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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  חטיבת מסחר ופיתוח עסקי
  

  

חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים  2של הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה קבלת לחוזה 
הציבורי המשותף, והפעלת  וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם

  רמוןהתעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף מתחם ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בשדה 

  2017ביום ____ לחודש _________ גוריון - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

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

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  )המפעיל(להלן: "
  

, היא המחזיקה, המפעילה והמנהלת את 1977- רשות שדות התעופה, התשל"זוהרשות, על פי חוק   ה ו א י ל
  ;הםומבני הם, בנייניםהמתקני , על כלבישראלהתעופה  ותשד

הרשאה לתכנון, לקבלת  2017/15/086/030/00פרסמה הרשות את מכרז מספר , _______וביום   ו ה ו א י ל
וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים  2של הקמה והפעלה 

בורי ומשחקייה באולם באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, והפעלת מתחם ג'ימ
  ;רמוןהתעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף  היוצאים בשדה

שהצעתו במכרז של המפעיל,  וועדת המכרזים של הרשות, בישיבתה מיום _________ קבעה  ו ה ו א י ל
  , זכתה במכרז; 'יט נספח המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הרשאה זה ומצורפת לו כ

ובכפוף להצעת המפעיל, הצהרותיו ו/או תצהיריו הכלולים בה ו/או המצורפים אליה, וכן ההצהרות   ו ה ו א י ל
 2של הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה טות דלעיל ולהלן בחוזה, מעניקה הרשות למפעיל המפור

, האחת באולם היוצאים וצעצועים (בהרשאה דואלית)חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים 
והשנייה באולם הציבורי המשותף, והפעלת מתחם ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בשדה 

באמצעות מקומות השירות אותם תקצה הרשות , רמוןהתעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף 
  לשימושו של המפעיל, והכל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה זה;

  יכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:לפ

  מבוא ונספחים .1

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

  פרשנות .2

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

ין נספחי בו/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

, אלא אם תקבע הרשות המחמירה מביניהן, יהיה המפעיל מחויב להוראה ")אי התאמהיחדיו: "
 אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב. 

ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך  למפעילאו שהיה אי התאמה  המפעילגילה בכל מקרה שבו 
לנציג הרשות מייד עם גילויה, על מנת לקבל בכתב שא המפעיל באחריות לפנות יי, או כל חלק מהם

את  המפעיליעכב עד לקבלת הוראות כאמור, לא בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הוראות 
  אלא אם קיבל מנציג הרשות הוראה אחרת בכתב.  ם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזהביצוע

כותרות סעיפי החוזה נועדו לצרכי הנוחות בלבד, ולא יהיה בהן כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה  .2.3
 ו/או כדי להשפיע על תוכנם. 
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פירוש שר הדברים מחייב ְק להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הֶ  וגדריםבחוזה יהיו למונחים המ .2.4
  אחר:

  ;אולם הנוסעים היוצאים הפנים ארציים והבינלאומיים בשדה התעופה רמון -  "אולם יוצאים"

  ;אולם הנוסעים הנכנסים בשדה התעופה רמון -  "אולם נכנסים"

  ;אולם בצד הקרקעי של שדה התעופה רמון הפתוח לקהל הרחב -  "אולם ציבורי"

למתן השירותים כן מקומות השירות ו קמתתכנון ולהההרשאה לבגין תשלום - "דמי הרשאה"
 ;אשר הינו חלק מדמי ההרשאה המשולבים ,באמצעות מקומות השירות

אשר הינו חלק מדמי , שימוש בכל אחד ממקומות השירותלתשלום בגין ההרשאה  -  "דמי שימוש"
 ;ההרשאה המשולבים

ת ממקומואחד כל ב) ככל שיסופקובגין השירותים הבסיסיים שיסופקו ( תשלום -  "רותיםדמי שי"
  השירות, ואשר הינו חלק מדמי ההרשאה המשולבים;

רותים דמי שי"
 "נוספים

ככל שיסופקו ( ם הנוספיםשירותיה לרשות, בגין מפעילהם תשלום אותו ישל-
  ד ממקומות השירות;אח) לכל שיסופקו

דמי הרשאה "
 "משולבים

 ו/או תקופות השירותיםמתן תשלום אותו ישלם המפעיל לרשות במהלך תקופת -
חודשים קלנדאריים מלאים,  12שנת חוזה בת  בגין ,ההארכה (ככל שתחולנה)

   ) דמי השירותים.iii) דמי השימוש; (ii) דמי ההרשאה; (iהכולל את כל אלה: (
בהתאם להוראות לרשות  םישול ,17 בהתאם להוראות סעיף  תשלום זה יחושב

, הכול באופן 18 בהתאם להוראות סעיף  ת חוזהמידי שנ ןיעודכו, 20 סעיף 
  ;חוזהבובתנאים הנקובים 

דמי הרשאה  "
 משולבים בסיסיים

מקומות השירות עבור 
 היוצאיםשבאולם 

(בגין מכירה לנוסעים 
בטיסות בינלאומיות 

  ו/או "בלבד)
  "ההצעה הכספית"

(מצורף כחלק נקב המפעיל בטופס ההצעה הכספית אותו ₪ של _____  סך -
כדמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור  ' לחוזה)יט  מהצעת המפעיל, נספח

(בגין מכירה  היוצאיםשבאולם מקומות השירות ב ההרשאה למתן השירותים
 חודשים 12, בגין שנת חוזה מלאה בת בלבד)לנוסעים בטיסות בינלאומיות 

מות השירות מקוקלנדאריים, ואשר לא פחת מדמי ההרשאה המינימאליים עבור 
שקבעה  בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)( היוצאיםשבאולם 
  ;להגשת ההצעות במכרז הרשות

דמי הרשאה "
 משולבים בסיסיים

מקומות השירות עבור 
  "יהציבורשבאולם 

מקומות ב דמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור ההרשאה למתן השירותים -
קלנדאריים,  חודשים 12, בגין שנת חוזה מלאה בת הציבוריהשירות שבאולם 

יעודכנו  ואשר₪,  50,000נכון למועד חתימת החוזה עומדים על סך של אשר 
  ;18.1 בהתאם להוראות סעיף 

י הרשאה דמ"
  "משולבים בסיסיים

דמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין  -
דמי הרשאה משולבים בסיסיים ו מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

  ;עבור מקומות השירות שבאולם הציבורי

או  "יתרה"
 "היתרים"

הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב  , היתר, רישיון, רישוי, תקן,אישורלרבות 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 

כי אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצר
ו/או תקופות ההארכה  יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המפעיל  - ו  (ככל שתחולנה)
  בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו;

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

  יסודית;
 ;חודש למניין הגרגוריאני- "חודש"
 ;כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיוזה, על חוזה - "החוזה"
מקומות חנייה לכלי רכב בשדה אשר יוקצו לשימוש המפעיל ללא תמורה  3 -  "לכלי רכבהחניות "

נוספת. כמות ומיקום החניות שיוקצו למפעיל בשדה יקבעו בהתאם למדיניות 
   ידיה מעת לעת.- הרשות, כפי שתיקבע על

ו לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צ- "דין כל"
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מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו לעיל), פקודה, תקן 
מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן להלן), והכל (א) כפי שישתנה 

ו/או תקופות  ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות
יצוע מלוא התחייבויות (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ב -ו  ההארכה (ככל שתחולנה)

 המפעיל בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו;
כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות התעופה, - "הכללים"

 ;1977-התשל"ז
מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות), כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית - "דדהמ"

 ;ה מזמן לזמןלסטטיסטיק
 ;1.1.2017 הידוע ביוםהמדד - "דד הבסיסיהמ"
מועד חתימת "

  "החוזה
  ידי הרשות.- מועד חתימת החוזה על -

  : יםהבא סוגים), ושהינם מה'ה  נספחהמוצרים הנקובים בנספח המוצרים (- "המוצרים"

  המודפסים בישראל ו/או שאינם מודפסים ספרים, עיתונים וכתבי עת
 ;בישראל לשם מכירתם במקומות השירות

 סרטי צילום; 
 שקופיות; 
 (פוסטרים) תמונות וצילומים; 
 ;מכשירי כתיבה 
 ;מוצרי נייר 
 ;גלויות 
 ;בולי דואר 
 ;אגרות דואר 
 ;מעטפות למכתבים 
 ;מוצרים ואביזרי עזר לנוסעים 
  ;כרטיסי חיוג בינלאומיים ומקומיים 
 ל והפעלה של אוטומטים לממכר ספרים / כתבי עת ו/או סיגריות / ניהו

 עיתונים;
  תקליטורי מוסיקה ותקליטוריDVD ;(סרטים ומוסיקה) 
 ;(כגון אוזניות ומעמדים לתקליטורים) אביזרים נלווים לתחום המוסיקה 
 ;סוללות, תקליטורים ריקים וערכות ניקוי 
 קי קופסה / יצירה / חברה / צעצועים ומשחקים, מכל מין וסוג (כגון: משח

חשיבה, מכוניות ומטוסים, כלי עבודה לילדים, בובות, צעצועי עץ, מוצרי 
פופ, כלי רכב ממונעים/לא ממונעים לילדים, רולר בליידס, קורקינט, 

 ;סקייטבורד)
 מרי יצירה, ציוד משרדי (כגון: צבעים, חוברות צביעה, משחקי מנהלים, חו

 מוצרי חזרה לבית ספר);
 קני חצר לילדים (כגון: בריכות, משחקי שולחן, משחקי כדור) ציוד מת

 ;לתינוקות וכיו"ב
  מוצרי מולטימדיה (כגון: קונסולות משחק, אביזרים לגיימינג, משחקים

 ;למחשב)
 כל מוצר נלווה אחר שמקובל למוכרו בחנות צעצועים; 

ט כמפור מראש ובכתב והכל כפי שיתעדכן מעת לעת ובהתאם לאישור הרשות
 בחוזה;

, מי שמוסמך לחתום מפעילמי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את ה- "מורשה חתימה"
, בכל הקשור למתן מפעילומי שיוסמך לחייב בחתימתו את ה מפעילבשם ה

  ;השירותים בפועל
 , בו זכה המפעיל;2017/15/086/030/00מכרז פומבי מספר - "המכרז"
 ;(כהגדרת מונח זה להלן) שדהמנהל ה- "המנהל"
, וכן כל מי שינהל 1999-, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"טמפעילנושא משרה ב- "מנהל במפעיל"

 ;, את מתן השירותיםמפעילבפועל, מטעם ה
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לנהל ולהפעיל את מקומות השירות להקים, אשר יחויב , במכרז הזוכה- "המפעיל"
  הוראות החוזה;, בהתאם להרלוונטיים, לצורך מתן השירותים

מפרט המתאר את מקומות השירות המיועדים למתן השירותים, לרבות - "המפרט"
 ;וכחלק בלתי נפרד הימנו 'א נספח כ לחוזה ףהמצור, תשריטים

  ;מ"ר 106-חנות בקומת המרתף שבאולם היוצאים בגודל של כ - "מקומות השירות"
  הצמוד מ"ר 46- המרתף שבאולם היוצאים בגודל של כמתחם ג'ימבורי בקומת ,

  לחנות הנ"ל;

 מ"ר; 32- חנות באולם הציבורי בגודל של כ 
 ;מיקום מסירת טובין לנוסעים הבינלאומיים 

את ההרשאה  למפעיל תעניקהרשות  אשר מתוארים ומוגדרים במפרט, שלגביהם
  .ההקמה, ניהול והפעלתכנון, למתן שירותי 

