילות המשתמשומודעות המפרסמות את 

  .שדהבשירותי פרסום באמצעות מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות למתן 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות  14מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  המשתמש .9.2
  .1984-התעופה), התשמ"ד

  רישיונות, היתרים ותשלומי מיסים וארנונות .10

במהלך תקופת  וחזיק על שמלהכך, הבלעדית ל ובאחריותו ו, על חשבונמתחייב המשתמש .10.1
בכל ההיתרים הנדרשים לפי כל דין ו/או בהתאם ההתקשרות ו/או תקופות הארכה (ככל שתחולנה) 

ו/או  שדהב המשתמשפעילות לבקשר , )2.4 (כהגדרת מונחים אלו בסעיף  להוראת כל רשות מוסמכת
 .ותה/חנילשימוש בו/או בקשר  ותה/יחנבקשר לאחזקת 

הן ממשרד  - בעל כל ההיתרים הדרושים על פי כל דין המשתמש יהיה מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
להטסת מסוק, כשהם תקפים על שמו, לרבות רישיון לפי  -התחבורה והן מרשות התעופה האזרחית 

, שעל פיו בעל הרישיון 2011- תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשע"א
  .מוסמך מטעם שר התחבורה / ראש מינהל התעופה האזרחית לנהל פעילות של הטסת מסוקים



 

13 

בשימוש מתחייב שכל פעולה הכרוכה  המשתמשלעיל,  10.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  .10.2
, המחייבת ותה/חניבו/או בביצוע שיפוצים והתאמות כלשהם  ותה/חניאחזקת ו/או ב ותה/חניב

במועד ביצוע הפעולה. כל ההוצאות  היתר בתוקף אלא אם קיבל ידו , לא תבוצע עלהיתר קבלת
  . המשתמש, יחולו על ואו חידוש היתרהקשורות או הנובעות מקבלת ה

ן במהלך כל תקופת במועד תחילת תקופת ההתקשרות, וכ ףתק היהי, היתרמתחייב שכל  המשתמש .10.3
למנהל להודיע מתחייב  המשתמש ., לפי העניין(ככל שתחולנה)ו/או תקופות ההארכה  ההתקשרות

וכן בכל מקרה בו  ו/או על התלייתם ו/או ביטולם היתרים כאמורעל כל שינוי שהוכנס בלרשות מיד ו
 .לעיל נודע לו, או היה עליו לדעת כי ישנה אפשרות לביטול איזה מההיתרים האמורים

שהיה עליו , קודם למועד שדהבקשר לפעילותו בהנדרשים  היתריםהאיזה מ משהמשתלא קיבל  .10.4
תהא , משתמשוכן במקרה בו בוטל איזה מההיתרים שהיו ברשות העל פי החוזה,  פעילות זולבצע 

באמצעות  ,ם או באופן חלקי)מעיקרו/או ההרשאה (את החוזה ו/או להשהות לבטל הרשות רשאית 
ארכה נוספת לקבלתם  למשתמשאו לחילופין, תהא רשאית ליתן  למשתמששתשלח לשם כך הודעה 

ו/או אישור למילוי התחייבויותיו האמורות, וזאת עד לתאריך שתקבע הרשות בהודעתה בכתב 
 , והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.למשתמששתימסר לשם כך 

  שמירת כל דין .11

ישא י (ככל שתחולנה)ו/או תקופות ההארכה  תקשרותההכי במהלך כל תקופת מתחייב  המשתמש .11.1
יקיימו ישמרו וו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) והבלעדית שהוא וכל מי מטעמבאחריות המלאה 

למלא אחר  -, ובכלל האמור שדהבחניה/ות ו/או לפעילותו בהוראות כל דין המתייחסות לשימוש את 
זיהום אוויר, זיהום מים,  יבנושאהסביבה, ובכללם: בהקשרים הרלוונטיים לאיכות דין כל הוראות 

וכן זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים 
על ידי הרשות, או על ידי כל רשות  עת לעתכל הכללים וההוראות שיתפרסמו מבנוסף, למלא אחר 

 .במסגרתו החוזהפי - ייבויותיו עלהתחקיום השדה וסדרי מוסמכת אחרת, לגבי 

את הרשות המשתמש יידע  (ככל שתחולנה)ו/או תקופות ההארכה  מהלך כל תקופת ההתקשרותכי ב .11.2
וכל מי מטעמו (לרבות תה של הפרת הוראות כל דין על ידיו באופן מיידי, בדבר קיומה או היתכנו

הוראות החוזה וכן יידע את ושאר החניה עובדיו, ספקיו ומבקריו), וכל זאת בקשר עם מקומות 
שיתקבלו הרשות באופן מיידי, בדבר כל פנייה (בכתב או בעל פה), החלטה, התראה ודרישה המנהל ו

  .בקשר עם הפרה כאמור המשתמשאצל 

מתחייב למלא אחר ההוראות הישימות של כל  המשתמשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.3
 .1977-עופה, התשל"זפי חוק רשות שדות הת- הכללים שהתפרסמו על

 .של החוזה זה לעיל, מהווה הפרה יסודית 11 הפרת איזה מהוראות סעיף  .11.4

  משתמש / מי מטעם המשתמשמועסקי ההוראות ביחס ל .12

ו/או מי  ידיו בשדה-עלדים ו/או המועסקים בכל הנוגע להעסקת העוב מתחייב למלא משתמשה .12.1
הרלבנטיות לעניין זה המפורטות בנספח השירות והתפעול, בנספח אחר כל ההוראות מטעמו 

  הבטיחות והגהות ובנספח הוראות הביטחון. 

- ידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמועסקים עלכי  ,מצהיר בזה משתמשה .12.2
רישיונות זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בשדה, וו/או מי מטעמו ו ייד

 נספח הוראות הביטחון.כאמור יינתנו בהתאם לצורך ובכפוף להוראות 

 מבלי לגרוע באיזה מהוראות נספח הוראות הביטחון: .12.3

רישיון  משתמששל הו/או מי מטעמו המנהל יהיה רשאי לסרב לתת לעובדיו ו/או למורשיו  .12.3.1
ור שניתן לעובדיו כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בשדה, או לבטל או להתלות רישיון כאמ

  , אם ניתן כזה. משתמששל הו/או מי מטעמו ו/או למורשיו 

, הכוללת את פירוט שמותיהם, מענם ידי המשתמש בשדה-עלרשימת כל האנשים שיועסקו  .12.3.2
  ומספרי הזיהוי שלהם, תימסר לאישורו המוקדם של המנהל.

-ועסקים על, כל אחד מעובדיו ו/או מהמהשדהלהוציא מ משתמשהמנהל רשאי לדרוש מה .12.3.3
  , בשל כל אחד מאלה:בשדה ו/או מי מטעמו וייד

  נוכחותו בשדה אינה רצויה; .12.3.3.1

  התנהגות בלתי הולמת; .12.3.3.2
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 הופעה חיצונית בלתי הולמת; .12.3.3.3

בחשד לביצוע  תקופת ההתקשרותלאחר תחילת נפתחה נגדו חקירה משטרתית  .12.3.3.4
עבירה נגד בטחון המדינה או על עבירה שהיא פשע או על עבירות מוסר או על 

ירה שיש עמה קלון או על עבירות על דיני פיקוח על מצרכים ושירותים או דיני עב
  מכס.

  לעיל. 12.3.3.4 תלוי ועומד נגדו כתב אישום על ביצוע מי מהעבירות שבסעיף  .12.3.3.5

לעיל, תיאסר כניסתו  12.3.3 , כי משנתן המנהל הוראה כאמור בסעיף מתחייב משתמשה .12.3.4
 כאמור, וזאתו/או כל מי מטעם המשתמש של כל עובד או מועסק למקום השירות הרלבנטי 

שא בתשלום פיצויים כלשהם יתוך תקופת הזמן הנקובה בדרישת המנהל, ומבלי שהרשות ת
  אה זו., ומבלי שהמנהל יצטרך לנמק מתן הוררבגין הסילוק האמו

במהלך ו או מטעמו ייד- עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק עלמתחייב להיות אחראי כלפי  משתמשה .12.4
, בגין כל לביצוע החוזהבקשר במהלך תקופות הארכה (ככל שתחולנה) ו/או ו/או  תקופת ההתקשרות

מהלך בנזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע 
, או בעת כל פעילות הקשורה תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופות הארכה (ככל שתחולנה)

 .לביצוע החוזה

   בסיסיים ושירותים נוספים למשתמש על ידי הרשותשירותים אספקת  .13

על פי שיקול דעת  ככל שתחולנה), יסופקו למשתמשבלבד ו/או בתקופות ההארכה ( תקשרותבתקופת הה
נסיבות, השירותים הבאים, והכול באופן, בתנאים ובמועדים יקבעו לשם כך על ידי הרשות ובהתאם ל

  הרשות, ובכפוף לשאר הוראות חוזה זה: 

 שירותים בסיסיים .13.1

 .ותה/חניל השירותי אחזק .13.1.1

 שירותי ניקיון לחניה/ות. .13.1.2

 שירותים נוספים .13.2

שהרשות או  נקודות חשמל בחניה/ות, תוות, אם וככל שקיימה/חניל שירותי אספקת חשמל .13.2.1
 תתקין נקודות חשמל במהלך תקופת ההתקשרות. 

 .לחניה/ותמים שירותי אספקת  .13.2.2

בנוסף,  המשולבים.יהיו כלולים בדמי ההרשאה  הבסיסייםבגין השירותים דמי שירותים מובהר כי  .13.3
אי אספקת השירותים  / מובהר כי לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה המשולבים בגין אספקת

 .מכל סיבה שהיא ותים הנוספיםהבסיסיים ו/או השיר

הנדרשים (ככל שידרשו) לצורך תפעול ותחזוקת  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שירותים אחרים .13.4
ועל  המשתמש, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והבלעדית של החניות

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

  תשלומים לרשות .14

 דמי הרשאה משולבים .14.1

 משולביםדמי ההרשאה הלרשות את  המשתמשישלם  תמורת ההרשאה שקיבל במסגרת החוזה,
  .אותם נקב בהצעתו/יו הכספית/ות אשר הוכרזה/ו כזוכה/ות במכרז

קע השימוש בקרדמי  ות,ה/מובהר כי דמי ההרשאה המשולבים כוללים את דמי ההרשאה בגין החני
  .)אחזקה וניקיון( הבסיסיים ות ודמי השירותיםה/בגין החני

- ) 01.01( ת חוזהבתחילת כל שנ חוזה שנתמדי למדד ויעודכנו  יוצמדו דמי ההרשאה המשולבים
העדכון הראשון יתבצע  .למדד הבסיסהידוע באותו מועד בהשוואה בהתאם לשיעור השינוי במדד 

  ע ההצמדה והלאה.המעודכן יחול מרג הסךו 1.1.2018ביום 

דמי  עודכנועל אף האמור לעיל, מוסכם בזאת שבנסיבות בהן שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא י
דמי בהתאם לשינוי האמור, ובכל מקרה באופן שבו הסכום המעודכן של  ההרשאה המשולבים
ית של צעתו הכספהמתעדכנים לאחר העדכון הנקוב לעיל, לא יהיו נמוכים מה ההרשאה המשולבים

  .המשתמש במכרז
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 דמי שירותים נוספים  .14.2

את עלות  המשתמש, ישלם 13.2.1 כאמור בסעיף  )יהיו(ככל שבגין אספקת וצריכת חשמל  .14.2.1
 -  ותה/חנילפי קריאת מוני החשמל שתתקין הרשות על חשבונה ב -בפועל צריכת החשמל 

לצריכת חשמל ביתית של חברת החשמל לישראל בע"מ, ובתוספת  בהתאם לתעריפון תעו"ז
  התשלום הקבוע שבתעריפון.

את עלות  המשתמשישלם לעיל  13.2.2 כאמור בסעיף  )יהיו(ככל שבגין אספקת וצריכת מים  .14.2.2
  .להבהתאם לתעריפי הרשות לשירותים א -לפי קריאת מונה מים  - צריכת המים בפועל

ו/או שיהיו נהוגים ברשות על פי התעריפים הנהוגים ברשות ם מיהמשולהשירותים הנוספים דמי 
על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת  נוויעודכ וייקבע, ותהרלוונטי חניותהמ תבקשר עם כל אח

  .והמוחלט של הרשות

מורים בחוזה, ולא מובהר כי תשלום דמי שירותים נוספים הינו בנפרד ובנוסף לשאר התשלומים הא
  ו/או בכל תשלום אחר. הרשאה המשולביםייכלל בדמי ה

  תנאי תשלום והוראות כלליות ביחס לתשלומי המשתמש לרשות .15

תשלומים חודשיים שווים ביום הראשון לכל חודש  12 –דמי ההרשאה המשולבים ישולמו מראש, ב  .15.1
 .פות ההארכה (ככל שתחולנה)ותקו קלנדארי בגין אותו חודש, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות

  .ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות 15 - לא יאוחר מהיום ה דמי השירותים הנוספים, ישולמו  .15.2

ריבית סכום כל תשלום, שילם המשתמש איזה מהתשלומים האמורים במועדם, תתווסף ללא  .15.3
ועד למלוא תשלום אותו  הקבוע לתשלומומועד מההחל וזאת ן, להל 16 פיגורים כאמור בסעיף 

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לרשות מכוח החוזה ו/או מכוח כל דין תשלום בפועל
 בגין כך.

