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  המיילבאמצעות ההשתתפות  נרשמיהועבר לכל              

לשימוש בחניות שמורות למסוקים בשדה התעופה הרשאה למתן  2017/15/080/036/00מספר  פומבי מכרז
  חיפה

  1מס'  ההבהר

 מענה לשאלות הבהרה

ההבהרה  לשאלותבמכרז בצירוף מעני הרשות  משתתפיםמי מהשנשאלו על ידי הבהרה שאלות מפורטות להלן 
  האמורות. 

  השנים האחרונות. 3 -מבוקש קבלת נתוני חניית המסוקים שבשדה התעופה חיפה ל :שאלה .1

התעופה להבהיר כי במהלך שלוש השנים האחרונות חניית המסוקים בשדה הרשות מבקשת  :תשובה
  יום לעיתים אף כל היום וזאת לפחות בשלוש עמדות חניה למסוקים.היא כל חיפה 

מבקשים לקבל את תעריפי החנייה שנגבו בגין חניית המסוקים ממפעילי המסוקים השונים ע"י  :שאלה .2
 רש"ת.

רשות שדות התעופה הרשות מבקשת להבהיר כי תעריפי אגרות החנייה הינן בהתאם לתקנות  :תשובה
  וכמפורט להלן: 1991-(אגרות), תשנ"א

  
  

  אגרת נחיתה פנים ארצית – 4תקנה 
  

  
 -תעריף החל ממשקל כלי הטיס בק"ג

1.1.2017 

 ₪ 34.48 ק"ג 1,500עד 

 ₪ 97.80 ק"ג 1,501 – 3,000

 ₪ 10.30ק"ג או חלק מהם 1,000ק"ג לכל  3,000 –מעל 

  

  אגרה משולבת שנתית בתעופה כללית – 5תקנה 
  

 -החל מ תעריףמשקל כלי הטיס בק"ג
1.1.2017 

 ₪ 5,818.79 ק"ג 1,500עד 

 ₪ 17,844.18 ק"ג 1,501 – 3,000

 ₪ 4,577.79ק"ג או חלק מהם 1,000ק"ג לכל  3,000 –מעל 

  



  

  

  אגרת חניה לכלי טיס בטיסה פנים ארצית – 7תקנה 
  

 -תעריף החל ממשקל כלי הטיס בק"ג
1.1.217 

 ₪ 3,430.17 ק"ג 1,500עד 

 ₪ 11,151.26 ק"ג 1,501 – 3,000

 ₪ 2,153.13ק"ג או חלק מהם 1,000ק"ג לכל  3,000 –מעל 

 
ובאגרת  7בגין פעילות פ"א מסוקים החונים בחיפה מחויבים באגרת חניה מסחרית עפ"י תקנה    

 .4נחיתה עפ"י תקנה 
  

 - פעילות בינ"ל במסוקים הם מחויבים עפ"י התקנות המתייחסות לפעילות בינ"ל בגין 
  חניה/נחיתה/פיקוח אווירי.

מבקשים להבין האם החניות המוצעות במכרז פומבי הנ"ל הן החניות היחידות עבור מפעילי  :שאלה .3
עצמאית או ילים אלו בין אם עפשדה התעופה שבחיפה או שישנה חלופה נוספת למבהמסוקים השונים 

  ש"ת או מפעיל אחר?בין עם ע"י ר

 )ארבע( 4עמדות חנייה אקסלוסיביות למסוקים כאשר  )חמש( 5 חיפה קיימותשדה התעופה ב :תשובה

חברה השימוש בעמדות החניה נשוא המכרז יינתן ל. נשוא הבהרה זו מכרזבמוקצות לזכיין שיזכה מהן 

החניה שקיימות, ושאינן עמדות החניה ביתר .. החניה עמדותעניין בהתאם להצעתה לושתזכה במכרז 

 על בסיס מקום פנוי.חלק מהצעת הזוכה, תשמשנה לחניה 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי 
  ההצעה. המכרז בעת הגשת

  

  בברכה,

  חבצלת ואקנין
  מנהלת מסחרית

  
  
  
  
  

  העתק:
  

  עסקיסמנכ"ל למסחר ופיתוח  –                           שפירא יורם
  רא"ג מסחר –            הרוש-בןעמיאל מירי 

  נמל התעופה חיפה וראש פינהמנהל  –                          בני מלינצקי
  אחראי תקבולים מסחריים –                            איציק דהן

  עורכת דין בכירה –               תמר טורג'מןעו"ד 
  מטה מסופים –         אורון רונן                  

  מזכירת ועדת מכרזים  –                   קעטביאריאלה 
 אחראי אינטרנט –         רפי קמחי                   
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