 להקצות הוראות החוזה פי על רשאית הרשות אותו תהיה נוסף שטח ובנוסף כל
ו/או תקופות ההארכה (ככל  ההתקשרות , במהלך תקופתבשדה למפעיל

עורפי (כהגדרתו  עמם, ושאינו שטח או בקשר/ו השירותים מתן ולצורך ,שתחולנה)
 );להלן

פדיון המכירות "
 "ברוטו

-  

 
בקשר ישיר ו/או  ,להן יהיה זכאי המפעילוה כסף כל ההכנסות, בכסף, או בשו

, וזאת אף אם בשדה נוספת אותה הוא מקיים ו/או בקשר לפעילותהרשאה עקיף ל
(ובלבד שאינה פעילות המתבצעת במישרין  הכלולה בהרשאהאינה מסוג הפעילות 

בלבד  בניכוי מס ערך מוסףהכל שאה אחרת שהעניקה הרשות למפעיל), ומכוח הר
ללא  –ולמען הסר ספק , א מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום)(ככל שהו

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

תם ומבצעים או , תשורות, היטלים, אגרות, עמלות וכן הנחותמיסיםהנוספים, 
 ;העניק המפעיל ללא אישור הרשות בכתב על פי הוראות החוזה

ואשר  המתקנים, הכלים והמערכות שאינם מהווים ציוד קבוע, ציודהכל - "ציוד נייד"
וזאת בין שמוקמו ו/או הוקמו ו/או , )'יג נספח מפורטים בנספח הציוד הנייד (

ו/או על חשבונה, עובר לחתימת החוזה במקומות השירות על ידי הרשות  הותקנו
ובין  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)תקשרות האו במהלך תקופת ה

ו/או על  במקומות השירות על ידי המפעיל נוו/או הותק מוו/או הוק מושמוק
ו/או תקופות  התקשרותהחשבונו, עובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת 

  ;ארכה (ככל שתחולנה)הה
, מכל מין וסוג , המתקנים, הכלים והמערכות,ציודהכל מקומות השירות וכן - "ציוד קבוע"

כל  -בנוסף וכן ) לחוזה 'יב  נספח(אותם נקבה הרשות בנספח הציוד הקבוע 
רות, לרבות כל ציוד ו/או המחובר בחיבור של קבע לתשתיות שבמקומות השי

מתקן, מכל מין וסוג שהם, אשר על פי שיקול דעתה של הרשות, הסרתו עלולה 
, וזאת בין שהוקם ו/או הותקן יהםלתשתיותו/או  לגרום לנזק למקומות השירות

ו/או על  מפעילעל ידי הרשות ו/או על חשבונה ובין שהוקם ו/או הותקן על ידי ה
כל אחד מאלה: דלפקים אשר יוצבו על ידי  –ספק  למען הסר –, לרבות חשבונו

המפעיל, תוצרי עבודות ההקמה, עבודות ריצוף, חיפוי ואלומיניום, עבודות אבן, 
 ;תשתיות תקשורת, חשמל, מים וביוב, מערכות גילוי וכיבוי אש

 3.3, סעיף 3.1.1הוראה ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה ב- "ריבית בסיסית"
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי במשרד - תכ"ם להוראות
  ;האוצר

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;- "ריבית פיגורים"
  ;ריבית בסיסית בחישוב/שיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה- "ריסהריבית פ"
" או רשות מוסמכת"
 "רשויות מוסמכות"

רשויות סטטוטוריות, משרד ממשלתי, ית או מעין שלטונית, כל רשות שלטונ-
לרבות מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ועירוניות, רשות רשות ממשלתית, 

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

שדה "או  "שדהה"
  "התעופה רמון

   ;בתמנע ע"ש אילן ואסף רמוןהבינלאומי שדה התעופה  -

כל שטח שאינו מקומות השירות, אותו תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה  -  "עורפי שטח"
הבלעדי והמוחלט, להקצות למפעיל בשדה כשטח עורפי, במהלך תקופת 

רך מתן השירותים ו/או ולצו ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרות
  בקשר עמם, הכול בהתאם להוראות החוזה;
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 השירותים"
 "הבסיסיים

 להלן; 16.1  ףכל השירותים הנקובים בסעי-

 השירותים"
 "הנוספים

 להלן; 16.2  ףכל השירותים הנקובים בסעי-

 6.1  מקומות השירות, ובכלל זה האמור בסעיף , הקמה, ניהול והפעלתתכנון- "השירותים"
 ובהתאם להרשאה; בכפוף להוראות החוזה להלן, הכל

ו/או תקופות ההארכה (ככל  מתן השירותיםתקופת משנות קלנדארית כל שנה - "שנת חוזה"
  .שתחולנה)

למעט בדצמבר שלאחריו,  31- מתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשנת חוזה 
הראשונה של תקופת ההתקשרות, המתחילה במועד תחילת הקלנדארית השנה 

השנה ולמעט בדצמבר של אותה שנה,  31- תקופת ההתקשרות ומסתיימת ביום ה
ו/או תקופות ההארכה (ככל  האחרונה של תקופת ההתקשרות הקלנדארית

, המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום ה)שתחולנ
 ; ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) תקופת ההתקשרות

  ייצוג .3

  או מי מטעמו.הינו המנהל, בא כוח הרשות לצרכי החוזה  .3.1

  באי כוח הרשות רשאים לפעול באמצעות גורמים נוספים מטעמם אשר מונו לשם כך. .3.2

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

, בכל עת ובכל המנהלמתחייב לשתף פעולה עם להלן),  םהמפעיל (כהגדרת יהמפעיל, באמצעות נציג .3.4
במועד  ים על פי דרישותיהם והנחיותיהםאת כל המידע, הנתונים והמסמכ ועניין, ולהעמיד לרשות
בהתאם מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, שאינו . אשר נדרש לשם כך

  .בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך, ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור המנהל

פי החוזה, הוא אותו אדם שימלא בא כוח המפעיל, לכל עניין שהמפעיל רשאי ו/או חייב לעשותו ל .3.5
. ")המפעיל נציג: "(להלן בתאגיד המפעיל, מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל הכללי של המפעיל

המפעיל רשאי להחליף, מפעם לפעם, את בא כוחו, וכן לקבוע בנוסף עליו בא כוח לכל עניין הנדון 
 יטי ההתקשרות עם נציגפר בחוזה, ובלבד שקיבל לשם כך את אישור הרשות, מראש ובכתב.

 לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסרוהפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמסהמפעיל, לרבות 
  .ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות

  תקופת ההתקשרותלוחות זמנים ו .4

אם הורתה הרשות אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט למעט  ,תחל -  תקופת ההתקשרות .4.1
תחילת מועד מהיום בו חתמה הרשות על החוזה (להלן: " ,החוזה ייכנס לתקפוו ,להלן 4.2  ףבסעי

ו/או תקופות ההארכה (ככל  ותסתיים בתום תקופת מתן השירותים ")תקשרותתקופת הה
יים תקופת ההתקשרות תכלול גם את תקופות הבינ .")תקופת ההתקשרות(להלן: " שתחולנה)

 הבאות:

ידי הרשות -תחל במועד בו תתקיים ישיבת קדם ביצוע, כפי שייקבע על -  תקופת ההקמה .4.1.1
בהמשך, ותסתיים במועד בו אישרה הרשות את השלמת עבודות ההקמה, הכל בהתאם 

ימי עבודה ממועד ישיבת קדם הביצוע  100בתוך , לנספח עבודות ההקמה המצורף לחוזה
תקופת להלן: "( מי עבודה ממועד ישיבת קדם הביצועי 125- ובכל מקרה לא יאוחר מ

 ").ההקמה

את עבודות ההקמה הדרושות של  המפעילבמהלך תקופת ההקמה וכחלק ממנה, יבצע 
מקומות השירות והשירותים מקומות השירות נשוא מכרז זה. כמו כן תתבצע הרצה של 
זו יחולו ההוראות  ובתקופה במסגרת ההרצה של השדה, וזאת לפרק זמן עליו תורה הרשות

  .הקמההאמורות בנספח עבודות ה

 6בתום תחל ביום פתיחת השדה לפעילות תעופתית ותסתיים  - תקופת מתן השירותים .4.1.2
 .")מתן השירותיםתקופת להלן: "ממועד תחילת תקופת מתן השירותים ( שנים

  לתקופות פעילות, כמפורט להלן: תקופת מתן השירותים תחולק

 ונהתקופת הפעילות הראש –  

תחילתה במועד תחילת תקופת מתן  -  1.1ביום קופת מתן השירותים החלה במקרה ות
 31.12השירותים וסיומה בתום שנת החוזה בה החלה תקופת מתן השירותים, קרי יום 



9 

  של אותה שנה קלנדארית. 

תחילתה במועד תחילת תקופת  - 1.1ביום שאינו קופת מתן השירותים החלה במקרה ות
השנה בה החלה תקופת מתן  לאחרתים וסיומה בתום שנת החוזה שמתן השירו

  של השנה הקלנדארית העוקבת. 31.12השירותים, קרי יום 

  תקופת הפעילות השנייה, השלישית וכיו"ב -  

תקופת הפעילות השנייה, תהיה שנת החוזה שלאחר תום תקופת הפעילות הראשונה. 
חר תום תקופת הפעילות השנייה, וכן תקופת הפעילות השלישית, תהיה שנת החוזה שלא

  הלאה.

 דחיות ושינויים בלוחות הזמנים ובתקופות המשנה של תקופת ההתקשרות .4.2

הרשות תהיה רשאית להודיע למפעיל, בכתב, באמצעות החלטה שתתקבל לשם כך על ידי  .4.2.1
, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול הנ"לת ותקופאיזו מההמנהל, על דחיית תחילת 

  לעדי של הרשות.דעתה הב

- /או במידה ויחולו עיכובים כלשהם כתוצאה מצו של ביתו ה כאמורהודיעה הרשות על דחיי .4.2.2
ידחה ו/או יוארך מועד תחילת אזי משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, 

למועד אותו תקבע הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמפעיל מוותר ה האמורה תקופה
בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או סופי, מלא ובזאת באופן 

דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה 
 זכאי המפעיל לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא. 

זכותה של זה על מנת לגרוע מקטן  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף
  .החוזה ובהתאם לדיןהרשות לביטול החוזה בהתאם להוראות 

  הוראות בקשר למועד פתיחת השדה .4.2.3

"). הרשות פתיחה המתוכנןמועד ה(להלן: " 31.10.2017מועד פתיחת השדה מתוכנן ליום 
 תהא רשאית להודיע על עיכוב במועד פתיחת השדה מכל סיבה שהיא.

 זה לעיל: 4.2 על אף האמור בסעיף 

  חודשים בפתיחת השדה, לא  12 עדבמקרה שיתברר במועד כלשהו כי צפוי עיכוב של
, ולא יהיו לו כל ו/או החוזה בהצעתו למכרז פעילכל שינוי שהוא בהתחייבויות המיהא 

תביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעניינן דחיית מועד פתיחת השדה ו/או דחיית תחילת 
 .מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין הישירות ובין העקיפות תקופת

  ידימסירת החזקה במקומות השירות למועד  לפניבמקרה שיתברר במועד כלשהו 
חודשים בפתיחת השדה, יהיה המפעיל רשאי  12 עלהמפעיל כי צפוי עיכוב העולה 

העיכוב ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב בדבר  15להודיע לרשות, בתוך 
 האמור, כי הוא מבקש להביא את החוזה לידי סיום. 