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין כל תשלום שישלם המשתמש  .15.4
  ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא משולם. לרשות לפי חוזה זה, ישולם 

פי החוזה במועד שנקבע -המשתמש מתחייב לשלם לרשות את התשלומים שהוא חייב בתשלומם על .15.5
  ה. זלתשלום, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני מועד 

ו תאריך, כמשמעו " הוא יום העסקים הבנקאי של אותהמועד שנקבע לתשלום" - לצורך חוזה זה 
  .1981-בהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו מכח סמכותו לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א

(אך מועד לתשלומו, לרבות בחוזה פי החוזה, ושלא נקבע - חייב בו על תשלום שהמשתמשבמקרה של  .15.6
הרשות ימים מיום דרישת  15תוך  מומתחייב המשתמש לשל, פיגוריםריבית תשלום לא רק) 

 לתשלום, אלא אם כן נקבע אחרת בדרישה.

 או הפקדה יתבצע באמצעות החוזה פי- על בו חייב שהוא לרשות תשלום שכל מתחייב המשתמש .15.7
 ביצוע ידה. לצורך על שייקבע של הרשות, כפי בנק לחשבון ישירות המשתמש שיבצע בנקאית העברה

 המצורף חשבון, בנוסח לחיוב החוזה, הוראה חתימת לרשות, במועד המשתמש האמור, ימציא
ההוראה לחיוב והמשתמש (להלן: " המשתמש בנק ידי על חתומה לחוזה, כשהיא 'ט  נספחכ

 כתב פי על של המשתמש חשבונו את לחייב בזכותה שימוש לעשות רשאית תהא "). הרשותחשבון
 למשתמש כך על להודיע חייבת הבלעדי, מבלי שתהא דעתה קולשי פי חשבון, על לחיוב ההוראה
 החוזה. הוראות פי על המשתמש על מוטלת שחובת תשלומו תשלום כל עם ובקשר מראש

בשנת החוזה הראשונה ובשנת החוזה האחרונה (ככל שאינן שנים קלנדאריות מלאות), ישלם  .15.8
, המתאים לחלקה של ם שנתיכל תשלום אשר נקבע כתשלוהמשתמש לרשות את החלק היחסי של 
  . שימוש בחניה/ותשנת החוזה במהלכה ניתנה לו ההרשאה ל

  פיגורים תשלום סכום ריבית .16

ישולם המשתמש לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה,  .16.1
 חושב כדלהלן:בגין כל יום של פיגור בתשלום את סכום ריבית הפיגורים, אשר י

  11הפיגורים ריבית סכום  החוב קרן
12
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t - .מס' הימים מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  

  ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. .16.2

בצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על כך הרשות רשאית ל .16.3
  יום מראש. 30בכתב למשתמש 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או  .16.4
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

, כפי שתהיה מעת לעת במהלך י כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסיתחישוב הריבית לגב .16.5
 .תקופת הפיגור

  לצדדים שלישיים תשלומי חובה .17

הארנונה, ), כהגדרתן בחוזה זה "האגרות"האגרות (לרבות את כל המיסים, גם יידרש לשלם  המשתמש
/או בתקופות  ההתקשרות תקופתההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו ב

פי כל -על, והכל ותה/חניו/או על השימוש ב ותה/חניאחזקת ו/או על  המשתמשעל  ככל שתחולנה)ההארכה (
  התשלומים ישולמו ישירות לרשות או לגוף המוסמך אשר יטיל את התשלום. .דין

  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 וביטוח אחריות .18

  אחריות ושיפוי .18.1

ת וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הרשו .18.1.1
מבלי לפגוע לכלי הטיס ו, לרבות, וו/או לרכוש וו/או לעסק משתמשפגיעה שיגרמו ל

בכלליות האמור, נזק או פגיעה שנגרמו עקב כניסת הרשות ו/או מי מטעמה לנכס למטרה 
  מהמטרות המפורטות בהסכם זה.

  ותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישה כאמור כלפי הרשות ו/או מי מטעמה.מו משתמשה

לעיל, מובהר כי הרשות ו/או כל מי שבא  18.1.1 למען הסר ספק ומבלי לפגוע באמור בסעיף  .18.1.2
זקי גוף ו/או ו/או פועל מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לגבי נ

 וו/או לעובדי משתמשמכל סוג שהוא שייגרם ל , לרבות לכלי הטיס,אבדן ו/או נזק לרכוש
, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, למועסקים, סוכנים, קבלנים, וו/או למי מטעמ

  .משתמשלקוחות, מבקרים וכל אדם אחר שימצא בנכס או בשטח אחר המוחזק על ידי ה

באחריות לכל אבדן ו/או נזק שייגרמו לנכס ו/או לתכולותיו ו/או ישא י ולבד משתמשה .18.1.3
ו/או לרשות ו/או מנהליה ועובדיה ו/או למי מטעמה  ולכל אדם ו/או תאגיד לרבות לעובדי

בנכס ו/או  וו/או לקהל המבקרים בנכס ו/או לכל אדם אחר, אשר ינבעו מניהול עסקי
. האמור כולל גם בגין משתמששל ה מהחזקה ו/או השימוש בנכס, ו/או מכל פעולה אחרת

 פעילות בקשר עם פעילות כלי טייס ככל שתהיה כזו.

לעיל, מובהר במפורש כי הרשות ו/או מי  18.1.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .18.1.4
שר בבעלות או מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לנזקים הנגרמים לכלי הטיס א

בחזקת או בשימוש המשתמש, לרבות נזקים תוצאתיים עקב כך. המשתמש יישא באופן 
בלעדי בסיכון זה והוא פוטר את הרשות ומי מטעמה מכל אחריות לנזקים כאמור. 

בסכומי ביטוח  HULLהמשתמש מתחייב לבטח את כלי הטיס האמורים בפוליסת 
ול סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות מתאימים ובתנאים הולמים. פוליסה זו תכל

  ומי מטעמה. 

עוד מוסכם כי אין בשאלת הכיסוי הביטוחי כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות ומי 
  מטעמה לנזקים כאמור. 

  י תנאי זה הינו מהותי לחוזה זה.מובהר במפורש כ

מטעמה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות עובדיה ומנהליה וכל הבאים  משתמשה .18.1.5
בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שהן עלולות להתחייב לשלם או שיאלצו לשלם או ששילמו 

  ין ו/או על פי הוראות הסכם זה.בגין כל נזק בגינו היא אחראית על פי כל ד

מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות עובדיה ומנהליה בגין כל נזק או הוצאה  משתמשה .18.1.6
גדן, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד שייגרמו להן בשל תביעה שתוגש נ
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מאי מילוי  על פי כל דין ו/או משתמשתביעה כאמור, ככל שתביעה זו נובעת מאחריות ה
על פי הסכם זה או הפרת  משתמששל ה ומאי מילוי התחייבותהוראות הסכם זה ו/או 

 .כאמור, לרבות כל תביעה לדמי נזק התחייבויות

 משתמשביטוחי ה .18.2

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לפני מועד קבלת חזקה  משתמשלגרוע מאחריות ה מבלי .18.2.1
יבצע עבודות התאמה ו/או  ש, וככל שהמשתמבנכס ו/או לפני תחילת ביצוע עבודות בנכס

לערוך ולקיים ביטוח  משתמשמתחייב ה - המוקדם מבין המועדים שיפוץ ו/או הקמה,
וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור  , קבלניםמשתמשעבודות קבלניות בשם ה

 1'ז נספח עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כ
  ").משתמשאישור עריכת ביטוח עבודות ה(להלן: "

י הרשות לא יאוחר להמציא ליד משתמשללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב ה .18.2.2
ממועד קבלת החזקה בנכס ו/או לפני תחילת ביצוע עבודות בנכס המוקדם מבין שני 

. ו", כשהוא חתום על ידי מבטחימשתמשאת "אישור עריכת ביטוח עבודות ה ,המועדים
כאמור ” משתמששהמצאת "אישור עריכת ביטוח עבודות ה ומצהיר כי ידוע ל משתמשה

קבלת חזקה בנכס ולביצוע עבודות בנכס, והרשות תהיה הינה תנאי מתלה ומקדמי ל
ביצוע עבודות בנכס היה והאישור כאמור לא הומצא לפני מועד  משתמשזכאית למנוע מן ה

   .תחילת ביצוע העבודות

 משתמשעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב ה משתמשמבלי לגרוע מאחריות ה .18.2.3
עריכת  ית הביטוחים המפורטים באישורלערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה א

נספח או  2'ז נספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כ
אצל חברת ביטוח  ")משתמשעריכת ביטוחי ה יאישור(להלן: " (גרסה באנגלית) 3'ז 

  ").משתמשביטוחי המורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "

להמציא לידי הרשות לא יאוחר  משתמשללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב ה .18.2.4
בנכס או לפני מועד  משתמששל ה וממועד פתיחת עסקקבלת חזקה בנכס ו/או ממועד 

דות המבוטחות על פי סעיף הכנסת נכסים כלשהם בנכס (זולת נכסים הכלולים בעבו
עריכת  יהמוקדם מבין המועדים, את אישור - ו/או תחילת השימוש בנכס לעיל)  18.2.1 

 ומצהיר כי ידוע ל משתמשעל ידי המבטח. ה מיםחתו םכאמור, כשה משתמשביטוחי ה
ו של לפתיחת עסקהינה תנאי מתלה ומקדמי  משתמשעריכת ביטוחי ה ישהמצאת אישור

לקבלת החזקה בנכס ו/או הכנסת נכסים כלשהם לנכס (זולת נכסים ו/או  המשתמש
לעיל), והרשות תהיה זכאית למנוע מן  18.2.1 הכלולים בעבודות המבוטחות על פי סעיף

וקבלת החזקה בנכס ו/או הכנסת נכסים כאמור, במקרה  ואת פתיחת עסק משתמשה
 שצוין לעיל. שהאישור לא הומצא לפני המועד

אבדן הכנסות, תכולת הנכס וביטוח רשאי שלא לערוך ביטוח  משתמשמוסכם כי ה .18.2.5
 a – e, או סעיפים 2'ז (נספח  משתמש) לאישור עריכת ביטוחי ה6( - ) ו1פים (כמפורט בסעי

אבדן הכנסות תכולת הנכס ולהלן יחול לגבי כל  18.2.9 ), ואולם האמור בסעיף 3'ז ספח לנ
  .םכאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינ

 משתמשמתחייב ה ,)3'ז (או  2'ז -ו 1'ז זה ונספחים  18בסעיף בנוסף לדרישות המפורטות  .18.2.6
 : כם זה את הביטוחים המפורטים להלןלקיים כל משך הס

 גוף נזקי ) לביטוח1970ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש תש"ל (  .א
ו/או מי משתמש ו עקב השימוש בכלי רכב על ידי הו/א בקשר דין פי על לבטחם שחובה
  . ומטעמ

פוליסה לביטוח חבות כלפי רכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב בגבול אחריות   .ב
 אירוע.  כל ) בגיןמיליון שקלים חדשים(₪  1,000,000 –שלא יפחת מ 

 פוליסות בקשר עם פעילות כלי טייס ככל שתהיה כזו.   .ג
  

בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם הוא מחויב  יש צורך משתמשאם לדעת ה .18.2.7
כאמור לעיל, מתחייב  משתמשבעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הלערוך ו/או 

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או  משתמשה
תחלוף כלפי הרשות כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  משתמשמשלים לביטוחי ה

עובדיה ומנהליה, לעניין ביטוחי רכוש, ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות עובדיה 
  ומנהליה, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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- ) ו1פי סעיפים (-מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על משתמשה .18.2.8
), מעת לעת, 3'ז  לנספח a – e, או סעיפים 2'ז (נספח  משתמשחי הביטו ) לאישור עריכת6(

  פיהם.-כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויין של נשוא הביטוח המבוטח על

ה ו/או תביעה כנגד הרשות עובדיה כל טענה ו/או דריש ומצהיר כי לא תהיה ל משתמשה .18.2.9
ומנהליה, וכל הבאים מטעמה וכן כלפי משתמשים אחרים ו/או שוכרים אחרים ו/או 
דיירים אחרים בשטח השדה ו/או בשטח המבנה, אשר בהסכמי ההפעלה שלהם ו/או 
השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה להם זכויות בנכס נכלל פטור מקביל כלפי 

לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו, לרבות נזק לכלי הטיס זק , בגין נמשתמשה
א זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות ושהוכן בגין כל נזק 

) 1מחויב לערוך בהתאם לסעיף ( ואהעצמית הנקובה בפוליסה) על פי הביטוחים אותם ה
עריכת  ) לאישור6(-) ו1) וסעיפים (1'ז ח נספ( משתמשלאישור עריכת ביטוח עבודות ה

, והביטוחים כאמור בסעיף )3'ז  לנספח a – e, או סעיפים 2'ז (נספח  משתמשביטוחי ה
, בין פוטר בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור משתמשהלעיל,  18.2.7 

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול אם נערכו על ידו הביטוחים ובין אם לאו. 
 לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

יטוח במועד, כאמור בסעיפים למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת הב .18.2.10
על פי הסכם זה, לרבות, ומבלי  משתמשלעיל, לא תפגע בהתחייבות ה 18.2.4  -ו 18.2.2 

מתחייב לקיים  משתמש, והמשתמשלפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על ה
ביצוע עבודות ו/או קבלת החזקה  ופי הסכם גם אם יימנעו ממנ-על ואת כל התחייבויותי

  בנכס, בשל אי הצגת האישורים במועד. ובנכס ו/או הכנסת נכסים לנכס ו/או פתיחת עסק

להפקיד  משתמשה , מתחייבמשתמשלפני מועד תום תקופת ביטוחי ה יומייםלא יאוחר מ .18.2.11
ל בגין הארכת תוקפם לשנה לעי 18.2.4בידי הרשות אישור עריכת ביטוח כאמור בסעיף 

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, משתמש נוספת. ה
  מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

כאמור  משתמשידי ה- הרשות רשאית לבדוק את אישורי עריכת הביטוח שיומצאו על .18.2.12
מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  משתמשלעיל וה 18.2.11  -ו 18.2.4, 18.2.2בסעיפים 

מצהיר כי זכות  משתמשכאמור בסעיף זה. ה ושיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותי
הביקורת של הרשות ביחס לאישורי עריכת הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי 

חובה וכל אחריות כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל  משתמשה
שהיא בכל הקשור לאישורי עריכת הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי 

 משתמש, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המשתמשה
  .ו/או על פי כל דין פי הסכם זה- על

את דמי , לשלם ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד משתמשה .18.2.13
יחודשו מעת לעת לפי  משתמשהביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי ה

  .ותקופת הארכה, אם וככל שתהיה הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה

מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יפורסמו מעת לעת על ידי הרשות ו/או  משתמשה .18.2.14
ות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או עובדיה ומנהליה וכן מתחייב שלא לעש

מחדל בנכס ו/או בסביבתו אשר עלולים לגרום להתפוצצות ו/או דליקה ו/או אשר יש בהם 
  כדי לסכן חיי אדם או את הנכס.

מתחייב כי במידה והרשות ו/או עובדיה ומנהליה יחויבו בתשלום דמי ביטוח  משתמשה .18.2.15
לרשות, את  משתמששלם הי, משתמשה של ההחריג ונוספים מעבר למקובל, עקב פעילות

 התוספת האמורה, מיד עם דרישתה הראשונה.

פי חוזה זה, תהא הרשות -לערוך על ואת הביטוחים אשר עלי משתמשבצע היאם לא  .18.2.16
ולשלם את דמי הביטוח,  משתמשרשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ה
משתמש , והמשתמשדה, על חשבון הלרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמ

מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל 
מוותר בזה על כל  משתמש, והמשתמשעל הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור ה

  טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

זה  18בסעיף מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי המתחייב מן האמור  למען הסר ספק .18.2.17
ובכלל זה גובה גבולות  )3'ז (או  2'ז -ו 1'ז כנספחים וכן מאישורי הביטוח המצורפים 

המפורטים בהם, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המשתמש אשר  האחריות
אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין. המשתמש מצהיר ומאשר 
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כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות או מי מטעמה בכל 
  יסוי הביטוחי ובכלל זה לגובה גבולות האחריות כאמור.הקשור להיקף הכ

המשתמש מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם התקשרות נשוא  .18.2.18
הסכם זה, על המשתמש לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים 

  ביחס לפעילותם. 

אבדן הרשות בגין כל נזק ו/או  מובהר ומוסכם כי המשתמש נושא באחריות בלעדית כלפי .18.2.19
והמשתמש  ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם המשתמש,

יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני 
המשנה כאמור, בין אם הנזק ו/או אבדן הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב 

  תמש לערוך ובין אם לאו. המש

  על כל תניותיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 18 הפרת סעיף  .18.2.20

  ערבות .19

, יפקיד (לרבות פינוי ומסירת החניה/ות) על פי החוזה המשתמשקיום כל התחייבויותיו של  להבטחת .19.1
בלתי מותנית , אוטונומיתרבות בידי הרשות, עם חתימת החוזה, ומדי כל שנת חוזה, ע המשתמש

 .מדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד התשלום על פיה)מהוצמודה למדד (

או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של  בנק בישראלמאת הערבות תינתן  .19.2
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, 

 1985-עלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"הכב
 כנספח. הערבות תהא בנוסח המצורף 1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 .")הערבותהלן: "ותינתן לטובת הרשות (ל משתמשלחוזה, לבקשת ה 'ו 

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

, ההצעה הכספיתמגובה  40%סכום הערבות יהיה בשיעור הגבוה מבין שני הסכומים הבאים: (א)  .19.3
לחוזה)  'ח (מצורפת כחלק מנספח בהצעתו הכספית במכרז המשתמש כפי שנקב ₪  _____בסך של 

מסך כל החיובים מכל מין  33%או (ב)  ,לעיל 0  להוראות סעיףבתוספת מע"מ והצמדה למדד בדומה 
השירותים הנוספים, ריביות וכיוצ"ב, שהופקו  וסוג שהם, לרבות דמי הרשאה המשולבים, דמי

במהלך שנת החוזה הקודמת (ובמקרה של שנת חוזה שאינה מלאה, יבוצע חישוב יחסי להתאמה 
 לשנה קלנדארית מלאה) בקשר עם החוזה.

  .סכום הנקוב בחלופה (א)ההיה ילשנת החוזה הראשונה,  סכום הערבות

נה תנאי יסודי ילעיל ה יםהאמור יםבמועד רבותכי ידוע לו שהפקדת העמצהיר בזאת,  משתמשה .19.4
 תימסר הערבותאם לא  החוזה הרלוונטית, והרשות לא תאשר את תחילת תקופת לקבלת ההרשאה

 במועד האמור.

 90עד תום חודשים ממועד הוצאתה, או  15- לותהיה בתוקף אחת משנות החוזה, הערבות תינתן לכל  .19.5
(על  ההתקשרותתקופת צאה הערבות, וכך עד לתום אותה שנת חוזה שלגביה הוימים לאחר תום 

  ., לפי המוקדםככל שתחולנה)הארכותיה, 

לא שילם איזה  - מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות לעניין זה ולא מילא איז משתמשוהבמידה  .19.6
לחלט  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא הרשות רשאית -  מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה

, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, םאו מקצת םכול הערבותכספי את 
 .לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו

 חייב לחדש את הערבות משתמש, יהא הכאמור חלט את כספי הערבותהשתמשה הרשות בזכותה ל .19.7
ום בו קיבל ) ימים מהי7האמור, תוך שבעה ( חילוטלפני ה כל סכום שהיה חלק מהערבותאו להשלים 

 כאמור. על חילוט הערבותהודעה  משתמשה

לרבות מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה זה,  משתמשוה תקופת ההתקשרותהסתיימה  .19.8
יקול דעתה, את כתב , לפי שמשתמשתחזיר הרשות ל, החניותהתחייבויותיו להחזרה ופינוי של 

  בתום תוקפו. הערבות

די לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של כ סכום הערבותמוסכם בזאת שאין ב .19.9
  .משתמשה

 פי כל דין.- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .19.10
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 .של החוזה זה לעיל, מהווה הפרה יסודית 19  הפרת איזה מהוראות סעיף .19.11

   שמירת סודיות .20

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או  משתמשה .20.1
אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע  שהגיעהמידע אודות הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, 

ו/או סיום תקופות ההארכה, ככל  החוזה, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה
  .שתחולנה

מילוי ההתחייבויות המנויות -, יצהירו כי ידוע להם כי איידו , עובדיו וכל מי שיועסק עלהמשתמש .20.2
 בסעיף זה לעיל מהווה עבירה פלילית.

  פיצויים מוסכמים .21

 הפרה במהלך תקופת ההתקשרותפיצויים מוסכמים בגין  .21.1

שאינה פיגור  ), וכן21.2 מתייחס סעיף (לכך  החניותשאינה איחור בפינוי  -בגין הפרת החוזה 
ישלם המשתמש לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש,  -) 15.3 לכך מתייחס סעיף בתשלום (
ין כל יום, והכל בגין כל הפרה, ובמקרה של הפרה נמשכת ישולם הסך הנ"ל בג₪  500- ל סך השווה

 למעט אם ישנה התייחסות מפורשת אחרת בחוזה ובנספחיו.

 החניותפיצויים מוסכמים בגין עיכוב בפינוי  .21.2

, כולם או חלקם (לרבות ימי מהחניותמוסכם בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי איזה  .21.2.1
בכתב של שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שאינה הוראה מפורשת ו

 שלושלרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה המשתמש הרשות, ישלם 
החודשים שקדמו למועד  12במהלך המשתמש לם ידמי הרשאה משולבים אותם ש פעמים

, וזאת בגין התקופה שתחילתה במועד בו אמור היה 364, והכול חלקי החניותשנקבע לפינוי 
אם עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה ובתוספת מע"מ במלו החניותלפנות את המשתמש 

  .כדין

חודשים ממועד תחילת  12לפני שחלפה תקופה של  החניותלפנות איזה מ המשתמשנדרש  .21.2.2
חודשים, וזאת  12, יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של תקשרותתקופת הה

ד למועד בו התבקש לשלם בפועל ע המשתמשבהתאם לסך התשלומים היחסי אותו נדרש 
 נוי.הפי

  הוראות נוספות/כלליות ביחס לתשלום פיצויים מוסכמים .21.3

ימים ממועד בו  15באחריות לשלם לרשות את הפיצויים המוסכמים, תוך  ישא המשתמש .21.3.1
חשבונית בגין הפיצויים המוסכמים ובסכום הנקוב בחשבונית.  משתמשלהנפיקה הרשות 

ם במועד האמור, יישאו הפיצויים המוסכמים את הפיצויים המוסכמי המשתמשלא שילם 
פיגורים ממועד בו אמורים היו להשתלם עד למועד תשלומם בפועל, ויחולו בעניין זה  ריבית

  להלן. 16 הוראות סעיף 

ם על הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים האמורים לעיל, מהווים פיצוי מוסכם והול .21.3.2
. מובהר בזאת, כי על אף ההפרה כאמורהנזק אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של 

האמור בכל דין, לא יהיה בפיצויים המוסכמים על מנת לגרוע מזכות הרשות לכל סעד אחר 
ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול 

יצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר ככל שתחויב בו כלפי צד שלישי. החוזה ו/או לקבלת פ
כדי לגרוע  המשתמשלהסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם דלעיל על ידי 

לביצוע כל התחייבויותיו שבחוזה במועדם, לרבות ביצוע כל התשלומים במועדם, מחיובו 
, הרשאה משתמשלכאמור כדי להעניק במועד, וכי אין בתשלום  החניותלפנות את ו/או 

 ., לתקופה נוספת כלשהיחניותבלבצע כל שימוש 

  המשתמשביצוע על חשבון  .22

דין, מקום שלפי החוזה כל מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי  .22.1
חובה והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה בעצמה או על ידי  המשתמשמוטלת על 

 , ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.המשתמשרים, על חשבון אח

הודעה בכתב בדבר אי מילוי  למשתמשהרשות תוכל לממש את זכותה כאמור, רק לאחר שנתנה  .22.2
  לא מילא את חובתו הנ"ל בפרק הזמן שנקבה הרשות בהודעתה. המשתמשוחובתו 
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וציאה כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שה המשתמש .22.3
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 

פיגורים כמפורט בהוראות  ריביתאותו סכום  ישאאת החשבון תוך המועד הנקוב לעיל,  המשתמש
 לעיל. 16 סעיף 

חותכת בין הצדדים לעניין  ראייהעל ידי הרשות, כאמור בסעיף זה, ישמש  למשתמשחשבון שיוגש  .22.4
לא יהא רשאי לערער על הצורך בהוצאות המפורטות  המשתמשוההוצאות שהוצאו על ידי הרשות, 

  בחשבון ו/או על שיעורן.

  פינוי וסילוק יד  .23

או עם סיומו או (ככל שתחולנה) ו/או סיום תקופות ההארכה  ההתקשרותעם תום תקופת מיד  .23.1
, ותה/חניהמלסלק ידו , המשתמשביטולו של החוזה מכל סיבה שהיא, הכל לפי העניין, מתחייב 

השייכים לו או לעובדיו ו/או למי  ),וכלי תעופה (לרבות כלי רכב מכל ציוד ומכל חפץ ןה/לפנות
 ותה/ונקי ותה/יפנו ןיא/הכשהלרשות,  ן/בהולהשיב את החזקה , ידם או על ידו מטעמו שהובאו על

 .מכל אדם ומכל חפץ, במצב טוב ותקין

מוטלת האחריות המלאה והבלעדית למסור לרשות ו/או  המשתמשמבלי לגרוע מכלליות האמור, על 
, נקיים וללא פסולת. ןומה ןודרכי הגישה אליה ן, סביבתןכשה בחניה/ותלמי מטעמה את החזקה 

אשפה, ומחוץ לשטחי השדה, את כל ה מהחניה/ות המשתמשק במסגרת ולצורך האמור, ינקה ויסל
, הכול על המשתמשועל חשבונו של  בהתאם להוראות הרשות ולהוראות כל דיןלכלוך, והפסולת, ה

מכל  תופנוי ותנקי ן, כשהבחניה/ותמנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את החזקה 
 קופת ההתקשרות. פסולת כאמור, ביום העוקב ליום שבו הסתיימה ת

לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב  המשתמשלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .23.2
 משתמש, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש לבחניה/ותלמסירת חזקה 

 ./או לכל מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמהו

, את הציוד ממנה/הןולהוציא  ותה/חנילה הרשות רשאית להיכנס תהי, המשתמשכן לא עשה  .23.3
או ליתן הוראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למקום  וכלי התעופה כלי הרכב, המוצרים והחפצים

נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר בזאת  המשתמש. המשתמשאחסון, הכל על חשבונו של 
להעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מ

  לכך. 