זכאי לכל פיצוי שהוא בגין כל הוצאה ו/או נזק  המפעילנמסרה הודעה כאמור, לא יהיה 
ו/או הפסד, ישירים או עקיפים, שנגרמו לו במסגרת הגשת הצעתו למכרז ו/או במהלך 

גרוע מכלליות האמור (לרבות, מבלי ל סירת הודעתו כאמורעד למההתקשרות תקופת 
והוצאות הערכות תפעולית למתן השירותים  הקמהלעיל, הוצאות התכנון של עבודות ה

  מכל סוג שהוא, אם וככל שהיו לו כאלה).

 (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) לרבות –פירושה  פעילערכותו התפעולית של המיה
צאות הישירות ו/או גיוס והכשרת כח אדם והצטיידות במלאי, וכל הפעולות וההו

  .העקיפות הקשורות בכך

הצעתו הא כל שינוי שהוא בהתחייבויותיו מכוח לא מסר המפעיל הודעה כאמור, לא י
ולא יהיו לו כל תביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעניינן דחיית מועד ו/או החוזה  למכרז

 פתיחת השדה ו/או דחיית תחילת תקופת מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין
  .הישירות ובין העקיפות

  ידימסירת החזקה במקומות השירות למועד  לאחרבמקרה שיתברר במועד כלשהו 
 רשאי מפעיל, יהיה ההשדהפתיחת בחודשים  12 עלכי צפוי עיכוב העולה המפעיל 

ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב על העיכוב  15להודיע לרשות, בתוך 
 .החוזה לידי סיוםהאמור, כי הוא מבקש להביא את 

נמסרה הודעה כאמור, יהיה המפעיל זכאי לפיצוי בגין השקעותיו בעבודות ההקמה עד 
שני לפי הנמוך מבין  למועד בו הודיעה לו הרשות בדבר העיכוב האמור, שיהיה

ההוצאות הישירות והסבירות שהוציא בפועל בגין ביצוע עבודות  )i(הסכומים הבאים: 
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פי שיוכחו לרשות בחשבוניות מקוריות בכתב שיומצאו ההקמה עד אותו מועד (כ
$ (חמש 500סך של  )ii(לאישור הרשות, בקשר לתשלומים ששולמו על ידי המפעיל), או 

מאות דולר ארה"ב) לכל מ"ר של מקום שירות ו/או שטח עורפי הצמוד למקום שירות 
  מקום שירות.$ (מאה דולר ארה"ב) לכל מ"ר של שטח עורפי שאינו צמוד ל100וסך של 

למען הסר כל ספק, המפעיל יהיה זכאי לפיצוי הנ"ל אך ורק בגין מקומות שירות 
ושהוחל בהם בפועל בעבודות ההקמה. המפעיל מצהיר  שהחזקה בהם נמסרה לו בפועל

ומסכים בזאת שהפיצוי הנ"ל הוא פיצוי סופי, מוחלט וקבוע מראש, והוא לא יהא זכאי 
  ום החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן זה לעיל.לכל פיצוי נוסף במקרה של סי

הצעתו הא כל שינוי שהוא בהתחייבויותיו מכוח לא מסר המפעיל הודעה כאמור, לא י
ולא יהיו לו כל תביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעניינן דחיית מועד ו/או החוזה  למכרז

ין פתיחת השדה ו/או דחיית תחילת תקופת מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, ב
  .הישירות ובין העקיפות

מובהר כי למעט זכות סיום החוזה ו/או הזכות לפיצוי האמורות בסעיף זה לעיל, ואשר 
יחולו אך ורק בהתקיים התנאים האמורים בסעיפים אלו, לא יהא כל שינוי שהוא 
בהתחייבויות המפעיל בהצעתו למכרז, ולא יהיו לו כל תביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעניינן 

עיכוב שהוא בביצוע עבודות ההקמה ו/או דחיית תקופת מתן השירותים ו/או  כל
  תוצאותיהם, בין הישירות ובין העקיפות.

בנוסף, מובהר כי במידה ויידחה המועד לפתיחת השדה, יותאמו (בהתאם להודעת הרשות) 
  להלן. 18 , כאמור בסעיף דמי ההרשאה המשולבים הבסיסייםגם בסיסי הצמדת 

 ההתקשרותהארכת תקופת  .4.3

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

", הברירהזכות זכות הרשות כאמור תיקרא להלן: "(בכל תמהיל שתקבע הרשות  וזאת
 . ")תקופות ההארכהלהלן: "תיקראנה תוארך תקופת ההתקשרות כאמור והתקופות בהן 

מתן הודעה בכתב מהרשות למפעיל, שתימסר לפחות עשה באמצעות יי מימוש זכות הברירה .4.3.2
ו/או תום כל אחת מתקופות ההארכה,  השירותים ) ימים לפני תום תקופת מתןשישים( 60

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

החוזה, על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה, אלא אם קבעה הרשות 
 להלן. 4.3.3  אחרת, כאמור בסעיף

ו/או להתנות את זכות הברירה את  לממשאו שלא  לממשהרשות תהיה רשאית מובהר כי  .4.3.3
שינוי דמי ההרשאה בהם מחויב המפעיל על פי (לרבות  בתנאים שוניםמימוש זכות הברירה 

, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והמפעיל מוותר )החוזה או כל תשלום אחר
פי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בזאת, באופן סו

 .8.8 , וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף בקשר לכך

 הפסקה זמנית של מתן השירותים .4.4

ו/או  רותיםמתן השיהמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל עת שתבוא דרישה מהרשות להפסיק את 
, או אחרים ביטחוניים או תפעולייםלפנות את מקומות השירות, כולם או חלקם, מחמת נימוקים 

ו/או להתפנות ממקומות השירות, ולסלק מהם את  מתן השירותיםלהפסיק את  ,ייבמפעיל חהא הי
סירת כל ציודו תוך פרק הזמן שייקבע בדרישה; החוזה ייחשב כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מ

  הדרישה כאמור ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

  :במקרה של הפסקה זמנית כאמור, יחול האמור להלן

, מתן השירותיםנתנה הרשות למפעיל הודעה על חידוש ביצוע החוזה, יחדש המפעיל את  .4.4.1
 ת.ימי עסקים ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המפעיל לבין הרשו 7תוך 

באותו פרק הזמן של  מתן השירותיםתוארך תקופת כל עוד לא הופסקה הפעילות בשדה,  .4.4.2
על הארכותיה (ככל  מתן השירותיםתקופת ההפסקה הזמנית ובלבד שסה"כ תקופת 

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

תן למפעיל האפשרות ימים, תינ 90-במידה ותקופת ההפסקה הזמנית תיארך למעלה מ .4.4.3
להודיע על סיום ההתקשרות בין הצדדים, ובלבד (א) שהמפעיל הודיע על כך לרשות בכתב, 

יום לפני מועד סיום ההתקשרות, וכן כי (ב) הודעה כאמור תימסר לא יאוחר  30לפחות 
 ימים מתום ההפסקה הזמנית הנ"ל. 45מתום 
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החל מחלוף  שירותים נוספים, וזאתמשולבים ודמי יב בתשלום דמי הרשאה המפעיל לא יחו .4.4.4
מתשלום . במקרה זה, יזוכה המפעיל ולחידושועד  מתן השירותיםשעות ממועד הפסקת  72

 השעות, רטרואקטיבית. 72אף בגין אותם כל האמור בסעיף קטן זה, 

מובהר כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במקרה שהמפעיל יידרש להפסיק את  .4.4.5
עם זאת, במקרה של הפסקת שימוש/פינוי שטח עורפי, אשר  .שטח עורפיהשימוש/לפנות 

נעשה יחד עם הפסקת שימוש/פינוי של מקומות השירות, יחולו ההוראות לעיל גם על אותו 
 שטח עורפי.

  .כאמורה הפסקהסעד יחיד, מלא וסופי בגין האמור לעיל הינו 

 ביטול/סיום ההתקשרות .4.5

מכרז (לרבות החוזה) בכלל, ולאמור במסמכי המוסכם 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  תקשרותההבמהלך תקופת תקשרות 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 

, ו/או תקופות ההארכה תקשרות(בנסיבות בהן הופסקה ההתקשרות במהלך תקופת הה
זה על מנת לגרוע  4.5 ק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף ). למען הסר ספככל שתחולנה

 .חוזההאמורים באחרים במקרים מזכותה של הרשות, לבטל את החוזה 

תקופת הפעילות  תוםאשר סיומם אינו לפני  -חודשים רצופים  24במקרה שבמהלך  .4.5.2
דמי הרשאה משולבים  שילם המפעיל לרשות - לעיל)  4.1.2 (כמוגדר בסעיף  חמישיתה

(בגין מכירה ון החסם העליון בקשר למקומות השירות שבאולם היוצאים בהתאם למנגנ
להלן, המפעיל יהא רשאי לפנות  17.2 כאמור בסעיף , )בלבד לנוסעים בטיסות בינלאומיות

 לנהל עם הרשות משא ומתן לשינוי תנאי החוזה. לרשות בכתב, ולבקש

חודשים  3במקרה שכזה, ינהלו הצדדים משא ומתן כאמור, וזאת לכל היותר במשך 
  שתחילתם במועד בו אישרה הרשות כי המפעיל עומד בקריטריון לפנות לרשות כנ"ל.

צונו היה והמשא ומתן לא צלח, המפעיל יהא רשאי לפנות לרשות בכתב ולהודיע לה על ר
חודשים מהמועד בו התקבלה  6לסיים את ההתקשרות. במקרה שכזה יסתיים החוזה בתום 

 אצל הרשות הודעת המפעיל כנ"ל.

  הקמהעבודות  .5

 השירות מקומות תכנון .5.1

, המפעיל יערוך, יבצע, יפיק, ישלים (כהגדרתן להלן וכחלק מהן) במסגרת עבודות ההקמה .5.1.1
שבונו, עבור הרשות ולאישורה וכן לאישורו של ויגיש, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל ח

כל מוסד תכנון ורשות מוסמכת נוספת רלוונטית, לפי העניין, את כל התוכניות, המסמכים, 
מקומות השירות:  והתאמת התוצרים ויתר האלמנטים התכנוניים הדרושים לצורך הקמת

לשם כך וכל זאת  קבלת היתרי בנייה וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים
כמפורט בנספח באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה, בסטנדרטים שהינם לכל הפחות 

 ובשאר הוראות כל דין. ' לחוזה)ג (נספח  הקמההעבודות 

 ממנו, יישא נפרד בלתי וכחלק התכנון במסגרת בזאת, כי מובהר ספק כל הסר למען .5.1.2
 ומיתר התכנון ממוסדות ולקבל בעצמו, לבקש לפנות הבלעדית המלאה תבאחריו המפעיל
 את כל המוסמכות הרשויות מיתר לקבל וכן הבניה היתר את המוסמכות הרשויות

, לפי העניין, השירות למקומות הנחוצים וההסכמות הרישיונות, ההיתרים ,האישורים
 למעט וכי, ההקמה ופתתק במסגרת, העסק רישיון במסגרת הבריאות משרד היתר לרבות

 חבות הרשות בכל תישא לא, בנייה להיתר הבקשה על הרשות של הפורמאלית חתימתה
 .במסגרתו ותוצריו הכרוכים ההליכים, לתכנון שהם וסוג מין מכל אחריות או/ו