והחפצים  , כלי הרכב, כלי התעופהכבון על הציוד, המוצריםימוסכם בזאת שלרשות תהא זכות ע .23.4
 יהא חייב לה לפי החוזה. משתמשהאמורים לעיל, בגין כל חוב שה

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

וכן בזכות  25 בהתאם לסעיף זכות הרשות וכן ב 21.2 21.2 מזכות הרשות בהתאם לסעיף (ב) וכן 
  להלן. 25.8  -ו 25.7  לראות בכך הפרת חוזה ולפעול גם בהתאם לסעיפיםהרשות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לו  מצהיר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי המשתמש .23.5
שהועמדו לרשותו בכל מקרה  חניותהממאיזה  שהרשות רשאית להורות על סילוק ידו ו/או הוצאתו

מאי עמידה בתנאים אלה ייפגע שירות  ינהג שלא בהתאם לתנאי ההרשאה וכתוצאה המשתמשבו 
לא תהיה זכות  למשתמשהציבורי.  של הסדר חיוני לציבור ו/או יפסק השירות ו/או תתקיים הפרה

תביעה כספית  לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהיא כנגד סילוק היד האמור אלא לפעול במסגרת
  בלבד. 

מיד עם תום ההתקשרות או עם סיומו או ביטולו של החוזה מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית  .23.6
על ידי הרשות לא תפטור את  ותה/חניהכאילו החוזה לא נעשה כלל. תפיסת  ותה/חניהלתפוס את 
 מהאחריות שחלה עליו לפי כל התחייבות מהתחייבויותיו הכלולות בחוזה. המשתמש

  איסור הסבת החוזה .24

 חברת אם או לחברה בת שלולרבות  -  לאחר ו/או להסב ו/או להמחות להעביר אינו רשאי המשתמש .24.1
ולא להוסיף או לצרף  החוזהיו לפי כל זכות מזכויות בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, -

, אלא לאחר שקיבל החוזהכל זכות ו/או חובה על פי קבלת  שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם
 לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לתת את הסכמתה כאמור, 
למרות אי קבלת אישור, אותה העברה ו/או הסבה ו/או  שתמשהמעשה כן  עםובמקרה זה, (א) 
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המחאה תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, כלפי הרשות, וכן (ב) תיחשב 
  כהפרה יסודית של החוזה.

 לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. המשתמשזכויותיו של  .24.2

 זה לעיל, תהווה הפרה יסודית. 24 הפרת איזה מהוראות סעיף  .24.3

  הפרת החוזה .25

את החוזה, הפרה  משתמשהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה .25.1
לא תיקן את  משתמשיום וה 14הודעה מוקדמת של  משתמששאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל

  .כאמורההפרה, תוך התקופה 

הרשות רשאית לבטל את החוזה בשל כל הפרה  ,עילל 4.5 0 בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  .25.2
  .25.4 , וזאת בהתאם לסעיף משתמשיסודית על ידי ה

  בנסיבות בהן:גם עיל רשאית הרשות לבטל את החוזה ל 25.2  בסעיף משנה מבלי לגרוע מהאמור .25.3

, או מי משתמשבחתימה איזה מורשה או  משתמשאיזה מנהל ב, או משתמשנמצא כי ה .25.3.1
עמה מבעלי העניין שלו, הורשע בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה שהיא פשע או שיש 

- קלון ו/או בעבירת רכוש ו/או בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח
, ו/או על תקנות ו/או צווים 1996-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ו, או על 1957

פי מי מחוקים אלה, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי -שניתנו על
או לאחריה, ו/או שתלוי  ההתקשרות, לפני תחילת תקופת 1981-ותקנות השבים, התשמ"א

ועומד נגדו כתב אישום על עבירה כאמור ו/או שמתנהלת נגדו חקירה בעבירה כאמור ולא 
 הביא את עובדת קיומו של כתב האישום או את עובדת ניהול החקירה לידיעת הרשות.

לשהו, לרבות הגעה להסדר יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כ-הודה באי משתמשה .25.3.2
 .נושים או הצעה להסדר נושים כאמור

מפרק זמני או כונס  לוהוצא צו פירוק, או מונה הוגשה בקשה לצו פירוק או  משתמשנגד ה .25.3.3
וע, או הוגשה בקשה לצו כינוס או ניתן צו כינוס על נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קב

הקפאת הליכים ו להקפאת הליכים או ניתן צו להוגשה בקשה לצאו חלק ממנו, או  כל רכושו
צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים בקשה או , או כל רעוןילחדל פ ךהפ משתמששהאו 

לא הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב  משתמשהאחד מאלה: 
ימים או  60בתוך  -בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 .נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים משתמשבקשת הביטול שהגיש ה

ממנו, או שנעשתה מהותי , או על חלק משתמשהשל  טל עיקול, זמני או קבוע, על רכושוהו .25.3.4
, והתקיים אחד מאלה: או חלק מהותי ממנו משתמשה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש

ול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק לא הגיש בקשה לביטול העיק משתמשה
בקשת ימים או  60בתוך  -ד להגשת בקשה כזו להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מוע

 ן או החלטה חלוטים.נדחתה בפסק די משתמשההביטול שהגיש 

דש מח- , למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןמשתמשהנפתחו הליכים לפירוק מרצון של  .25.3.5
  .מאושרים על ידי הרשותבתנאים ה

  לעיל תהא הרשות רשאית: 25.3 את החוזה הפרה יסודית, או חל האמור בסעיף  משתמשהפר ה .25.4

  לבטל את החוזה לאלתר; או .25.4.1

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או  משתמשלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה .25.4.2
להמשיך  משתמש, ו/או להורות למשתמששתימסר ההודעה ל ימים מיום 7תוך ההתחייבות, 

יהא חייב למלא אחר הוראות הרשות, וכמו כן  משתמשולקיים את הוראות החוזה במלואן. ה
  לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה.

הרשות תנקוב בהודעה  25.4.1 כאמור בסעיף  במקרה בו הרשות בחרה לבטל את החוזה לאלתר, .25.5
. פעלה הרשות משתמש(שתישלח בדואר רשום), את התאריך שקבעה להפסקת ההתקשרות עם ה

פי הודעתה, ולא תשמע טענתו שהוא עומד לפתוח, או פתח, - מתחייב לפעול על משתמשכאמור, ה
  וכן לא טענה בקשר להפרה. הרשעה ו/או על הליכים בעניינו כאמור בהליכי ערעור על

לתקן את ההפרה ו/או לקיים  משתמשלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהבמקרה בו הרשות בחרה  .25.6
את  שתמשמהפר הבמקרה בו ו/או  ;לעיל 25.4.2 את ההוראה ו/או ההתחייבות כאמור בסעיף 
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לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה  משתמשהחוזה הפרה שאינה יסודית והרשות דרשה מה
לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראה ו/או התחייבות, כפי  משתמשו/או ההתחייבות, וה

שנדרש על ידי הרשות ולשביעות רצונה של הרשות, תהא הרשות רשאית לבטל את החוזה מחמת 
יהא חייב לשלם לרשות  משתמשקיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב וה-או איהפרתו 

הקיום כאמור. אין -פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/או אי
- כל סעד או תרופה על משתמשבאמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד ה

 דין.כל פי 

על ביטול החוזה  משתמשבזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקום שבו הודיעה הרשות ל מובהר .25.7
, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת משתמשבשל הפרת החוזה על ידי ה חוזהבהתאם להוראות ה

דין, תהא הרשות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי כל לרשות על פי החוזה ו/או על פי 
שניתנה על פי החוזה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות או הערבות את  בעניין, לחלט

למציע אחר במכרז, או לצאת במכרז  חניה/ותשימוש בללמו"מ משפטי כלשהו וכן ליתן הרשאה 
, או לנהוג אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון באותה עת, חניה/ותשימו בלהרשאה  מתןלאחר 

ומים ו/או לפיצויים כלשהם בגין מימוש הערבות ו/או ביטול לא יהיה זכאי לתשל משתמשוה
אחר, והוא מתחייב בזה שלא לתבוע  משתמשל חניה/ותשימוש בלההתקשרות ו/או מתן הרשאה 

תשלומים ו/או פיצויים מהרשות ו/או שלא לבוא בכל דרישות לעניין זה כנגד הרשות ו/או כנגד מי 
 .מטעמה

, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי חוזהבות בבנוסף לאיזה מזכויות הרשות הנקו .25.8
והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה מהשירותים ו/או השירותים הנוספים אשר הרשות מספקת 

את ההפרה/ות  משתמש), לרבות אספקת חשמל, וזאת עד למועד שבו יתקן הןאו חלק ן(כול חניותל
 "). ניתוק השירותים(להלן: "

  קיזוז ועיכבון .26

לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה  משתמשה
  רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. 

ל תשלום המגיע הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכ
  .על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים ו/או לחלטם מתוך הערבות למשתמשו/או שיגיע 

רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט, מכל מין וסוג שהם להבטחת הרשות כן תהיה 
  ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים. החוזהכלפיה על פי  המשתמשחובות 

  המשתמש  בתאגידכנסת שינויים איסור ה .27

על  (כמובן, אך ורק במקרה והמציע הינו תאגיד) מתחייב שלא לעשות כל שינוי בתאגידו המשתמש .27.1
ידי הוספת בעל מניות או בעל זכויות שליטה אחרות, על ידי העברת זכויות, הוספתן או חלוקתן 

מניות חדשות, בין שנעשו בין מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או הקצאת 
בעלי המניות (או בעלי השליטה בכל דרך אחרת) בתאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו בעל מניות או 
בעל שליטה בכל דרך אחרת), שיש בהם כדי להשפיע על השליטה בתאגיד, אלא לאחר קבלת אישור 

   מאת הרשות, ובהתאם לתנאי האישור.

היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו  המשתמשאגיד תנאי זה יחול גם אם השליטה בת .27.2
  בידי תאגיד אחר.

  שימוש בזכות הרשות-איויתור ו/או  .28

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  .28.1
  תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

פי החוזה ו/או מכוח כל -ר, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה עללא אכפה הרשות, או אכפה באיחו .28.2
דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות 

  .סיפא 30 , באופן האמור בסעיף הרשות מאת בכתב הדבר נעשה אם אלא, כלשהן

  המקורדין העתק כדין  .29

  החוזה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .30

כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או  כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.החוזה מכיל, מבטא וממצה את 
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 
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וזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, בח
 ם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.לגרוע מהם או לשנות

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים 
מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבד, באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד 

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק  –שאם לא כך 
  בלתי נפרד הימנו.

  סמכות שיפוט וברירת דין .31

דית לדון יפו תהא סמכות שיפוט ייחו- אביב-הצדדים קובעים בזאת שלבית המשפט המוסמך בתל .31.1
  בכל עניין הקשור והנובע מחוזה זה.

אשר  ,כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה החוזה .31.2
    יגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  מתן הודעות .32

או באמצעות אחד לחוזה למשנהו בקשר לחוזה, תימסר ביד כל הודעה או התראה שתשלח על ידי צד 
יראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו  לחוזה. 35 פקסימיליה או תשלח בדואר רשום לפי המען בסעיף 

שעות מעת מסירתם כיאות בבית  72נמסרה לנמען עם מסירתן ביד או באמצעות פקסימיליה, או בחלוף 
כתובתו, יודיע  המשתמשואר רשום, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. שינה דואר בישראל, ומשלוחם בד

  לרשות את פרטי כתובתו החדשה תוך שבעה ימים מיום שינוי כתובתו.

  שימוש במידע ונתונים .33

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

נשוא חוזה זה, בכל הנתונים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים  חניותשייערך בקשר ל
ו/או בקשר עם  שדהפעילותו בו/או בקשר עם  המשתמשים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת כספי

, ככל שתחולנה)ת ההארכה, ובמהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופ המשתמשההתקשרות עם 
  מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל. המשתמשו

  ות שמירה על טוהר המיד .34

  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: המשתמש

, במישרין ו/או יקבל ו/או ו/או קיבליתן ו/או נתן ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .34.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

בה ו/או נושאי המשרה רשות כל החלטה של ההשפעה על  התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות
במהלך ומתחייב שלא לעשות כן בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי
  .תקופתו

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדישות רבעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה

  .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.3
ו עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/א

, עם מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית
 .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן חתימת חוזה זה ו

רשות דלעיל, תהיה ה , כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיולמשתמשידוע  .34.4
(ללא זכות להחזר סך  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו

כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או בזאת וכן יהיה מושתק מלהעלות מוותר  המשתמשו, ההשקעה)
  .בקשר לכך עקיפה

 מהווה הפרה יסודית.לעיל זה  34 הפרת הוראה מהוראות סעיף  .34.5

  מעני הצדדים .35

  מעני הצדדים לצורך החוזה יהיו כמפורט ברישא לחוזה.
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  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

___________________       ___________________  
  פ ע י לה מ          ה ר ש ו ת                

  

שהצעתם זכתה במכרז, יצרפו המציעים במשותף  הוא תאגיד שהוקם על ידי מציעים במשותף משתמשהבמידה ו
  את חתימתם בשולי חוזה זה כדלהלן:

, מאשררים בחתימותינו להלן משתמש, בעלי המניות ב__________,___________,___________, מאנו הח"
בהצעתנו למכרז המצורפת כנספח לחוזה, וכן מצהירים ומתחייבים כי נישא את התחייבויותינו המפורטות 

  יבצע את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. משתמשחריות לכך שהבא
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  'א  נספח
  
  חניותמפרט 
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  נספח ב'
  התעופה חיפה שדהעמדת חניה למסוק ב - שירות ותפעולנספח 

 
  

יחויבו בהליך בדיקה בטחוני בהתאם לנוהלי רש"ת, לצורך כניסה למתחמי הנמל  כל עובדי המפעיל .1
השונים, המפעיל ידאג שעובדיו יגיעו בתאום מראש למשרד קב"ט הנמל, לצורך מילוי טפסים להליך 
הבדיקה. למען הסר ספק, מילוי טופס אין משמעותו, כי העובד יקבל אישור. רק עובדים שיחידת הביטחון 

וכלו להיכנס לשטח האווירי ולמפעיל לא תהה טענה כלשהי כלפי רש"ת, במידה ועובד לא יקבל אישרה, י
 אישור בטחוני.

פי דין, - בעיסוק המחייב רישוי על במתחם חנית המסוקים,יעבוד מפעיל או מטעמו, אשר כל עובד של ה .2
  פי כל דין.-המוסמך על, מאושר על ידי הגורם ובמסגרת תפקידו שיון תקף לעסוק באותו עיסוקייחזיק בר

באחריות המפעיל לדאוג לביטוח כל עובד/ קבלן המועסק על ידו או מטעמו, עפ"י נהלי רש"ת ועפ"י כל דין.  .3
למען הסר ספק כל עובדי החברה האחרים, גם אם אינם עובדים בעמדות המסוקים, אלא במתחמי הנמל 

  לעיל. 2יבוטחו בהתאם לאמור בסעיף  - האחרים 

פסולת, ממתחם חנית המסוקים והשטח האווירי. פסולת/ אשפה הדורשת כל עיל  לפנות באחריות המפ .4
פינוי מיוחד בהתאם לחוק/ תקנות/ נהלים לרבות, שמנים משומשים, שפכים, סמרטוטים, משטחים וכו', 

  .תפונה ע"י המשתמש בהתאם לנדרש ועל חשבונו

בהתאם לדרישות המשרד שטח הנמל, מ נויולדאוג לפי ובאחריות המפעיל פסולת שמן תנוקז בכלי מיוחד .5
. למען הסר ספק,  עד לפינוי השמן משטח הנמל, יאוחסן השמן אך ורק בהתאם לתקנים לאיכות הסביבה

  .הנדרשים ולחוק בתוך מיכל סגור ומאצרה

 נמל.ה אישור ובתאום מראש של הנהלתאך ורק ב וצעובי ותיקונים הדורשות הרמת מנוף,עבודות בדק  .6

רה תנועת כלי רכב בשטח האווירי בנמל התעופה חיפה לאנשים שאינם מורשים. במקרים בהם ככלל אסו .7
יינתן אישור לתנועה, היא תבוצע עפ"י נוהל תנועת כלי רכב בשטח המבצעי בנמל התעופה חיפה, כללי 
רש"ת והחוק ולאחר ביצוע הדרכת בטיחות בתעבורה ע"י קצין בטיחות בתעבורה  מורשה כחוק מטעם 

 עיל לאחר שקיבל הסמכה והרשאה מטעם קצין הבטיחות בתעבורה של רש"ת.המפ

אין לעלות על רחבת המסוקים עם רכב ללא אישור מתאים מראש. כל התנועה תבוצע על בסיס שביל  .8
 הפטרולים הנמצא מערבית לרחבה.

, תתואם םלצורך ביצוע עבודות ברחבת החניה למסוקיבהם נדרש לעלות עם רכב/ מנוף  במקרים מיוחדים .9
, משואה אין לעלות עם רכב למתחם, ללא תדרוך מוקדם העבודה מראש עם הנהלת הנמל ומנהל המגדל.

 בתנאי שהדבר אינו מפריע לפעילות השוטפת. זאת  ,המגדלבתדר  קשרמכשיר ו מסתובבת

 המפעיל מתחייב כי כל מי שיצטרך מטעמו לנהוג ברכב בשטח האווירי, יעבור תדריך מסודר על אופן .10
ברכב של המפעיל  מטעמו הנהיגה בשטח האווירי מקצין הבטיחות בתעבורה מטעמו. לא ינהג עובד/ קבלן

  או לווי צמוד. ,בשטח האווירי, ללא תדרוך כנ"ל

כללי הבטיחות שנקבעו בדיני הגהות  כל העבודות בשטח הנמל בכלל וברחבת המסוקים בפרט, יבוצעו עפ"י .11
  והבטיחות בעבודה.

כלשהם ללא השגחה ברחבת המסוקים, או בסמוך אליה, ובפרט בזמן המראה/נחיתה. ים אין להשאיר חפצ .12
 באחריות המפעיל לוודא, לפני נחיתה/המראה, כי השטח נקי לחלוטין מציוד/חפץ העלול "לעוף".

שטיפת מסוקים תתבצע אך ורק בעמדת החניה של המסוק, עפ"י תקני רש"ת ואכ"ס, עם חומרים/  .13
 געים בסביבה. למען הסר ספק, אין לשטוף עם חומרים אחרים.דטרגנטים, שאינם פו

כל תקלה שנגרמה ע"י המשתמש, תתוקן ע"י המשתמש באופן מיידי ועל חשבונו. הרשות שומרת לעצמה  .14
את הזכות לתקן את הדרוש תיקון, באמצעות עובדים/ קבלנים שלה, ולחייב את המפעיל בעלויות במקרה 

או שלא תוקנו לשביעות רצון המנהל, למפעיל לא תהיה זכות לערר על תקלות שלא תוקנו,  בהם נשארו
 גובה החשבון.
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כל העבודות שיבוצעו ע"י עובדי המפעיל יבוצעו ע"פ כל דין, כל ציוד המוחזק בשטח הנמל ודורש בדיקות  .15
 ע"פ כל דין, ייבדק בהתאם. המפעיל מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לכך למנהל, מיד ללאחר

 הבדיקה.

 החתימה על החוזה עם רש"ת, כפי שקיבל אותו ביוםהעמדה את  המפעיליחזיר  ,בסיום החוזה עם רש"ת .16
 לא תיקן, רש"ת תתקנם ותחייב את המשתמש בהתאם. שהמפעיללמעט בלאי סביר, במידה ויהיו ליקויים 

 למפעיל לא תהיה זכות לערער על גובה החשבון. 

לכוחות החירום של הנמל על המסוקים שבשימושו, פתחי חירום נהלי  המפעיל מתחייב כי יעביר הדרכה .17
 חילוץ מהמסוקים וכל מידע אחר הנדרש ע"י אחראי תחנת הכיבוי של הנמל.

כל ו המפעיל מתחייב כי הוא, עובדיו וכל הפועלים מטעמו, ימלאו אחר כללי רש"ת, נהלי נמל התעופה חיפה .18
 או מי מטעמו. ,הנחיה של מנהל הנמל

ק מסוקים יבוצע ברחבת המסוקים, באמצעות מיכלית של בעל ההרשאה לכך, מטעם רש"ת. כל נושא תדלו .19
תדלוק המסוקים, יבוצע עפ"י הנהלים הקיימים לנושא תדלוק של בעל ההרשאה למתן שירותים אלה. 

 ככלל אין לבצע תדלוק חם במסוקים, אלא אם יאושר אחרת מראש ע"י המנהל. 

 מטעמו ילבשו אפודים זוהרים בשטח האווירי. כל עובדי המפעיל או מי .20

רכבים מטעם המפעיל הפועלים בשטח האווירי יצוידו במשואה מסתובבת, שתופעל בכל זמן נסיעתם  .21
 .ICAOבשטח זה. בנוסף, רכבים שנדרשים לנוע באופן קבוע יסומנו עפ"י דרישות רת"א/ 

 ש"ת.המפעיל ישלם לרש"ת עבור אספקת מים וחשמל בהתאם לתעריפי ר .22
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  'ג  נספח
  

  נספח בטיחות באש
  

 כללי .1

המטרה העקרונית של יחידת הצלה וכיבוי אש בנ"ת היא הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש ולסביבה בהתרחש   .א

 אירוע חירום. מניעת דליקות היא אמצעי חשוב בהשגת יעד מרכזי זה של היחידה.

ם, החנויות והמחסנים שבו, וכן המבנים והמתקנים השונים הנמצאים בשטח הטרמינל והמשרדים, הדלפקי

מתקני רש"ת, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש 

 בטיחותיים.

), רשות כבאות, חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה 1959על פי חוק שירותי הכבאות (  .ב

 ולמניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת רשות כבאות, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת דלקות   .ג

ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, ושותפי הפעילות על מנת להקטין את סיכוני 

  הבטיחות מאש.

ם (זכיינים וקבלנים) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני רש"ת ובשטחים מפעילי  .ד

המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט 

 בנספח זה.

 מטרה .2

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

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד  ו/או במתן שירותים, בתחומי מתקני רש"ת.

  הנהלות מתקני רש"ת, (ויחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה) למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

 שיטה .3

  תדריך  .א

ובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, ויחתום על טופס מפעיל מתחייב שכל ע

 תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות יחידת שירותי הצלה וכיבוי אש, בנושאים הבאים:

 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

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

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

 חומ"ס.

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

 נאמן בטיחות אש  .ב

ג מטעמו שישתתף בהדרכות שעורכת יחידת הצלה וכיבוי אש לגורמים שאינם עובדי רש"ת המפעיל ימנה נצי

 ).נאמן בטיחות אש: חות אש (להלןבנושאי בטי

נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע 

ההדרכות האמורות לעיל. נאמן בטיחות אש עבודות (בנייה תיקון ושיפוץ), בכל מידע שנמסר לו במסגרת 

  יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין הנהלת המתקן ו/או יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה.
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  נאמן בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:

ום נמלי התעופה כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתח –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1

  של רש"ת, יהיה בכפוף לאישורים מתאימים של הנהלת הנמל ובתיאום עם יחידת הצלה וכיבוי אש.

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

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

  המתקן ו/או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב ומראש. 

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

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

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

 ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת אישור סופי ממחלקת הצלה וכיבוי אש.

חל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי לאחד מבני המקומות  –שינוי יעוד למבנה  )4

לכך אישור מראש של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, בהם ניתן השירות, אלא אם ניתן 

לרבות אישור מדור מניעת דליקות של רשות הכבאות. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע בבטיחות 

המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם 

 ורכוש.

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

המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים בדבר 

בשדה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות בתחומה 

מצא המתקן. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי נ

 בקשתו) לביצוע העבודה.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, מטעם יחידת ההצלה והכיבוי בנמל 

  ראת הדין.תעופה חיפה, ובגין נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לרשות, בהתאם להו

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

  עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה וחום.

ס מערך גלאים ובהם במתקני רשת, בטרמינלים ובמבנים שונים פרו – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק )6

גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן / אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, 

פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיוצ"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה מסוג 

הומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים על מנת למנוע את זי

 במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר.

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על יד גורם, מטעם  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7

ציג אחזקה של מחלקת הצלה וכיבוי אש, שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נ

 המתקן בו מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.

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

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

  שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.

כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות רטובות, ומול מחלקת הצלה  )8

 וכיבוי אש חיפה.

  ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.

  סור בהחלט.ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל א
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 ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. –ציוד כיבוי אש במקומות שירות  )9

). 1959כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הכבאות (

לות מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, יקנס בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בע

  חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

הנהלות מתקני רש"ת/ יחידה הצלה וכיבוי אש בנמלי התעופה  –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )10

שבאחריות רש"ת נותנים מענה במהלך היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי וההתראה. על 

י, על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבו

 המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של מנהל המתקן ומחלקת הצלה וכיבוי אש חיפה..

   חיפה –קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

        050-9755677 /  04-8476142בנמל תעופה  –משרד מפקד יחידת הצלה וכיבוי אש 
   04-8476140 - חדר מבצעים / מוקד 

      04-8476145  - פקס 
  
 דרישות מניעת דליקות במתקני / נמלי תעופה של רש"ת .4

מיד מעברי חירום ודלתות מילוט מבנין הטרמינל, למקום בטוח יהיו ת –מעברי חירום ודלתות מילוט   .א

פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי 

  אדם.

ום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. אין לחס

 אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים או כל אמצעי אחר.

 מותקנת, מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת חירום. בטרמינל  –מערכת כריזה   .ב

ות ם), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות והוראבלוח שליטה המיועד לכבאים (פאנל כבאי

  על ידי גורמי הצלה וכיבוי אש.

שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית האיסור, שימוש בציוד כיבוי אש   .ג

  ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.
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  הבאש גלוי/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 

  שם המבקש:

  שם הפרוייקט:

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

                                                                                      אחר

  שם מבצע העבודה:

  תאריך ביצוע:

  שעת ביצוע:

  חלופות לביצוע:

  בירורים:מספר טלפון ל

  הערות:

  יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.*

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

                      

  ספח האישור

                                                      :אל

          :שם הפרוייקט

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  

נוכחות כבאי

אמצעי כיבוי

ניקיון השטח מסביב

הגנה ע"י פרגוד

הגנת הריצפה ע"י יריעה מעכבת

הערות:

  

                                                                               :מאשר העבודה שם וחתימה

   

                                                  :אישור מדור מניעת דליקות 
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  'ד  נספח
  

  נספח בטיחות וגהות
  

יועסק במתן השירותים וכן על כל קבלן (לרבות הוראות נספח זה יחולו על בעל ההרשאה ועל כל מי מטעמו ש .1
קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות 

 השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים.
ראות לעיל, מובהר בזאת שבעל ההרשאה יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הו 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2

נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או 
עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה 

עסק במתן השירותים. להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיו
המפעיל מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות 
(בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות 

 בינו ובין בעל ההרשאה.אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות 
 , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  בעל ההרשאה .3

חוק , 1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק 
, תקנות הבטיחות בעבודה 2013-חות), תשע"גארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו (תוכנית לניהול הבטי

- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 
,וכל 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984

ביצוע עבודות הנוגעים לממעשי החקיקה המפורטים לעיל,  התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי
ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה 

ימלא אחר כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והלמתן השירותים
מקום השירות בו מתבצעת עבודה או , כל זמן היותם בינים האמוריםשבד כל הוראות הבטיחות והמשמעת
 .בכל מקום אחר בתחומי המסוף

בפני אחראי בטיחות   יציג בתחילת תקופת החוזה (ולא יאוחר מחודש לאחר תחילת החוזה),  בעל ההרשאה .4
כנית לניהול , הגשת תובטיחותלניהול התכנית מינוי לממונה על הבטיחות המאושר להכנת וגיהות רש"ת, 

לאישורו של אחראי בטיחות וגיהות רש"ת. , 2013-הבטיחות עפ"י התקנה "תוכנית לניהול הבטיחות" תשע"ג
המאושר ע"י משרד התמ"ת בטיחות בעבודה על הממונה ה הבטיחות תוכן ותיחתם ע"ילניהול תכנית ה

 .בעל ההרשאה והתוכנית חתומה ע"י בעל ההרשאהועל חשבון  בעל ההרשאהמטעם 
", שעבר נאמן בטיחות בעבודה"מטעמו,  במקום מתן השרות יציג בתחילת תקופת החוזה, בעל ההרשאה .5

, "משנבחר או 1954- הכשרה כנדרש בתפקיד זה עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו התשי"ד
ישלח ע"י נתמנה נאמן הבטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד, יודיע על כך למעבידו בכתב, העתק ההודעה 

 .המעביד בדואר רשום למפקח עבודה אזורי"
הדרכת "עובד חדש" עפ"י  במקום מתן השרותכי עובדיו יעברו בתחילת העסקתם  בעל ההרשאהאחריות ב .6

, בעל ההרשאה יחזור 1999- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה(מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט
סיכוני  , הדרכת בטיחות בדברדים ולפחות פעם בחצי שנהויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העוב

 .ותפקידם הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקםוהבריאות  הבטיחות
ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה מקצועית ובלבד שאושרו לכך ע"י 

ובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בכל בנושאי יוודא שכל ע בעל ההרשאהאחראי בטיחות וגיהות רש"ת. 
בכל העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה,  אההדרכה, בעל ההרשאה ייש

  ארוחות, הסעות, וכו').

יבוצעו,  (אם וככל שיהיו) החפירה, ההריסה והבינוי וכד'שיפוץ כגון: לוודא שכל עבודות  בעל ההרשאהעל  .7
  העבודה שבביצועו. חו הישיר של מנהל העבודה ורק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופיתחת פיקו

בעל ההרשאה יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או עבודות  .8
קסדות , כפפות עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, אפודים זוהריםכמו למשל ציוד המגן הנדרש שיפוצים, ב

 , בהתאם לסוג העבודה ובמיוחד בעבודות המתבצעות בגובה.דיןה יפ- ע מגן
לכשיידרש, תעודות תקפות המעידות כי מתקני ברשות, להציג לפני הממונה על הבטיחות  בעל ההרשאהעל  .9

ך י בודק מוסמל ידאכן נבדקו ע , שישמשו בביצוע עבודות,וכד'ציוד וחומרים  ,ההרמה, המנופים, קולטי אויר
 ומוסמכים לכך בלבד. י עובדים מורשיםל יד. הציוד יופעל עבמתחםכחוק ונמצאו כשירים ותקינים לעבודה 

בעל ההרשאה ו/או כל מי מטעמו שיבצע את עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או עבודות שיפוצים,  .10
ציוד חשמלי בדין, ב מפורטותהבטיחות ה דים בדרישותמישתמשו אך ורק במכונות וכלי עבודה תקינים העו

 סולמות ופיגומים תקניים בלבד.וב עם בידוד כפול
מקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  בעל ההרשאה

מור מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כא מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים
בעל זמינים בכל עת במשרדי ו בתיק ייעודי לכל אמצעי שינוע.  התיקים הנ"ל יהי בעל ההרשאהירוכזו ע"י  לעיל,

  בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. לביקורת ע"י אחראי במקום מתן השירות, ההרשאה
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בכל סוף יום העבודה כל ויפנה  ובסביבתו העבודה מתחםמתחייב לשמור על הסדר והניקיון ב  בעל ההרשאה .11
 יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

לכל קבלן  ת הקמה ו/או עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוציםיתחייב שלא להעביר ביצוע עבוד בעל ההרשאה .12
על בביצוע העבודה בהתאם להוראות בתאום עם רש"ת. קבלן המשנה הנ"ל יפכח אחר, אלא - בא משנה או

 הבטיחות המפורטות בנספח זה, לעיל ולהלן.

בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  עבודת שיפוציםלא יתחיל בביצוע  בעל ההרשאה (וכל קבלן מטעמו) .13
קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - המאשר כי לא קיימים מכשולים תת המהנדס המפקח על העבודה

לדרוש מהפקח  בעל ההרשאהקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אםגז, ביוב, ניקוז וכד')   צנרת מים, צנרת
 עם הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. אמצאםומדויקים על  נתונים מפורטים

עבודות באש גלויה, חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך חשמלי, עבודות  "עבודה חריגה ומסוכנת", .14
 ות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה וחום.הכרוכ

 לנתק מראש את זרם החשמל, וזאת מפעילבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג ה "עבודה חריגה ומסוכנת", .15
 .מנהל התפעול במתקןלאחר אישורו של 

ל ט גלי, פח וכד') יבוצעו  בהתאם לחוק עביצוע עבודה על גגות רכים (לוחות אסבס"עבודה חריגה ומסוכנת",  .16
 י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').יד

קבלת  שלא פורטה לעיל אלא לאחרופורטה ש "עבודה חריגה ומסוכנת"יתחייב שלא לבצע  בעל ההרשאה .17
עליהן תורה וף להוראות הבטיחות מטעם הרשות וכפ " הנדרש בנוהל רש"ת לעניין,היתר עבודה בכתב"

 הרשות.

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות  בעל ההרשאה .18
יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע ו"). הממונה(להלן:" 

מקום מתן השירות בתחומי  בעל ההרשאהיוחזר להעסקה ע"י  עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא
בעל ההרשאה לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה  .מהמשך מתן השירותים ע"י בעל ההרשאה

להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם 
ור ישפה בעל ההרשאה את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמ

 בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  בעל ההרשאה .19
בכתב לכך  רק לאחר קבלת הסכמה העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש בטיחות בעבודתו.

זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב  בעל ההרשאהמהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 
בעל ההרשאה  ., לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שבעל ההרשאה עשוי להיתבע בגינםשנגרם

 לבדו יהיה אחראי לכל אלה.

, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא על הבטיחות ברש"ת חיות המנהל והממונהפי הנ- ינהג על בעל ההרשאה .20
ובמקרה  ,במידי ידווח למחלקת בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה בעל ההרשאה בטיחות.

, ותקנותיו להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה והכל בהתאםתאונה, - של אירוע בטיחות וכמעט
 .1970 –ם לפקודות הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל ובהתא .1954-התשי"ד

הוראות אלה, לא באות במקום  החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .21
 במתקן, הן באות רק להוסיף על הוראותיהם של כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

במבנה במשך כל תקופת ההרשאה את כל הכלים והמכשירים בהם ישתמש בעל ההרשאה מתחייב להחזיק  .22
(מתקני הרמה, קומפרסורים, כלים חשמלאים וכו') באופן תקין, לאחר ביצוע בדיקות ע"פ הנדרש בחוק 

 ולהגיש למנהל החוזה מסמכים המעידים על ביצוע הבדיקות.

 ויפונה מהמתחם.כל ציוד שלא בוצע לו בדיקה כנדרש בחוק, יושבת באופן מיידי  .23

חד פעמי של מנהל המתקן. במידה  - ככלל כניסת רכבים לשטח התפעולי/אווירי אסורה, אלא באישור מיוחד  .24
ובעל ההרשאה זקוק להכניס רכב יפנה למנהל המתקן ע"פ נהלי הנמל בבקשה מיוחדת לכניסה, בכל מקרה 

 רכב, ע"פ נהלי רש"ת.על כל רכב הנכנס לשטח התפעולי להתקין מכשיר מהבהב כתום על גג ה

 כל עובד של בעל ההרשאה יישא על גופו אפוד זוהר בזמן תנועה בשטח התפעולי ע"פ נהלי רש"ת. .25
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  'ה  נספח
  

  אבטחת מידע ושמירת סודיות, הביטחון הוראות נספח
  

  כללי. .1
קן תיקרא כאילו נכתב "בתחום מסוף/ שדה למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו המתקן או מת

תעופה וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות 
 שבהן ההתייחסות הינה באופן מפורש לאתר מסויים.

  ר השונים.מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרו .1.1

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף/ שדה התעופה את  .1.2
האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה שבאחריותה, 

 ל.ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל דרך מעבריי הגבול הבינ"
בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי הרשות הלאומית לאבטחת  .1.3

מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור לאבטחת 
התקשורת מערך התקשוב [מערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב, אפליקציות היוצאות מהם, מערך 

 וכדומה] מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.
רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך התקשוב כנושא אסטרטגי ובעל  .1.4

 .חשיבות עליונה, ולפיכך כל ספק הנותן שרותים בנושאי התקשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה
ם אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, יחולו כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקני .1.5

כל עליך  עליך הוראות הנוגעות לבטחון ולבטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, וכן יחולו
 ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

 משנה.- ות מטעמו, כולל קבלניהשר-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני .1.6
 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע. .1.7

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן 
עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות 

 אבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.הגנה להבטחת ול
מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסווג הכולל הוא 

ברשתות מסוימות,  סודי(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם  רגיש/חסוי מסחרית
ון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה לרבות מידע הטע

  התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.
לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר ייתכן 

רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל הפעילויות למתן שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך  ויועברו על ידי גורם
אספקת השרותים, הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על 

  אחת או יותר מן הדרישות להלן:
  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הבטחון לאבטחת מידע  •

  התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; התקנים •

  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •

 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. .1.8
  לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידים לא רצויות.הליך זה מכיל מידע מסווג. יש 

  מטרה. .2
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן 
השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום 

  או במערכות התקשוב של הנמל. הנמל 

  אחריות. .3

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבטחוני ויישא נאמן הבטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " .3.1
באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול 

לנספח  3.6ם למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורי
  זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

 ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן בטחון.-עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על .3.2
הספק בהיבט אבטחת ת יופעילוירכז את כל "), שנאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " .3.3

הממונה על אבטחת  –אגף מידע ומחשוב מול נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  המידע ויישא באחריות,
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לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים,  3.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 
 כהגדרתה בחוזה.

ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל הספק - ת המידע עלעד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטח .3.4
 כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אבטחת  .3.5
  המידע".

  נאמן הבטחון. .3.6

נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז  .3.6.1
כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול  את ביצוע

 בכלל, ומול משרד הרשיונות בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב. הקב"טהספק לקבל, מול 
נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים  .3.6.2

ים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן ממועד מינויו. התדריך יכלול הסבר
הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר לפיהם 
יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה 

אי אבטחת מידע מגורם מוסמך באגף מידע לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנוש
 ומחשוב.

על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי אבטחת המידע, החלים  .3.6.3
 על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

ואגף מידע ומחשוב ויתעדכן  קב"ט המתקןנאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  .3.6.4
ם וכללי בטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, בכל עת שיידרש באמצעותו בנהלי

 .לכך
נאמן הבטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי  .3.6.5

 מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רשיונות קיימים.
של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך בטחוני נאמן הבטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך  .3.6.6

 ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי הליך זה. 7-לא יאוחר מ
נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון ואבטחת המידע התקפים  .3.6.7

 ואלה שינתנו מפעם לפעם.
בטחון לצורך אישור הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן ה .3.6.8

 להלן. 4בהתאם להנחיות סעיף  הקב"ט
את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל ויתור על סודיות רפואית  לקב"טהספק מתחייב להעביר  .3.6.9

 להלן), חתום על ידי כל אחד מהמועמדים. 4.2.3(כאמור בסעיף 
להלן, לדחות  4קב"ט המתקן יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.6.10

מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; 
 דעתה הבלעדי.- כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30- מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.6.11
 השרותים.

 נאמן אבטחת המידע. .3.7
כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת  נאמן אבטחת המידע ישמש .3.7.1

החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול אגף מידע 
 ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו ממנו  .3.7.2
ימים לפני תחילת  7-י אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מתדרוך בנושא

  ביצוע השרותים לפי מכרז זה.

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא יאוחר משבוע  .3.7.3
אמן ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנ

אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים 
להנחיל  שלפעול ואותם יידר שפעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידר

 לעובדי הספק וכל מי מטעמו.
ידע הרלוונטיים, על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המ .3.7.4

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם רשותי  .3.7.5

 .לכך שאחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידר
קשורה לנושאי אבטחת המידע במערכות נושא/בקשה היאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע .3.7.6

המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן 
 ותהיה להן השפעה על הכשירויות והתפעול של המערכות.
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התקפים ואלה שינתנו  ובנהליםאת עובדי הספק בהוראות  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן .3.7.7
 מפעם לפעם.