 המסים, ההיטלים, האגרות לרבות( וסוג מין מכל והתשלומים ההוצאות כל כי, מובהר עוד .5.1.3
, האישורים, ההיתרים וקבלת הבקשות בהגשת הכרוכים), וסוג מין מכל החובה ותשלומי
 .המפעיל ידי על ורק אך ישולמו, בגינן וההסכמות הרישיונות

 מוקדם לאישור המפעיל ימציא, מהתכנון נפרד בלתי וחלק המפעיל התחייבויות במסגרת .5.1.4
. תהשירו מקומות תכנון במסגרת הנדרשים והתוצרים המסמכים מלוא את, הרשות של

 ובאופן בהעתקים, הרשות לאישור המפעיל ידי על יוגשו, כאמור והתוצרים המסמכים
 .הקמהעבודות ה בנספח כך לשם המתואר
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 את לדחות ברצונה אם, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, בכתב, למפעיל תודיע הרשות .5.1.5
 םאבמלום, לאשר אום) חלק או םכול( המפעיל ידי על יםהמוצע התכנון שלב ותוצרי מסמכי

 זה סעיף להוראות בהתאם למפעיל כלשהי התייחסות הרשות ידי על ניתנה לא. בסייגים או
 אלא, הרלוונטיים התכנון שלב ותוצרי מסמכי את הרשות דחתה כאילו הדבר יחשב, לעיל
 .בכתב, אחרת הרשות הודיעה כן אם

בסייגים, אותו  אישרה או הרלוונטי התכנון מתוצרי או/ו ממסמכי איזה את הרשות דחתה .5.1.6
עבודות  כך בנספח לשם הקבוע מהמועד יאוחר לרשות, לא חשבונו), ויגיש המפעיל (על יבצע
 ציינה הרשות אותם להערות או/ו לסייגים מעודכנים, בהתאם ותוצרים , מסמכיםהקמהה

 תיקון או/ו . דחייתלעיל 5.1.5  בסעיף מפורטותה ההוראות שאר זה לעניין ויחולו, בהודעתה
 לעיכוב מקרה עילה בשום יהוו לא, זה בסעיף כאמור התכנון תוצרי או/ו מסמכי שינוי או/ו
 או/ו האמור לעיכוב ובכלל החוזה פי על המפעיל התחייבויות מביצוע איזה דחיית או/ו

 מראש, רתהרשות אח אישרה אם למעט והכול, והפעלתם השירות מקומות הקמת דחיית
 .ובכתב

היתר  וכן, הרשות ידי על ואישורם התכנון שלבי כל סיום לאחר, התכנון ותוצרי מסמכי .5.1.7
להקמת  )וסוג מין מכל( וההסכמות הרישיונות, ההיתרים, האישורים יתר וכל הבנייה
 'ד כנספח  יצורפו, המוסמכים המוסדות ידי על שהונפקו כפי(לפי העניין),  השירות מקומות

תוצרי ", ויחדיו: "היתר הבנייה" -" והתכנון המאושרלחוזה (בחוזה זה, בהתאמה: "
 ").התכנון הסופיים

אי , השמטה, טעות לכל והבלעדית המלאה באחריות ישאי המפעיל כי, בזאת מובהר .5.1.8
, ושרבתכנון המא שימצא ככל, שהם וסוג מין מכל, אחר פגם כל או/ו בהירות אי, התאמה
 באיזה עמידה באי או/ולעיל  5.1.2  סעיף מהוראות באיזה עמידה באי שמקורן לרבות

 התאמה כל חשבונו על יבצע וכן") פגם בתכנון(להלן, יחדיו: " האחרות החוזה מהוראות
, מההקה מעבודות חלק בכל או/ו המאושר בתכנון ידרשו אשר שינוי או/ו תיקון או/ו

 להתאימם הצורך בשל לרבות, בתכנון פגם בשל, והמסירה הפינוי, והתחזוקה התפעול
 .דין כל הוראות ויתר המוסמכות הרשויות דרישות, הרשות לדרישות

 5.1.7  - 5.1.2  בסעיפים המפורטים ההליכים בביצוע אין כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .5.1.9
 מסמכיו, התכנון עם בקשר למפעיל הרשות תציב אותן הדרישות או/ו בהנחיות או/ולעיל 
 במסגרת הרשות הפנתה אליהם וההנחיות ההוראות באישורו (לרבות או/ו וותוצרי

 מאחריותו לגרוע מנת על או/ו כלשהי אחריות הרשות על להטיל מנת על הנספחים לחוזה)
 הקמהה לעבודות או/ו ותוצריו מסמכיו, התכנון של ולתוקפו לטיבו עילהמפ של המוחלטת
 .פיו על שיבוצעו

במהלך , לצורך בהתאם לעדכן, חשבונו על, והבלעדית המלאה באחריות שאיי המפעיל .5.1.10
 וכן המסמכים ההנדסיים יתר כל ואת הסופיים התכנון תוצרי כל את ההקמה תקופת
 הסופיים התכנון תוצרי המהדורות של כל את קמההה עבודות ביצוע באתר להחזיק, בנוסף
 או/ו השינויים ציון לעת תוך מעת שיעודכנו כפי כאמור ההנדסיים המסמכים ויתר

  .מהדורה כל במסגרת שבוצעו ההתאמות

את  יבצע אשר לקבלן ולמסור להפיק והבלעדית מלאהה באחריות ישאי המפעיל, כן כמו .5.1.11
, על מטעמם מי ולכל והתחזוקה התפעול ודותעב את יבצע אשר ולקבלן ההקמה עבודות

, המסמכים ההנדסיים ויתר הסופיים התכנון תוצרי כל לרבות, ונספחיו החוזה אתחשבונו, 
 עבודות לביצוע הדרוש ככל ,ובפורמט העתקים במספר, ביותר המעודכנת במהדורתם

 .יןהעני ולפי בהתאמה, השירות ומתקני שטחי ותחזוקת תפעול לביצוע וכן הקמהה

  מקומות השירות /התאמתהקמת .5.2

באחריות המלאה והבלעדית להשלים, על המפעיל שא ייבמהלך ובמסגרת תקופת ההקמה  .5.2.1
מקומות הקמת והתאמת לצורך חשבונו, את ביצוען של כל הפעולות והעבודות הדרושות 

, שינוע ,ייצור, תכנון, רכישהלרבות לעניין זה: , ןובמועד ןהשירות למתן השירותים, במלוא
של מקומות השירות וכל הציוד הקבוע והנייד פינוי פירוק, בינוי, התאמה, התקנה, הצבה ו

לרבות השגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לשם כך, הכלולים בהם, וכן 
, ' לחוזה)ג (נספח  הקמהעבודות הנספח וכל זאת בכפוף להוראות כל דין, בהתאם להוראות 

במגוון,  ,ממועד תחילת תקופת מתן השירותים, החל השירותים מתןאת ובאופן המאפשר 
בנספח  ותהנקובהוראות באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים ובהתאם ל

 .")הקמהעבודות ה(בחוזה, יחדיו: "' לחוזה) ב (נספח השירות והתפעול 

והשלמתן, לרבות התייחסות להליך קבלת אישור הרשות את השלמת כל  הקמההעבודות  .5.2.2
, יתבצעו בהתאם לאבני הדרך, לוחות הזמנים ויתר התנאים הקמההחלק מעבודות 

  לפי העניין., וביתר נספחי החוזה הרלוונטיים הקמההמפורטים לשם כך בנספח עבודות ה
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ל כך לרשות בכתב. הרשות תבצע , יודיע עהקמהסבר המפעיל כי השלים את עבודות ה .5.2.3
בדיקת קבלה לשטחי ומתקני השירות, בהתייחס בין היתר גם להתחייבויות המפעיל כאמור 

 ").בדיקות הקבלה של הרשותבחוזה זה (להלן: "

עם סיום ביצוען של בדיקות הקבלה של הרשות, תהיה הרשות רשאית לקבוע כי המפעיל לא  .5.2.4
התאמה, -ל מועדים לתיקון כל טעות, השמטה, איהשלים את העבודות וכן לקצוב למפעי

פגם ליקוי, פגם, קלקול, שבר מכל מין וסוג שהם שהתגלו בעבודות (להלן, יחדיו: "
"). המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית להשלים את ביצוע התיקון של כל בעבודות

 פגם בעבודות כאמור, על חשבונו ותוך התקופה אותה קצבה הרשות לשם כך.

עמד בהצלחה המפעיל בבדיקות הקבלה של הרשות (לרבות בדיקות קבלה חוזרות, ככל  .5.2.5
 שתתבצענה), תעניק הרשות למפעיל תעודת קבלה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצוע בדיקות הקבלה של הרשות (לרבות בדיקת/ות קבלה  .5.2.6
וו עילה לדחיית חוזרת/ות) ו/או ביצוע התיקונים בעקבותיהן, על פי דרישת הרשות, לא יה

 . והמפעיל יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל עיכוב שיגרם בשל כך מתן השירותיםתקופת 

לעיל  5.2.3 מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי סעיף  .5.2.7
של הרשות, המפעיל ועל אף קבלת תעודת הקבלה מהרשות עם השלמת בדיקות הקבלה 

לפיכך, מבלי לגרוע מאחריותו על פי . יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגם בעבודות
להלן, המפעיל יבצע על חשבונו כל התאמה ו/או תיקון אשר ידרשו בעבודות  31.1.1 סעיף 

עבודות, לרבות בשל הצורך ו/או במקומות השירות ו/או בכל חלק מהם, בשל פגם ב הקמהה
 להתאימם לדרישות הרשות, דרישות הרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דין.

, קיבל תעודת קבלה מהרשות וכן הנפיק עבור הרשות הקמההשלים המפעיל את עבודות ה .5.2.8
כל היתר אשר נדרש על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי יתר הוראות כל דין על מנת 

ולתחזק את מקומות השירות, לרבות כל יתר המסמכים אשר חובת  לנהל, להפעיל
ת יוערבוהכתנאי לקבלת היתר ההפעלה, לרבות המצאתם מוטלת על המפעיל על פי החוזה, 

ואישורי הביטוח לתקופת מתן השירותים, תנפיק הרשות אישור  להלן 27  כמפורט בסעיף
מתן השירותים כמפורט בסעיף חילת תקופת , זאת כתנאי לתהקמהר השלמת עבודות הבדב

במועד פתיחת  ולכל המאוחר בכל מקרהתחל  מתן השירותיםכי תקופת  ,מובהר להלן. 6 
מתן גם אם המפעיל לא עמד בתנאים האמורים בסעיף קטן זה, ובמקרה זה  השדה,

יב בתנאים הנ"ל, אולם הוא יהיה מחו השירותים בפועל יידחה עד השלמת עמידת המפעיל
 בכל מקרה לשלם את דמי ההרשאה המשולבים.