את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך  הספק יעביר .3.7.8
 להלן. 4להנחיות סעיף  םאישור אגף מידע ומחשוב בהתא

 הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל. .3.7.9
חות להלן, לד 4אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.7.10

מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; 
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהם להחלטותיו -כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

 בעניין זה.
 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .4

ונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או להתקשר כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה בטח .4.1
עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי 

  וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

באמצעות הטפסים העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  .4.2
  המפורטים להלן:

  שאלון אישי; .4.2.1

 בקשה לבדיקת רישום פלילי [ר"פ]; .4.2.2
  הסכמה למסירת מידע; .4.2.3

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .4.2.4

 הצהרת התחיבות בענין שימוש בסמים; .4.2.5
 ;הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת .4.2.6
 במסופי הגבול ושתפ"אבקשה למתן רשיון כניסה לשטח מוגבל  .4.2.7
או אגף מידע \ו הקב"טידי - מצורפים לנספח זה וימסרו לספק עלדוגמאות הטפסים האמורים  .4.2.8

  ומחשוב.

  הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד. .4.3

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  .4.4
  בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות בטחונית. העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או

הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים, הספקים,  .4.5
הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן 

  ן אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים בטחוניים, בי

ידי -הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על .4.6
  הקב"ט.

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. כמו  .4.7
לאור הנתונים האישיים והרקע של כל  -ם לאדם כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאד

המציע מתחייב לכך, הזמנים. -אדם ולוחות- אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  שהמצאת האישורים לא תגרום לדחיה במתן השרותים.

  הנחיות בטחוניות כלליות. .5

  תדריך בטחוני למועסקים. .5.1

ב"ט) לכל עובד, שיועסק במתן השרותים, בטרם יחל הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות הק .5.1.1
 בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
  .8כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף  •

ימים, מיום תחילת העסקתו  7-הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ .5.1.2
 בתחום הקב"ט.

שנתיים לעובדיו, במסגרתם יעביר - דריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצינוסף לת .5.1.3
  .לעובדים עדכונים בצרכי הבטחון המשיקים לתחום פעילותם

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .5.2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל שטחים  .5.2.1
כניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רשיון כניסה אליהם (כולם או מוגבלים בכניסה, שה

 חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.
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מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  .5.2.2
 - סה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג מרשויות הבטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כני

1983.  

  רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הבטחוני. .5.2.3

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר באישור  .5.2.4
  זה או להעבירו לאחר.

כללי המעבר ונהלי בקרת השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם ל .5.2.5
  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הבטחון לאגף מידע -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על .5.2.6
ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת 

השרות ברשות. פניית  לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את מתן השרותים בלבד.
  היחידה תכלול את תאור סוג רשיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרשיונות במתקן  .5.2.7
כל רשיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו 

בתפקידו החדש אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים צריך אישור, או שינה את תפקידו ו
  במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.

תהליך הטפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  .5.2.8
כוללת בקשה לכניסה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי 

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רשיון כניסה,  .5.2.9
  בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  :דרישות הבטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים .5.2.10

שהייתו של בעל הרשיון בשטח חובה לענוד את הרשיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך  .5.2.10.1
  המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .5.2.10.2

  השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של הבטחון. .5.2.10.3

נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי  .5.2.10.4
  הרשיון. הרישום על גבי

הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים  .5.2.10.5
  הדבר מהווה עבירה פלילית.  -בנמל לאדם אחר 

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .5.2.10.6

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות קב"ט על תום תקופת ההעסקה  .5.2.10.7
ו. החזקה של רשיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. של עובד ולהחזיר את רשיונ

  היחידה תדאג להעביר הרשיון לקב"ט.

חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור  .5.2.10.8
 הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.

  קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. .5.3

הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו (בדגש על השטחים  אם במסגרת פעילותו .5.3.1
 הבטחוניות שלהלן: המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות

 :מיפוי ספקים .5.3.1.1
הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן השרותים, אך  60הספק ימסור, במהלך   (א)

ב, רשימה לפני מועד תחילת תקופת מתן השרותים, בכת 21-לא יאוחר מהיום ה
של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "רשימת ספקים"), אשר 

 .4צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השרותים, ובהתאם להנחיות סעיף 
אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת מתן   (ב)

 4הנחיות סעיף השרותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל בהתאם ל
 לעיל.

הספק מתחייב לא לקבל שרותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת   (ג)
הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל ברשימת הספקים 
שהספק הפסיק את קבלת השרותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת 

 אותו גורם.
יסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של סחורה במתקנים תחום תפעולי, המיועד לכנ .5.3.1.2

במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה בטחונית לפי נוהל של 
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הבטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום 
  התפעולי.

הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי ולמשטח  .5.3.1.3
קה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא המטען נעול! הפרי

  (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי/ שטח המתקן.

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים תבוצע ע"י עובדי  .5.3.1.4
קרים חריגים, הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מ

  שיאושרו מראש ע"י הקב"ט.

המיועדת  מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום המתקן והמאחסנים סחורה .5.3.1.5
להטסה, למכירה או לשמוש בתחום המתקן (כולל למכירה במקומות השרות) יופעלו 
לפי כללי האבטחה ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים 

  ף לנספח זה).המחויבים (המצור
  

 באופן ייקבע /מחסן/מקום השירות,החנות אל המיועדת הסחורה של הבדיקה רמת .5.3.1.6
 את להבטיח מנת על א"שתפ ביטחון מטהן נמל התעופה חיפה/ביטחו י"ע בלעדי

  .הטרמינל סטריליות

  אבטחת מידע בחצרי הרשות: .5.3.2

הרשות לפי  רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי .5.3.2.1
 הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מידע,  .5.3.2.2
שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי אבטחת המידע. יש 

מוש במחשבים לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות ש
התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. כל -נישאים לשם מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתב

שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת 
  המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור   .5.3.2.3
המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות  מראש של אחראי אבטחת

  לסוגיהן. DOKלסוגיהן וכן להתקני 

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש בתוכנות  .5.3.2.4
אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב של 

  צעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.אגף מידע ומחשוב, לפי ה\נציג הרשות

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע  .5.3.2.5
ברש"ת. כל אישור בנושא אבטחת המידע המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב 

 .כבלתי חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו
 בקרה וביקורת. .6

וף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע ומחשוב, יהיו רשאים, הקב"ט, בשית 6.1
דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי - לפי שיקול

 הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.
לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות וביקורי מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים  6.2

 .המשנה מטעמו-ובאתרים של הספק וקבלני פתע בכל מקומות השרות
הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל עת ובכל תדירות,  6.3

ן מידית את כל החריגות גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתק
 שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב  6.4
 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה  6.5
ול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון מכללי הבטחון, אשר, לפי שיק

 אותה חריגה.
 , אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות.כאמורבקרה וביקורת  6.6

 שמירה על סודיות. .7
לא הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ו .7.1

למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הבטחון או מערכות מידע 
 ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.

נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם הספק יחתמו על  .7.2
דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר,  לעיל. הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור
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משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו -אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 .לפיהן

משנה או עובדיו), - שרות (עובד של הספק, קבלן-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני .7.3
ם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה יהיה חייב לחתום, בטר

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח -בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן
  .2להלן טופס ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 כללי התנהגות בטחוניים. .8
חים המוגבלים בכניסה למתקן ולאולמות הטרמינלים חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשט 8.1

 הציבוריים.
על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם הרשות, בשגרה ובשעת  8.2

 חירום.
תנועתם של אנשי הבטחון מטעם הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר  8.3

 ו הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.בכל עת ללא כל עיכוב א
 חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים. 8.4
אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי מטעמו מחויבים  8.5

קשם להעביר את המידע לדווח אודותיהם לאנשי הבטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולב
 לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי  8.6
 האבטחה וללא אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט!

/מחסן/מקום החנות דלת של מיידית וחסימה סגירה נמל התעופה חיפה מנהל/ט"קב של דעתם לשיקול 8.7
 זה במצב! ( בלבד ת"רש י"ע תהיה שפתיחתה כך ,ביטחון או ,בטיחות מטעמי ,האווירי לשטח השירות,
 .)בקרקעי /נקודות פינוי אשפה,הזבל בפחי ישתמש המפעיל

 .הביטחון י"ע סריקתו טרם לטרמינל כניסה איסור חל 8.8
 בשטח וחנותהל, /מחסן/מקום השירותלחנות אחרת או זו בצורה שקשור רכב כל על מוחלט איסור חל 8.9

  . יהאוויר

  שינויים ועדכונים. .9

נהלי הבטחון ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה הבטחון ואגף מידע  .9.1
ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה הבטחון ואגף מידע ומחשוב 

 בכל עת.דעתן, - רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול
מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או  .9.2

המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון 
 הוראות נספח זה.

בלת את השירות, הודעה הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המק .9.3
 על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

 שונות. .10
אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי ההתנהגות הבטחוניים,  .10.1

 החלים על כל השוהים בתחום המתקן.
 ו/או בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה  .10.2
לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  5.2הוראות סעיף  .10.3

 המוגבלים.
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  .10.4

תחשב סים בנמל, דעתו של הקב"ט, השלכה על בטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטו-לפי שיקול
 של החוזה. כהפרה יסודית

- שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן-כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן .10.5
השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

 הליך זה.המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי 
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא 

  יוצא מן הכלל.

משנה, המועסק במסגרת -נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או קבלן .10.6
 כל ערעור. דעתו המוחלט. הספק יפסיק את העסקתו ללא- קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

  נוהל האבטחה בחצרי הספק. .11
סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים 

  ממנה. 
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- להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני
  המשנה מטעמו.

  הדרישות להלן:הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל 

 תיעוד: .11.1
הספק אחראי לתעד את כל הפעולות אותן הוא מבצע הקשורות למימוש מערכת ממוחשבת או  )1

 חלקים ממנה עבור רשות שדות התעופה. 
 שנים לפחות מיום הביצוע. 7התיעוד יישמר לתקופה של  )2
כל מחוייבות הספק להעביר את  ,מסיבות כאלו או אחרות בנמל הופסקה פעילות הספקהיה ו )3

לעיל  10.5כאמור בסעיף  ברשות ואז למחוק אותו מאצלו מולו עבדהתיעוד או העתק ממנו לגורם 
 עם הודעה לאחראי אבטחת המידע ברשות.

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  .11.2
אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או רצונו של נציג הרשות, כי - לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל 
  מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

  הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. .11.3

  שות על מחשבי הספק:הגישה למידע של הר .11.4
מורשים למידע של הרשות. אם - הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי  ) 1

מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב ליישום את הפעולה לפי 
מציע להציג הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על ה

  את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל אישור של    ) 2
 נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

מידע של הרשות מאוחסן על  עוד-פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל .11.5
דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא 
הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור 

 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.
ך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת מצעים נושאי מידע, עליהם ייער .11.6

יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה 
ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית 

  של החוזה.

שרות או סיום ההתקשרות) או -מידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפול ב .11.7
לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל 
תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

ות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך נציג הרש
מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן 
שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר 

  / סודי. ושמור
  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי קבלן
המשנה על מנת לוודא ביצוע - הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או קבלן

  ההוראות כפי שרשומים.

מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  בכל .11.8
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.- של קבלן

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 
כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות,  המשנה) או אם עולה חשד לתקלה- הספק או של קבלני

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.
בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. .12
ף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או סעי

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה
. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית

המשנה -רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני שבין
  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. .12.1
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 אבטחה שהוגדרו.בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי ה .12.2
מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  .12.3

 המידע של רש"ת.אבטחת 
 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": .12.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א
 בקרת קוד מאובטח   .ב
 ידי מנהל הפיתוח-ה עלוידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטח  .ג
 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד
 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו
לעיל בכלל  12.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  .12.5

 ..ב. לעיל] בפרט12.4ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 
 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  .12.6
מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  .12.7

 אבטחת המידע של רש"ת.
 רא"מ.  –הרשות לאבטחת מידע  .13

 –ידי הרשות לאבטחת מידע -חים עלרשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונ
רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו 
ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות 

ה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו בהתאם מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענ
 לסוג המערכת ודרישות רא"מ.
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  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -: כתב התחיבות של הספק 1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 
________________ והמורשה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____

  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  מבוא. .1

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, 
 מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותרגדר שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם ב

וכן (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  מידע בסיווג שמור / סודי

 י לפעול כדלקמן:הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן איש
  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

התחיבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות,  .3.1
  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור נספח זה הנו התחיבות כללית לשמירת סודיות וסדרי  .3.2
  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  התחיבות זה עדיפות.-התחיבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

התחיבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2
"נספחים ספציפיים"), יקבע האמור  - יים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן ובנספחים ספציפ

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

רגיש / חסוי / חסוי ביותר אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1
  התחיבות זה.-ם ברישא של כתב, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכריושמור / סודי

"החוק"), לידיעת  -(להלן  1977 - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2
המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י -עובדי וקבלני

  להלן). 6גדר בסעיף חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמו

  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3
  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח   א.
עו אליו עקב ביצוע החוזה, (נוסח משולב), ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגי 1958

מאסר שנה  - והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 
  אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו   ב.
מור בסוד ושהוא הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כא

  מסר את הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  -לקבלו, דינו 

  ם.מאסר ששה חודשי -המסמך, דינו 
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

ה לה, כל ידיעה אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצ .5.4
התחיבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל - כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב

  אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.
לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של  -  "גילוי"

שומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או הרשות לרבות נתונים, תכניות יי
מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 
אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, 

  כתבות משודרות והרצאות.