 התאמות מדידה  .5.3

מקומות היקפם של עלולים לחול שינויים ב ,הקמהכתוצאה מביצוע עבודות הש(א)  :ידוע למפעיל
ביחס לשטח ו/או לפילוח הנקוב במפרט , השירותשטחי מקומות ו/או בפילוח הפנימי של  השירות

נכון למועד חתימת החוזה, וזאת בהתאם למדידות אותן תערוך הרשות לשם כך לאחר סיומן של 
כי בעקבות השינויים האמורים תעדכן הרשות את המפרט וכי בכל מקרה לא (ב) ; הקמהעבודות ה

  משולבים.הרשאה הדמי היחול בשל כך כל שינוי ב

 במקומות השירות השירותים את להעניק רשאי יהיה לא המפעיל כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .5.4
 כך בנספח לשם המפורט באופן הקמהה עבודות של ביצוען השלמת את הרשות לאישור עובר

 זכות מכל מבלי לגרוע אזי, כאמור במועד הקמהה עבודות את המפעיל השלים לא. הקמהה עבודות
תקופת מתן  ממועד תחילת החל ,לרשות המפעיל ישלם, דין פי על או/ו ההחוז פי על לרשות העומדת

 בפועל השירותים במתן החל לא אם גם במלואם משולבים הרשאה דמי, ואילך השירותים
 להלן. 29.1  בסעיף המפורטות ההוראות שאר זה בעניין ויחולו השירות מותבמקו

 ההקמהותים במהלך תקופת שיר .5.5

, הקמהכמפורט בנספח עבודות ה, תעניק הרשות למפעיל שירותים שונים ההקמהבמהלך תקופת 
ולרבות אספקת מים, חשמל, שטחי אחסון  הכול בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשותו

  .והתארגנות

  לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 5.2.1 - 5.2.6  הפרת איזה מהוראות סעיפים .5.6

  מתן השירותים .6

, א ייחודיתלא בלעדית, לבזאת מהרשות, הרשאה  הרשות מעניקה בזאת למפעיל והמפעיל מקבל .6.1
יקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה על פי הוראות החוזה (אשר תתבטל מעהניתנת לביטול בכל עת 

ומוגבלת בזמן למתן השירותים במקומות השירות ובאמצעותם, במיקומם ובמצבם כפי שהם  שהיא)
)As-Isרבות ל ) במועד תחילת תקופת ההתקשרות, הכול באופן ובתנאים המפורטים בחוזה ובנספחיו

למקומות השירות, ביחס  מההקביצוע עבודות התכנון ו) i( "):ההרשאה(בחוזה, יחדיו: " כל אלה
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 שירותיםמתן הבמהלך תקופת שימוש במקומות השירות ) ii; (5  באופן ובתנאים הנקובים בסעיף
מקומות השירות במהלך ) מתן השירותים בiii; וכן ((לרבות תקופות ההארכה, ככל שתחולנה)

 .חוזה, באופן ובתנאים הנקובים בת תקופות ההארכה, ככל שתחולנה)(לרבו השירותיםתקופת מתן 

 - (לרבות תקופות ההארכה, ככל שתחולנה) השירותיםמתן במהלך כל תקופת  -ההרשאה במסגרת 
צעותם ימכור אך ורק את , באממקומות השירותעל אחריותו ועל חשבונו, את  המפעיליפעיל וינהל 

הנקובים בנספח השירות במועדים ובכמות, באמצעות כוח האדם במגוון, באיכות, הכול המוצרים, 
, מסמכי ובכפוף לשאר הוראות הדין , הוראות הרשות, הוראות הרישיוןהמכס והתפעול, הוראות

  "). השירותים" לעיל ולהלן:(בפרט והחוזה  המכרז בכלל

  :להן פירוט עיקרי השירותים

חנות היוצאים ב, אחרים מיסיםו מכס ו/אבי ייהמוצרים, כשהם פטורי ו/או ח תהחסנ .6.1.1
 . בטיסות בינ"ל ובטיסות פנים ארציות יוצאיםנוסעים הומכירתם ל

, אחרים מיסיםמכס ו/או בי ייחנות היוצאים, כשהם פטורי ו/או חבהמוצרים  תהחסנ .6.1.2
טיסות מסגרת ב לקוחות חברות התעופהלשם מכירתם ל –מכירתם לחברות תעופה ו

 . רמוןופה משדה התעבינלאומיות היוצאות 

ר הרשות, וכל אישור ואיש ,מכס לכךשלטונות השור י, וככל שינתן אמפעיללי לאאופציונ .6.1.3
ת ובינלאומיהיוצאים בטיסות באולם החסנת המוצרים שנרכשו בחנות : אחר על פי כל דין

 .בלבד, במחסן המסירה, ומסירתם ללקוחות המפעיל במסגרת שירותי מסירת קניות

. לעניין זה יודגש כי הציבור, ומכירתם לכלל אולם הציבוריחנות בבהמוצרים  תהחסנ .6.1.4
 האולם הציבורי מוגדר בידי רשויות המס כאזור סחר חופשי.

בטיסות בינ"ל  יוצאיםנוסעים ההפעלת ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים לשימוש  .6.1.5
 למען הסר ספק, במידה והזוכה במכרז יחליט לגבות תשלום עבור .ובטיסות פנים ארציות
בורי/משחקיה, אזי הכנסה זו תיכנס לחישוב פדיון המכירות ברוטו מהשימוש במתחם הג'י

 בחוזה. על פי הגדרתו

הרישיון המכס ובהתאם להוראות שלטונות , ובכפוף לקבלת אישור מפעיללי לאאופציונ .6.1.6
בין  -  היוצאים בחנויותירכשו ירות של הזמנה מראש של מוצרים שיהפעלת ש :המכסו

בגין ובלבד שהתשלום  - הזמנה מקוונת אחרת ובין באמצעותנה טלפונית באמצעות הזמ
 היוצאים. בחנויותיתבצע  המוצרים האמורים

לצורך ההרשאה כאמור להשתמש במקומות השירות ו/או בכל חלק מהם אך ורק המפעיל מתחייב  .6.2
 ם אותם קבעה הרשות לכל מקום שירות, ולא לכל מטרה אחרת.ובהתאם לייעודי לעיל 6.1 בסעיף 

כל פעולה ו/או שימוש אחרים, מכל מין ישא באחריות לכך שלא יבוצעו יהמפעיל למען הסר ספק, 
רשאי להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם  הוסוג, במקומות השירות ובכלל האמור לא יהי

תהווה הפרה  קטן זה לעיל על ידי המפעיל סעיף במסגרת ההרשאה. הפרת איזה מהוראותכלולים 
 .יסודית של החוזה

לא להחזיק לשם מכירה , ואך ורק את המוצרים במסגרת השירותים, יהיה המפעיל רשאי למכור .6.3
פריטים /או לעיל ו 2.4 פריטים שאינם נכללים תחת הגדרת המוצרים שבסעיף במקומות השירות 

אלא אם הורתה הרשות אחרת, והכל שהרשות לא התירה את מכירתם במהלך תקופת ההתקשרות, 
לחדול מלמכור במקומות , מרצונה או לבקשת המפעיל, בכתב. הרשות תהיה רשאית להורות למפעיל

 .המוצרים תמהילאו לבצע כל עדכון אחר בפריטים ומוצרים , וכן להוסיף השירות איזה מהמוצרים

יציג וימכור במחירים סופיים זהים מוצרים שיימכרו לנוסעים בטיסות במסגרת השירותים, המפעיל  .6.4
ארציות, וזאת ביחס למוצרים זהים שנמכרים גם במקומות השירות שבאולם הציבורי וגם -פנים

 במקומות השירות שבאולם היוצאים.

להלן, וזאת מבלי  21 - 17  פיםבסעיהאמורים  שלומיםבתמורה להרשאה, ישלם המפעיל לרשות את הת .6.5
 .לגרוע מכל תשלום אותו מחויב המפעיל לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה

אשר  ,ייםהמפעיל מתחייב לכבד את כל כרטיסי האשראי המקומיים והבינלאומבמסגרת השירותים  .6.6
  קיימים בגינם הסדרי גבייה בישראל, וזאת ללא קביעת סכום מינימאלי להתקשרות.

וה ודומה ובאותה רמת שירות, ללא המפעיל מתחייב לספק את השירותים לכל לקוח, באופן שו .6.7
 פליה פסולה, בין לטובה ובין לרעה, לעניין טיב השירותים ורמתם, ובהתאם להוראות כל דין.א
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  וחניות לכלי רכב ותמקומות השיר .7

  ובחניות לכלי רכב השימוש במקומות השירות .7.1

שא המפעיל יי ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) מתן השירותיםבמהלך תקופת  .7.1.1
באחריות המלאה והבלעדית לנהל ולהפעיל את מקומות השירות, על חשבונו, על מנת 

אה, מגבלותיה להעניק בהם ובאמצעותם את השירותים בהתאם ובכפוף לתנאי ההרש
וייעודיה, להוראות כל דין (לרבות הוראות שלטונות המכס ותנאי הרישיון) ויתר ההוראות 

 המפורטות לשם כך בחוזה.

שא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, שהוא וכל מי מטעמו (לרבות יי המפעיל .7.1.2
סביר ן , באופובחניות לכלי רכב במקומות השירות עובדיו, ספקיו ומבקריו), ישתמשו

במצב טוב, תקין וראוי וסביבתם,  והחניות לכלי רכב מקומות השירותעל  וישמר; זהירו
מגרימת ם; ימנעו וסביבת והחניות לכלי רכב מקומות השירותעל ניקיון ; ישמרו לשימוש

וסביבתם ואף והחניות לכלי רכב , השחתה, פגם וליקוי של מקומות השירות קלקול, נזק
ו/או  ההתקשרותבמהלך כל תקופת לשם כך, והכול ירות הדרושים כל אמצעי הזהב ינקטו

 .תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

, ריח, מפגע ,הגבלה, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעהלא לעשות המפעיל מתחייב  .7.1.3
ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי  , רעשמטרד

ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה  שדההמשתמשים ב מטעמה ו/או לציבור
 .שדההנוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של 

למקומות שנגרמו  , השחתה, פגם וליקויקלקול, על כל נזק רשותמתחייב להודיע ל המפעיל .7.1.4
 יות לכלי רכבהכלול במסגרתם) או לחנ (לרבות הציוד הקבוע והציוד הנייד השירות

שא המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, לבצע יבנוסף, ימייד עם גילויים. וסביבתם, וזאת 
, השחתה, קלקול, נזקבל לשם כך הוראה מהרשות, תיקון של כל יעל חשבונו, אף מבלי שק

פגם וליקוי שנגרמו למקומות השירות על ידי המפעיל וכל מי מטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו 
באמצעות בעלי מקצוע ו) וכן לבצע תחזוקה שוטפת וסדירה של מקומות השירות, ומבקרי
(לרבות תיקון, אחזקת ו/או החלפת הציוד הקבוע והציוד הנייד), תוך זמן סביר  מיומנים

נספח ( הבטיחות והגהותנספח כללים, בובהתאם להוראות הרלוונטיות המפורטות לשם כך 
נספח ( האחזקהונספח  )'ב נספח (השירות והתפעול נספח , )'ו נספח ( נספח בטיחות באש ,)'ז 
על מנת לאפשר את מתן השירותים באופן סדור ורצוף וברמה  -ש ככל הדרו -, וכל זאת )'ח 

  .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) השירותיםמתן הנדרשת, במהלך כל תקופת 

הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל לבצע, על חשבונו בלבד, כל עבודה, תיקון, הוספה,  .7.1.5
ד הנייד הכלול במסגרתם), החלפה, אחזקה במקומות השירות (לרבות הציוד הקבוע והציו

אף שאינם כלולים בנספח האחזקה, וכל זאת על מנת שהשירותים יתבצעו בכל עת על פי 
 "). עבודות על פי דיןהוראות כל דין (להלן: "

כמו כן, תהיה הרשות רשאית לדרוש מהמפעיל לבצע כל עבודה, תיקון, הוספה, החלפה,   
ע והציוד הנייד הכלול במסגרתם) שמקורן אחזקה במקומות השירות (לרבות הציוד הקבו

  "). עבודות נוספותאינו בנספח האחזקה או בהוראות כל דין (להלן: "

העבודות על פי דין והעבודות הנוספות יתבצעו באופן ובתנאים הנקובים עבור עבודות   
  , בשינויים המחויבים. הקמהה

ל תוספת, הקמה, התקנה, יבצעו כלא שא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, יהמפעיל י .7.1.6
שינויים או בכל חלק מהם (להלן, יחדיו: " ,שינוי, הריסה ושיפוץ במקומות השירות

"), אלא בהתאם ובכפוף להסכמת הרשות שתינתן לשם השינויים" או "במקומות השירות
לבצע שינויים  למפעיל הרשות השריאכך מראש ובכתב, בהתאם לתנאי ההסכמה. 

האמורים, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל עו כל השינויים , יתבצמקומות השירותב
, הקמהחשבונו של המפעיל, ויחולו בעניין ביצועם שאר ההוראות המתייחסות לעבודות ה

 בשינויים המחויבים. 

, מראש ובכתב הרשותמבלי שקיבל את הסכמת  ים במקומות השירותשינוי המפעיל ביצע .7.1.7
שות על פי החוזה ו/או על פי דין (לרבות ביטול אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לר

 מפעיללדרוש מה(א)  החוזה), תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:
מקומות השירות ולהחזיר את מצב ים (כולם או חלקם, לבחירת הרשות), להסיר את השינוי

ממקומות  לסלק -ובכלל זאת  חשבונואחריותו המלאה והבלעדית ועל לקדמותו, על 
את כל הציוד, החומרים ושאר המיטלטלין, מכל מין וסוג שהם, המצויים  השירות

רישת הרשות או לאחר ד עם קבלת דימ במקומות השירות בקשר עם ביצוע השינויים, וזאת
, ים (כולם או חלקם)להותיר את השינוי , הכול לבחירת הרשות; (ב)ההתקשרותתום תקופת 

מבלי וזאת , הרשותהמלא והבלעדי של  הלרכושם האמורים באופן שבו יחשבו השינויי
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ו/או שיפוי, מכל מין  כל תשלום ו/או פיצויבגינם יהא זכאי לדרוש ו/או לקבל  מפעילשה
 .וסוג

 / שטחים עורפיים העתקה, גריעה או הוספה של מקומות שירות .7.2

יחותיות או ובנסיבות ביטחוניות, בט - בתיאום ובהסכמה של המפעילהרשות תהיה רשאית,  .7.2.1
 להורות על העתקה של מקומות השירות (כולם או -תפעוליות אף ללא הסכמת המפעיל 

ב הרשות לשם כך. הייתה ההעתקה כאמור כרוכה חלקם), וזאת תוך תקופה אותה תקצו
בעלויות תכנון, התאמה והקמה, תהיה הרשות רשאית להורות למפעיל לבצע את התכנון, 

יהיה המפעיל זכאי בשל כך להחזר עלויות ישירות וסבירות ההתאמה וההקמה, באופן שבו 
נזקים ועלויות עקיפים או תוצאתיים,  –שנגרמו לו בשל האמור (להוציא, למען הסר ספק 

, ויחולו בעניין לרבות עלויות ונזקים שמקורם בהפסד הכנסה בשל הפסקת מתן השירותים)
 .לעיל, בשינויים המחויבים 7.1.5  שאר ההוראות המפורטות בסעיף

מובהר, כי בנסיבות בהן נבצר מהמפעיל, בשל ההעתקה האמורה בלבד ולא בשל מעשה ו/או   
מחדל של המפעיל, להעניק את השירותים במלואם (בכל מקומות השירות שהוקצו לו 

"), אזי בגין תקופת המניעות תקופתשעות (להלן: " 72במסגרת החוזה) לתקופה העולה על 
המניעות בלבד, לא ישלם המפעיל את דמי ההרשאה המשולבים, וכן בנוסף, כל עוד לא 
הופסקה הפעילות בשדה תוארך תקופת השירותים לתקופה זהה לתקופת המניעות, וכל 

  זאת כסעד יחיד, מלא ובלעדי בגין האמור. 

מעשה ו/או מחדל של המפעיל,  נבצר מהמפעיל בשל ההעתקה האמורה בלבד ולא בשל  
להעניק את השירותים רק בחלק ממקומות השירות שהוקצו לו במסגרת החוזה, לתקופה 

שעות, יחשב כל מקום שירות כאמור כאילו נגרע (לתקופת המניעות בלבד),  72העולה על 
יחולו לגביו התאמות בתשלום דמי ההרשאה המשולבים, וזאת באופן ובתנאים  –ובהתאם 

  להלן, כסעד יחיד, מלא ובלעדי בגין האמור. 22.2 בים בסעיפים הנקו

נוספים , להוסיף למפעיל שטחים בתיאום ובהסכמה של המפעילהרשות תהיה רשאית,  .7.2.2
 –מכל סיבה שהיא אף ללא הסכמת המפעיל  –וכן  ו/או כשטחים עורפיים, שירותכמקומות 

, והמפעיל מוותר בזאת וכן ו/או מהשטחים העורפיים שטחים ממקומות השירות לגרוע
 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

הדרושות  הקמהבמקרה של העתקה או גריעה או הוספה של מקומות שירות, אזי עבודות ה .7.2.3
, בהתאמות הקמהלעיל ובנספח עבודות ה 5 תתבצענה באופן ובתנאים הנקובים בסעיף 

ובשינויים המתחייבים, ובכפוף להוראות פרטניות שינתנו לשם כך על ידי הרשות במועד 
 ביצועה של כל הקצאה, גריעה או העתקה, על פי העניין והנסיבות.

תשלומים או הפחתות בגין העתקה או גריעה או הוספה של מקומות שירות, יהיו בהתאם  .7.2.4
  .להלן 22  ףלסעי

 ובחניות לכלי רכב במקומות השירותצדדים זכויות ה .7.3

ובמסגרת ההרשאה, תעניק  ,ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) במהלך תקופת ההתקשרות
 יטול בכל עתוהניתנת לב מוגבלת בזמןלא בלעדית, , לא ייחודית, הדירההרשות למפעיל זכות שימוש 

בציוד מכל סיבה שהיא), במקומות השירות, תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה  –(ובכל מקרה 
, וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר למפעיל לבצע ובחניות לכלי רכב הקבוע בלבד הכלול במסגרתם

ו/או תקופות  השירותיםמתן וכן על מנת להעניק את השירותים בתקופת  הקמהאת עבודות ה
, וכי מעבר לזכות השימוש האמורה ולגדריה, לא יהיה המפעיל בעל כל כה (ככל שתחולנה)ההאר

ו/או  בציוד הקבוע הכלול במסגרתם, מכל מין וסוג, במקומות השירות, זכות, קניינית או אחרת
  .בחניות לכלי רכב

  המפעיל מאשר ומצהיר בזה:מבלי לגרוע מהאמור, 

-יהיה המפעיל בר קופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו/או ת תקופת מתן השירותיםכי במהלך  .7.3.1
מקומות , וכי ההרשאה להשתמש בובחניות לכלי רכב מקומות השירותרשות בלבד ב

נועדה אך ורק כדי לאפשר לו את מתן השירותים בהתאם  ובחניות לכלי רכב השירות
  .ותמקומות השירלהוראות החוזה, וכל עוד החוזה מתיר לו את מתן השירותים האמורים ב

עצם ו/או  ובחניות לכלי רכב מקומות השירותלהשתמש ב מפעילכי ההרשאה שניתנה ל .7.3.2
י אותו ו/או כל שינו במסגרת החוזהבהם ו/או כל תשלום שהתחייב לשלם בפועל השימוש 

לא יתפרשו כהענקת זכות שימוש בלעדית, , מקומות השירותתאפשר הרשות למפעיל לבצע ב
המפעיל ו ,רשו כיוצרי יחסי חכירה או שכירותלא יתפוכן לא יהוו החכרה או השכרה, 

לא יתבע לעצמו ו כי אינו זכאי בזהומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, מצהיר 
 .זכות חוקית כאמור
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הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, זכויות וכי   
 ו/או הגנה על מחזיקים במקרקעין,חר להגנת דיירים , או כל חוק א1972- משולב), התשל"ב

לא  ,הקיים כיום או שייחקק בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, חוכרים או שוכרים
בנוסף, התשלומים לרשות  .או על המפעיל יחולו על חוזה זה או על יחסי הצדדים מכוחו

 .אחר משום תשלום דמי מפתח או תשלום דומהמכוח החוזה, אין בהם 

אפשר לרשות, , המפעיל יו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) במהלך תקופת ההתקשרות .7.3.3
, בכל עת, בעצמה ממקומות השירותלנציגיה ולכל מי שתבקש הרשות, להיכנס לכל אחד 

מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על  עלמכל סיבה שהיא, לרבות ו/או בלוויית צדדים שלישיים, 
על מנת ו/או זה ו/או לצורך עריכת סיור לזכיינים פוטנציאליים מידת קיום הוראות החו

ו/או כדי לנקוט את האמצעים ידי המפעיל ואיכותם -השירותים הניתנים עללפקח על טיב 
, לרבות לעניין מקומות השירותדין המצריכים כניסה לה הוראותהקבועים בחוזה או ב

ות חירום שונות ו/או לכל צורך אחר, ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעול
 .של הרשות הבלעדי לפי שיקול דעתההכול 

 הניידהקבוע והציוד הציוד  .7.4

הנייד שיידרש הקבוע והמפעיל ירכוש, יציב, יקים, יספק ויתקין, על אחריותו ועל חשבונו, את הציוד 
  .לצורך מתן השירותים

  הנייד גם ההוראות הבאות:ולציוד הקבוע מבלי לפגוע בכלליות האמור, יחולו ביחס לציוד 

הקבוע והציוד הנייד ת הציוד ורשימ נועודכיויושלמו  מתן השירותיםעם תחילת תקופת  .7.4.1
עתה של לחוזה, כך שתכלול את כל הציוד אשר לשיקול ד' (לפי העניין) יג -ו 'יב  יםשבנספח

אישור הרשות את מובהר כי כל הצבת והתקנת ציוד מחייבת הרשות הותקן ע"י המפעיל. 
 מראש ובכתב.

, ובמידת הצורך ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) מתן השירותיםתקופת גם במהלך 
ולאחר קבלת אישור הרשות בכתב ומראש, יציב ויתקין המפעיל על אחריותו ועל חשבונו, 

, לפי העניין, לשם מתן השירותים. רשימת יםדרוש ושיהי פיםנוסו/או ציוד נייד ציוד קבוע 
כל ציוד  ולכליו נועודכ', ייג ו/או רשימת הציוד הנייד שבנספח  'יב  שבנספחהציוד הקבוע 

  כאמור. נוסף

ו במקומות ייד- אשר יותקן ו/או יוצב על היר בזה שכל הציוד הקבועמאשר ומצהמפעיל  .7.4.2
ו/או  , בין אם במהלך תקופת ההקמה ובין אם במהלך תקופת מתן השירותיםשירותה

יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות ללא  ,תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)
הוא מתחייב למוסרו לידי ממועד התקנתו ו/או הצבתו (לפי העניין), ו , וזאת החלתמורה

, או עם ביטולו ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) הרשות בתום תקופת מתן השירותים
במצב תקין, נקי וראוי לשימוש מיידי, והכל אלא אם הסכימה הרשות  ואשל החוזה, כשה

 אחרת מראש ובכתב.