 

45 

יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף ידוע לי, כי מותר  .5.5
התחיבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא -לכתב

  אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6
אחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא התחיבות זה יהיה המנהל, ה- נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן
התחיבות זה ולביצועו -אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב

  לזמן, לפי הצורך.- ת המידע של הרשות, והוראות מזמןלצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכו

  התחיבות זה.-אין לבטל כתב .7
התחיבות זה ו/או כל מסמך או נספח בטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא - ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחיבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או ע"י מי -ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר עלהתחיבות זה -הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי 
לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, 

  בות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.התחי-העומדות לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10
התחיבות - בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב התחיבות זה בלשון יחיד משמש אף- כל האמור בכתב

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11
נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי 

  ההסכם.
  

  חייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבטחון.ולראיה באתי על החתום ואני מת
  
  
  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  
  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחיבות של נותן2טופס 
  

אגיד אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בת
  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

  

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע,  .1
 מידע רגיש / חסוי וחסוישהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה)  ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני  וכן מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

 כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות. לשמור בסוד .2

, 119- ו 118לסעיפים  - "החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 
 1958 -בחוק מבקר המדינה התשי"ח  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו  א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר 
  מאסר שנה אחת. -ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

החוזה, ואולם תהא זו הגנה  בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע  ב.
טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

  הידיעה בתום לב.
  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו 
מאסר  -ת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו מאסר שנה אח -

  ששה חודשים.
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  - "ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.
  ומסירה עקיפה.לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות  -"מסירה" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4
של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל 

  מאת נציג הרשות.
צעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מידע על שיטות ואמ - "גילוי"

לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, 
תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, 

  ים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמר

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה  .5
זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור 

  שות.מפורש ובכתב מנציג הר

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כנספח ו' לחוזה, ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי 

 הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.
- י אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן לאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחרא .7

 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.
  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

  
  חתימה: _____________________  תאריך: __________         שם החותם: __________________         

  
  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________________
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  נוסח ערבות לחוזה

  'ו  נספח
  

  נוסח ערבות לקיום החוזה
  לכבוד

  ___..___2017 תאריך:                      רשות שדות התעופה
  גוריון -נמל התעופה הבינלאומי בן

  
  ג.א.נ.,

  
  מס' _______________הנדון: ערבות 

  
"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1______לבקשת ___________ .1

הצמדה למדד כמפורט  "), בתוספת הפרשיסכום הקרן) (להלן: "חדשיםשקלים  ₪ (____ לסך כולל של ____
לשימוש בחניות שמורות למסוקים בשדה קבלת הרשאה ללהלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה 

 "). החוזה(להלן: " התעופה חיפה
ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  שבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום ניףהס(להלן: " 2שתימסר ב ________________
וזאת מבלי שתהיו , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישההנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק 
ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות  סכום הדרישה או כל חלק

  כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 להלן. 4לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או 
  .__________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד  .5

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

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

 . המחירים לצרכןמדד  -" המדד"

 .1.9.2017המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

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

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
ת לדון בעניינים יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדי- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.
 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.  .7
 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. .8

  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  
   

                                                      

 .פעילשל המ שמו המלאיש להשלים את  1
  ./חברת הביטוחיש להשלים את כתובת סניף הבנק 2
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  1'ז נספח 

  משתמשאישור עריכת ביטוח עבודות ה

  

  תאריך: ____________                          
  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,

(להלן:  הרשאה לשימוש בחניות שמורות למסוקים בשדה התעופה חיפהלקבלת  ההנדון: חוז
 בין הרשותשנחתם /או "פעילות המשתמש" (להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה "הנכס" ו

  ")המשתמש(להלן: " ______________לבין 

  הנדון: 

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום 
 וו/או מטעמ משתמשידי ה- עבודות המבוצעות עלהמבטח את ה והרשות,קבלנים וקבלני משנה המשתמש, בשם 

  :כמפורט להלןו/או עבורו 

, במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק המשתמשביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  -  1פרק   .1
הרשות הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

אשר  נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל ה ומנהליה ו/או עובדיה עובדי
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות המשתמשבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

ה בדבר רכוש תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל הרחב
  ₪.  $400,000/100,000שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

רוע, לתובע ולתקופת ילא₪  4,000,000/ 1,000,000$בסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2
ך בנפרד עבור כל אחד מיחידי ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נער

  המבוטח.

  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3
גבלה בדבר עבודות פרק זה אינו כולל כל הולתקופת ביטוח.  עלאירולתובע, ₪  20,000,000/5,000,000$

  .ורעלים תפיתיונובגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות:

 ערך על ידכם, ואנו מוותרים על כלהביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נ  .א
  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

לפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי כל גוף ו/או אדם שהמבוטחים הננו מוותרים על זכות התחלוף כ  .ב
התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלוף כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול 

  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
שלמת ביצוע העבודות עד הו/או לשינוי לרעה כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול   .ג

  . נכסב
מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא   .ד

  יגרע מזכויות הרשות, עובדיה ומנהליה על פי פוליסה זו. 
 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המשתמש בלבד.  .ה
הפוליסה המפורטת לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או  תנאי  .ו

ו/או כל "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 
  נוסח אחר המקביל להן.

  שונו במפורש ע"פ האמור לעיל. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא      

  בכבוד רב,

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  2'ז נספח 

  משתמשאישור עריכת ביטוחי ה

  

  תאריך: ____________                
  לכבוד

  ")הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: "
  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 
  

  א.ג.נ.,
  

(להלן:  הרשאה לשימוש בחניות שמורות למסוקים בשדה התעופה חיפהלקבלת  הנדון: חוזה
לבין  בין הרשותשנחתם "הנכס" ו/או "פעילות המשתמש") ברשות שדות התעופה 

  ")המשתמש(להלן: " ______________

  הנדון:   

ערכה ") תקופת הביטוח____  (להלן: "ועד ליום_____הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 
(להלן: בקשר הנכס ו/או פעילות המשתמש   המשתמשחברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

  ").השתמשביטוחי "

 משתמששל ה וו/או באחריות ובבעלות משתמשביטוח המבטח את תכולת הנכס וכן ציוד המשרת את ה  .1
שטח הנכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לנכס שנעשו ו/או והנמצא מחוץ לנכס בתחום השדה ו/או ב

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב וו/או מטעמ משתמשיעשו על ידי ה
לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, 

ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, שבר זכוכית וכן פריצה. הביטוח -, פגיעה עלפגיעה על ידי כלי רכב
כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה ומנהליה וכן כלפי הדירים 
 ו/או השוכרים האחרים ו/או בשדה (אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי

) וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא משתמשה
  יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות   .2
שירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל אש, התפוצצות, בהלה, מכ -הנובעת מ

דבר מזיק במאכל או משקה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שביתות והשבתות חבות כלשהי שעשויה 
כלול את  לחול עקב שימוש בכלי טיס וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב ל

זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח  כמבוטחים נוספים ההרשות עובדיה ו/או מנהלי
  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. 

  $ לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית. 5,000,000:  גבול האחריות
ית. הביטוח ביטוח צד שלישי תעופתי בגין כלי טייס בגבול אחריות בהתאם לדרישת רשות התעופה האזרח  .3

במסגרת ההסכם שבנדון.  משתמשיחול בגין שימוש בכלי טייס ו/או בגין השירותים הניתנים על ידי ה
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כמבוטחים נוספים את הרשות עובדיה ומנהליה כלול הביטוח הורחב ל

  יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. 
  $ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. 100,000,000ת: גבול האחריו  

ביטוח צד שלישי תעופתי בגין כלי טייס (למעט טיסות) בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח יחול בגין כלי   .4
 כמבוטחים נוספיםאת הרשות עובדיה ומנהליה לכלול טייס בזמן הימצאותם בקרקע. הביטוח הורחב 

  לבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. וזאת בכפוף לסעיף אחריות צו
  $ לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית. 100,000,000 גבול האחריות:

בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על משתמשביטוח אחריות מעבידים בגין חבות ה  .5
ה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני לתובע ולתקופת ביטוח. ביטוח ז 5,000,000$

משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את הרשות 
  ו/או מי מהם. משתמשעובדיה ומנהליה במידה ונטען כי הרשות נושאת בחובות מעביד כלפי עובדי ה

) לעיל, 1פי סעיף (-כירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים עלביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי ש  .6
חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על  12 -למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ

כל זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה ומנהליה וכן כלפי הדירים ו/או השוכרים האחרים בנכס ו/או בשטח 
) וכל הבאים מטעמם של משתמשביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי ההשדה (אשר ב
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המפורטים לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך 
  כוונת זדון.

  ביטוחי המשתמש יהיו כפופים להוראות הבאות:

 יםוכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטחעובדיה ו/או מנהליה הרשות הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד  .1
או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.  ויתור כאמור לא יחול  בכתב לשפותו והתחייב

 כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
וכי אנו מוותרים על  רשותהידי - הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2

 . הרשותכל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות  .3

 הרשות, עובדיה ו/או מנהליה לקבלת שיפוי.
, אלא אם תימסר הודעה הסכםשך תקופת האנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במ .4

 יום מראש. 30 הרשותכתובה בדואר רשום לידי 
 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המשתמש בלבד. .5
הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל  תנאי .6

ו/או כל נוסח אחר ט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו בי
  המקביל להן.

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

  

    

  טח)(חתימת המב  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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Appendix “G” 
 

INSURANCE CERTIFICATE 
Date: _______________ 
 
To: ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY (hereinafter “IAA”) 
 
Insurance Certificate in connection with the Contract between IAA and___________ 
("The OPERATOR") on ___________ 
We hereby confirm that as of ______ and until ____________, we have issued in favor of 
The operator, its Contractors, sub-Contractors and/or anyone acting on their behalf, the 
following insurance policies with respect to The operator's activity pursuant to the contract.  
 
1. Public (Third Party) Liability Insurance Policy: 
 

Covering the operator’s legal liability towards any third party in respect of any loss or 
therewith, damage caused during the period of the Contract and/or in connection   

Cover will include Aviation Third Party Liability Insurance, and will be in force also in 
respect of pilots/ crew and passengers.  

Limit of liability of not less than 100,000,000  $  for any one occurrence and in the aggregate. 

This policy includes the IAA, its share-holders, directors and officers  as additional insured, 
subject to cross liability clause. 

The following provisions apply to the above policies: 

a. The said policies have preference over any other insurance procured by IAA, and 
the insurer hereby waives any claim or demand, which it may have with respect to 
the participation of their insurances. 

b. We waive our right to subrogation against IAA and anyone acting on its behalf, 
including their directors, officers and employees.  

c. The policies described above shall not be reduced or cancelled, without 60 days 
prior written notification thereof, sent to the IAA via registered mail. 

d. The policies shall be subject to worldwide territorial limits and jurisdiction. 

e. We are aware that The Operator alone is liable for payment of the insurance 
premiums and deductibles. 

This confirmation is subject to the terms, conditions and provisions of the original 
policies insofar as not expressly altered by the aforegoing.  

 

Yours faithfully, 

 

______________________________ 

Insurance Co. Ltd 

 

______________________________ 

Signatory's name and position 
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  'ח נספח 
  

  המשתמשטופס הזמנת ההצעות והצעת 
  
  

  [יצורף על ידי הצדדים עם חתימת החוזה]
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  'ט נספח 
  

  נוסח הוראה לחיוב חשבון
  

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

  

  הוראה לחיוב חשבון

                            לכבוד

            _                     תאריך:

                                                            בנק

                                                       סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

  

  

  

  

 

 
                                                                            _______________________________ אני/ו הח"מ  .1

  מס' זהות/ ח.פ.        שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

  __                    __                                                                                     ______________ כתובת:  

  מיקוד  עיר                           רחוב                            מס'                                                                           

ת שדות התעופה החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין רשו נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין
רשות שדות התעופה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.בישראל 
  ידוע לי/לנו כי: .2

וקף, יום עסקים שתכנס לת רשות שדות התעופה בישראללהוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו  .א
  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,

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

 .נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הםי .3
 ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה. .4
כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת  הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5

 ביצוען.ל
בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת  .6

 תוך ציון הסיבה. חלטתוה
  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

  

החוזה בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי  עפ"י רשות שדות התעופה בישראלי עו מעת לעת ע"סכום החיוב ומועדו,יקב: פרטי ההרשאה
  העניין.

  

  

                        ____________________________  
  חתימת בעלי/י החשבון                 

    

  קוד מסלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  בנק  סניף

                         

  אסמכתא/מס/מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5      
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  אישור הבנק

  

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל

  70100, נתב"ג 137ת.ד 

  

  

  

  

  

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם,  ,                                    -קיבלנו הוראות מ
  קוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נ ואשר

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד  רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:
  .ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  לא

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

  

  בכבוד רב,                                                                                                                                        תאריך: 

                                      בנק                                                                                                                                              

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

 

  קוד מסלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  בנק  סניף

                          

  /מס/מזהה של הלקוח בחברהאסמכתא  קוד המוסד

1  0  2  0  5      
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