של המפעיל במקומות השירות יוותר בבעלותו שהציב/התקין המפעיל הנייד  ציודהכל  .7.4.3
שא המפעיל באחריות לבצע את כל הדרוש יבלבד. עם סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא, י

על מנת לפרק ולסלק ממקומות השירות את כל הציוד הנייד, ויחולו בעניין זה שאר 
  .להלן 31  ההוראות המפורטות בסעיף

ו במקומות השירות יהיה ייד- הנייד שיוצב עלהקבוע והציוד ציוד המפעיל מתחייב שכל ה .7.4.4
, והוא ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) במצב תקין במשך כל תקופת מתן השירותים

יישא בכל עלויות התחזוקה והתיקונים שלו, ככל שיהיו וזאת במגוון, באיכות, יבצע ו
ת בהתאם לתבנית התפעולית בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים שהנם לכל הפחו

. המנהל יהיה )'ח נספח ( ו/או נספח האחזקה )'ב נספח (המפורטת בנספח השירות והתפעול 
פריטי הציוד הנייד רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות למפעיל להחליף על חשבונו כל פריט מ

שמצבו הפיזי ו/או התפעולי אינו מאפשר את מתן השירותים ברמה ו/או הציוד הקבוע 
 הדרושה כמתחייב מסוג השירותים ומהתחייבויות המפעיל בחוזה זה בדבר רמת השירות. 

  התחייבויות המפעילהצהרות ו .8

  ומתחייב בזה כדלקמן: , מצהירהמפעיל מאשר

כל היבטי את וכבעל מקצוע לבדוק באופן עצמאי מלאה והבלעדית מוטלת האחריות ה יועלכי  .8.1
להלן ומאחריות המפעיל על פיו, עובר להגשת  8.2  ; כי מבלי לגרוע מהוראות סעיףבחוזהההתקשרות 

במכרז)  מציעיםש ה(לרבות במסגרת מפגלבדוק האפשרות  ול נהניתבמכרז ולחתימת החוזה,  והצעת
, כבעל מקצוע, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדק בפועלוכי 

פיסי, משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי בכל  בדיקה מלאה ויסודית, של כל מידע ו/או נתון
 :יחס לכל אלההתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו, לרבות בהתיהרשאה, להקשור ל
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ההרשאה, היקפה ומגבלותיה; יישומיה השונים; האפשרויות, הסיכונים והתנאים  .8.1.1
 למימושה ולניצולה וכן כדאיותה וערכה הכלכלית, העסקית והמסחרית עבור המפעיל; 

מלוא התחייבויות המפעיל על פי החוזה; תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות כל  .8.1.2
(לרבות סעיפי התמורה וכדאיות הצעתו הכספית במכרז)  דין ושל יתר הוראות החוזה

 והאפשרות ליישומן;

יידרש המפעיל לעמוד ו/או שאותם יידרש המפעיל לקבל,  םבה ההיתרים כלמהותם של  .8.1.3
 צורך ביצוע התחייבות המפעיל על פי החוזה; ל

 , המשפטיהתכנוני םמצבמקומות השירות, סביבתם, מיקומם וחשיפתם לציבור הלקוחות;  .8.1.4
במקומות השירות קיומם ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות  והפיזי;

הפעולות וההשקעות אותן יש  ם;השימוש בהו/או מגבלות הניצול ו, אפשרויות ובסביבתם
במסגרת לצרכיו ולמטרותיו (לרבות  םהתאמתהקמתם ולצורך  מקומות השירותלבצע ב
 ; )ציוד קבוע וניידהשקעה בוהיקף  הקמהשל עבודות ה ןביצוע

קיומן של מגבלות לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה וכן קיומם של נסיבות והיבטים שונים  .8.1.5
כל חומר, נתון ומידע ; וכן ל אופן ביצוע ההתקשרות ותוצאותיהבעלי השלכות ע םנישה

, לרבות קטן זה בקשר עם האמור בסעיףבמסגרת המכרז ו/או  הרשותנוסף אותו פרסמה 
המפעיל וכן כל חומר, נתון ומידע אחר אשר מצא  י הנקוב בטופס ההזמנההמידע הכלל

 ו הבלעדי.לנכון לבדוק, על פי שיקול דעת

המפורטות במסגרתו,  ווהתחייבויותי ר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיולהתקש החלטתו כי .8.2
 בסעיףרות את כל הבדיקות הנזכ ךלאחר שערו לבדן וכי והערכותי והתקבלה והתבססה על בדיקותי

כי התקשרותו בחוזה ומילוי כל התחייבויותיו לנכון לערוך, מצא  הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,  8.1 
במיקומם ובמצבם כפי על פיו, לרבות קבלת ומימוש ההרשאה וביצוע השירותים במקומות השירות, 

בכפוף לשינויים ולהתאמות שיבוצעו בהם כמפורט ( ת ההתקשרות) במועד תחילת תקופAs-Isשהם (
היה יסופי, מלא ובלתי חוזר וכן  בזאת באופן מוותרהמפעיל וו ולמטרותי ולצרכי ותממתאי חוזה),ב

מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה התאמה אי ו/או  סרוחפגם,  בדברמנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 
 .שירותיםה למתןמקומות השירות כאמור של 

בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, כן כי הוא וכל מי מטעמו, עוסקים ומתמחים ו .8.3
על פי החוזה  התחייבויות המפעילההרשאה וכל יתר המשאבים והאמצעים הנדרשים לביצוע 

  במלואן ובמועדן.

תקופת מהלך כל בכל דין, הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר מבלי לגרוע מכי  .8.4
מלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות , יו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרות

ניהול שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי 
כן ו ,בכך כל הקשורכיו"ב ו הרשות,השדה וופעילות  מתן השירותיםשדה, לרבות לגבי מועדי וזמני ה
 שדה, כפי שיהיו מעת לעת.אחר הוראות המנהל לעניין מתן שירותים במלא י

בכללים, אחר כל ההוראות המפורטות גם ימלא המפעיל בקפידה, בגדר האמור וכחלק מהשירותים, 
 בנספח בטיחות באש), 'ג נספח ( הקמהבנספח עבודות ה), 'ב נספח ( בנספח השירות והתפעולוכן 

 בנספח הוראות הביטחון, )'ח נספח ( בנספח האחזקה '),ז נספח וגהות (), בנספח בטיחות 'ו נספח (
 .)'יח נספח (איכות הסביבה בנספח ו ,)'יז נספח בנספח התקשורת (, )'ט נספח (

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

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

או מסמכי ייסודו להתקשרותו הסכם דין, כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח  .8.5
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית,  מפעילבחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; ה

חוזה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, החוזה ואין בחתימתו על ההמנוגדת להתחייבויותיו על פי 
 .הפרה של כל דיןמשום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או 

באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא ימצא ימלא את התחייבויותיו שבחוזה כי  .8.6
כלפי הרשות וכן יפעל על מנת להודיע לרשות, ללא דיחוי, על כל עניין כלשהו במצב של ניגוד עניינים 

ורר ניגוד עניינים כאמור. במסגרתו יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר, כי עלול להתע
האמור. ידוע למפעיל כי אם תמצא  ענייניםה מיידית להסרת ניגודבמקרה זה האחרון יפעל המפעיל 

ה סבירה לתיקון אכאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התר כי נוצר מצב של ניגוד ענייניםהרשות, 
ומד לרשותה על פי חוזה המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד הע

 .דין כל זה ו/או על פי
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 הקמהעבודות הביצוע קשר עם ב נציג הרשות או כל מי מטעמוהפיקוח המופעל על ידי ש לוידוע כי  .8.7
תן המנהל וכל מי מטעמו ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיו/או עם ביצוע השירותים 

 םאינבקשר עם ביצוע איזה מהתחייבויות המפעיל,  לרבותעל פי החוזה,  מפעיל ו/או לכל מי מטעמול
על מנת  אין בהםו ,רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת

ו/או כלפי צדדים שלישיים לטיב ביצועם של  רשותכלפי המאחריותו  מפעילשחרר את הלגרוע ו/או ל
 ו/או השירותים כאמור. הקמהעבודות ה

מימוש זכות הברירה ו/או שינוי אי מימוש / חוזה ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או כי ביטול ה .8.8
לרשות, וכי,  ותהמוקנן זכויות , הינבמועדי איזה מהתקופות המרכיבות את תקופת ההתקשרות

בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 
בשל כך, לרבות  כנגד הרשות ו/או כנגד כל מי מטעמה תביעה ו/או דרישה ו/אומלטעון כל טענה 

ובפרט טענות  ,טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות
וכיו"ב טענות  שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם

ו הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/א
ו/או שבהן נדרש לשאת, במישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימותן של איזה מהנסיבות האמורות 

 .ו/או בשל תוצאות התקיימותם של הנסיבות האמורות בחוזה

(להלן:  1998-מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .8.9
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, חוק שוויון זכויות"

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי  100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
לחוק  9יישום חובותיו לפי סעיף של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 .שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו

כי הוא רשום גם כעוסק תושב איזור אילת לצורך מע"מ, על פי תקנות אזור סחר חופשי באילת  .8.10
, והוא מתחייב להמציא לרשות אישור בתוקף מאת 1985- (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה

 .ימים מתחילת תקופת ההתקשרות 7אילת על כך, בתוך  רשויות מע"מ
רשום גם כעוסק תושב איזור  המפעיל אינולמען הסר ספק, מובהר כי במקרה ומכל סיבה שהיא, 

אילת כאמור, או לא פתח בפועל תיק מע"מ אילת, או לא המציא אישור כאמור, או במקרה 
 .להלן 20.4 ול האמור בסעיף שהרישום הנ"ל או האישור הנ"ל יחדלו להיות בתוקף, יח

לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה בין  .8.11
ו/או על ידי כל מי מטעמו ובין אם לאו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום  המפעילאם נגרם על ידי 

ם קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) מים, זיהו
 על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.  קומות השירותולפעול מיידית במ

 ה לעיל בפרט:ז 8  בכלל ובסעיף הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזהבקשר לכי  .8.12

והפרתן או אי נכונות של מי מהן מהווה הפרה  להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .8.12.1
 יסודית של החוזה.

ו/או תקופות  במהלך כל תקופת ההתקשרותהן ימשיכו לעמוד בתוקפן ויהיו נכונות  .8.12.2
 .ההארכה (ככל שתחולנה)

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .8.12.3

  ומגבלותיהם פעילות השדה ומתן השירותים מועדי .9

השירותים יינתנו בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימת פעילות תעופתית בשדה, והכל  .9.1
 וראות המנהל, כפי שיהיו מעת לעת.בהתאם ובכפוף לה

ו/או תקופות  מתן השירותיםתקופת המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכן ובמהלך  .9.2
. כמו כן מצהיר המפעיל ומתחייב שינויים במועדי פעילות השדהיחולו , ה (ככל שתחולנה)ההארכ

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

 7.1.5 פים נוספים, וזאת למעט האמור בסעי תשלומים שישלם לרשות כדמי שירותיםו/או  משולבים
 . 7.2 -ו

בשטח בו מתקיימת באופן רציף  יינתנוכי ידוע לו שהשירותים המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת,  .9.3
לך כל תקופת היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר מפעילים נוספים, נוסעים, במה

ו/או  מתן השירותיםמלווים, מקבלי פנים עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת 
יעניק את השירותים בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות , תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

, על ידי הרשות ו/או על ידי מי שדהו/או עם השירותים המוענקים ב שדהקיימת הרשות באותה מ
 .מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או נוספים מטעם הרשות
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המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי הפעילות בשדה היא עונתית, ובהתאם לכך מושפעת תנועת הנוסעים  .9.4
 בשדה במהלך השנה.

לוח הטיסות  .ברשות בהתאם ללוח הטיסות המפורסם ע"י מרכז תיאום ותמשתנשעות הפעילות 
 .תעדכן מעת לעתומ ,עונתי מתפרסם על בסיס

  פרסום וקידום מכירות .10

סימנים שימוש בצבע, שלטים, הצבת , מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שדהפרסומת ופרסום ב .10.1
יתבצעו רק  שדהרים בומודעות המפרסמות את מתן השירותים, וכל פרסום או פרסומת אח

  .שדהבאמצעות מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום ב

למען הסר ספק, האמור לעיל אינו חל לגבי שלטים הנושאים את שמו/שמו המסחרי של המפעיל  .10.2
שיוצבו על גבי מקומות השירות או בתוכם, וכן על פרסומת (עבור המפעיל ו/או עבור צדדים 

חלק אינטגראלי מציוד קבוע או ציוד נייד, הכול בתוכן, בגודל, בצורה ובכתב שלישיים) המהווה 
שיאשר המנהל. מובהר בזאת, כי לגבי פרסומת בתוך מקומות השירות הנראית כלפי חוץ שאינה של 

  לעיל.  10.1 המפעיל, יחולו הוראות סעיף 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות  14אחר הוראת סעיף  המפעיל מתחייב למלא .10.3
  .1984-התעופה), התשמ"ד

  היתרים .11

חזיק על שמו בכל ההיתרים הנדרשים לפי להבאחריותו הבלעדית לכך, ו, על חשבונו מתחייבהמפעיל  .11.1
ו/או  לצורך מתן השירותיםו/או בהתאם להוראת כל רשות מוסמכת, (לרבות רישיון עסק) כל דין 

 .מקומות השירותבקשר לאחזקה ולשימוש ב

במסגרת התחייבויותיו המפורטות בסעיף קטן זה יידרש המפעיל לבצע באחריותו הבלעדית ועל 
  .ההיתריםחשבונו, כל שינוי ו/או התאמה במקומות השירות, ככל הנדרש לצורך קבלת 

רישיון החזיק על שמו ובתוקף מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן זה לעיל, המפעיל מתחייב ל
לאחסנה ומכירה בשדה של ) 1965-"והתשכלתקנות המכס,  13פרטי (בהתאם לתקנה  רשוימחסן 

טובין פטורי מכס ו/או מיסים ליוצאים מישראל. רישיון זה יומצא לרשות לא יאוחר מיום תחילת 
  מתן השירותים.

לעיל, המפעיל מתחייב שכל פעולה הכרוכה במתן השירותים  11.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  .11.2
מקומות השירות ו/או בביצוע שיפוצים והתאמות אחזקת ו/או בשימוש במקומות השירות ו/או ב

 היתר בתוקף ו אלא אם קיבלייד-, לא תבוצע עלהיתר כלשהם במקומות השירות, המחייבת קבלת
, יחולו על ואו חידוש היתרעולה. כל ההוצאות הקשורות או הנובעות מקבלת הבמועד ביצוע הפ

  המפעיל. 

במועד תחילת תקופת ההתקשרות, וכן במהלך כל תקופת  ףתק היהיהמפעיל מתחייב שכל היתר,  .11.3
 .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרות

הו, וכן בכל מקרה בו נודע לו, או המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד לאחר שבוטל בפועל היתר כלש .11.4
 היה עליו לדעת כי ישנה אפשרות לביטול איזה מההיתרים האמורים לעיל.

הנדרשים לשם מתן השירותים, קודם למועד הנקוב לביצועם  ההיתריםלא קיבל המפעיל איזה מ .11.5
תהא הרשות וכן במקרה בו בוטל איזה מההיתרים שהיו ברשות המפעיל, בפועל על פי החוזה, 

, באמצעות הודעה ם או באופן חלקי)מעיקרו/או ההרשאה (את החוזה ו/או להשהות רשאית לבטל 
שתשלח לשם כך למפעיל או לחילופין, תהא רשאית ליתן למפעיל ארכה נוספת לקבלתם ו/או אישור 
למילוי התחייבויותיו האמורות, וזאת עד לתאריך שתקבע הרשות בהודעתה בכתב שתימסר לשם כך 

 והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. למפעיל,

  שמירת כל דין .12

ישא י ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרותכי במהלך כל תקופת המפעיל מתחייב  .12.1
יקיימו ישמרו וו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) והבלעדית שהוא וכל מי מטעמבאחריות המלאה 

 - , ובכלל האמור מקומות השירותו לשימוש בהוראות כל דין המתייחסות למתן השירותים ו/אאת 
זיהום אוויר,  יבנושאבהקשרים הרלוונטיים לאיכות הסביבה, ובכללם: דין כל למלא אחר הוראות 

זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי 
על ידי הרשות, או על ידי  עת לעתת שיתפרסמו מכל הכללים וההוראווכן בנוסף, למלא אחר עסקים 

 .השדה ומתן השירותים במסגרתוסדרי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי 

יידע את הרשות באופן מיידי,  תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו מהלך כל תקופת ההתקשרותכי ב .12.2
(לרבות עובדיו,  בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל דין על ידי המפעיל וכל מי מטעמו

, השירותים ושאר הוראות הקמהספקיו ומבקריו), וכל זאת בקשר עם מקומות השירות, עבודות ה
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החוזה וכן יידע את הרשות באופן מיידי, בדבר כל פנייה (בכתב או בעל פה), החלטה, התראה 
  .שיתקבלו אצל המפעיל בקשר עם הפרה כאמורודרישה 

המפעיל מתחייב למלא אחר ההוראות הישימות של כל הכללים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .12.3
 .1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-שהתפרסמו על

 .של החוזה זה לעיל, מהווה הפרה יסודית 12 הפרת איזה מהוראות סעיף  .12.4

  מועסקי המפעיל .13

אחראים, מיומנים,  השירותים עובדים ו/או מועסקים אחרים המפעיל מתחייב להעסיק לצורך מתן .13.1
 , בעלי שליטה בשפה האנגלית ו/או בשפות אירופאיות אחרות, שהופעתם מכובדת,בעלי ניסיון

ובמספר מספיק למתן השירותים ברמה גבוהה, הכל לשביעות רצון הרשות ובהתאם להנחיות 
  הרשות. 

אחר כל  דים ו/או המועסקים במתן השירותיםעובבכל הנוגע להעסקת ה המפעיל מתחייב למלא .13.2
 , בנספח הבטיחות והגהותההוראות הרלבנטיות לעניין זה המפורטות בנספח השירות והתפעול

  ובנספח הוראות הביטחון. 

ו ייד- ידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמועסקים עלכי  ,המפעיל מצהיר בזה .13.3
, ורישיונות כאמור יינתנו בהתאם שדהכניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בזכות לקבלת רישיונות 

  לצורך ובכפוף להוראות נספח הוראות הביטחון.

 מבלי לגרוע באיזה מהוראות נספח הוראות הביטחון: .13.4

המנהל יהיה רשאי לסרב לתת לעובדיו ו/או למורשיו של המפעיל רישיון כניסה לשטחים  .13.4.1
ל או להתלות רישיון כאמור שניתן לעובדיו ו/או למורשיו , או לבטשדההמוגבלים בכניסה ב

  של המפעיל, אם ניתן כזה. 

רשימת כל האנשים שיועסקו במתן השירותים, הכוללת את פירוט שמותיהם, מענם  .13.4.2
  ומספרי הזיהוי שלהם, תימסר לאישורו המוקדם של המנהל.

אחד מעובדיו ו/או המנהל רשאי לדרוש מהמפעיל להוציא מכל אחד ממקומות השירות, כל  .13.4.3
  ו במתן השירותים, בשל כל אחד מאלה:ייד- מהמועסקים על

  אינה רצויה; שדהנוכחותו ב .13.4.3.1

  התנהגות בלתי הולמת; .13.4.3.2

 הופעה חיצונית בלתי הולמת; .13.4.3.3

בחשד  לאחר תחילת העסקתו במתן השירותיםנפתחה נגדו חקירה משטרתית  .13.4.3.4
עבירות מוסר  עבירה נגד בטחון המדינה או על עבירה שהיא פשע או עללביצוע 

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

  .לעיל 13.4.3.4 שבסעיף עבירות הביצוע מי מ תלוי ועומד נגדו כתב אישום על .13.4.3.5

לעיל, תיאסר כניסתו  13.4.3 עיף המפעיל מתחייב, כי משנתן המנהל הוראה כאמור בס .13.4.4
תוך תקופת הזמן הנקובה  של כל עובד או מועסק כאמור, וזאתלמקום השירות הרלבנטי 

, כלשהם בגין הסילוק האמור שא בתשלום פיצוייםיבדרישת המנהל, ומבלי שהרשות ת
  זו. ומבלי שהמנהל יצטרך לנמק מתן הוראה

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או  ורך מתן השירותיםו לצייד-המפעיל מצהיר כי כל מי שיועסקו על .13.5
בי תביעותיהם הנובעות מיחסיו ועליו תחול האחריות לג ו ועל חשבונו הואייד- , ויועסקו עלכשליחיו

  ם.עימ

ני העבודה פי כל די-כל התשלומים שהוא חייב לשלם להם על המפעיל מתחייב לשלם לעובדיו את .13.6
  בגין עבודתם אצלו במתן השירותים.  החלים ו/או שיחולו

, לגבי כל תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו במשך כל תקופת ההתקשרות המפעיל מתחייב למלא .13.7
ו במתן השירותים, אחר האמור בדיני העבודה, לרבות אחר ייד-עובדיו ו/או לגבי מי שיועסק על

הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים  האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים
תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים -לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר

  פי הסכמים אלו.- אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על

ו או מטעמו במתן ייד- סק עלעובדיו, שליחיו וכל מי שמועהמפעיל מתחייב להיות אחראי כלפי  .13.8
השירותים ו/או בקשר למתן השירותים, בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין 
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בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירותים, או בעת כל פעילות הקשורה במתן 
 השירותים.

י לצורך מתן שירותי הסעה לעובדיו, ככל שהמפעיל יהיה מעוניין להתקשר עם ספק שירותים חיצונ .13.9
עליו לוודא כי אותו ספק שירותים חיצוני הינו בעל הרישיונות המתאימים לכך, וכן לדאוג לכך 
שאותו ספק חיצוני יתקשר עם הרשות בחוזה לקבלת הרשאה להסעת עובדים, במסגרתו יידרש ספק 

 ה.לשנ₪  1,200השירותים החיצוני לשלם לרשות דמי הרשאה בסך של 

  המפעיל קבלן עצמאי .14

פי החוזה, ואין -מוסכם בזה בין הצדדים כי המפעיל משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על .14.1
פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או לנציגיהם ו/או למי שהם מינו ו/או -לראות בכל זכות שניתנת על

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

ו במתן השירותים, כל זכויות של עובדי הרשות, והם לא יהיו זכאים מהרשות לכל תשלומים, ייד
שר עם ביטול או פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה על פיו, או בק

  סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

מוסכם בזה בין הצדדים כי המפעיל יהיה אחראי כלפי הרשויות המוסמכות, לביצוע כל החובות  .14.2
  פי החוזה.-פי הוראות כל דין בקשר למתן השירותים על-על הןידי-המוטלות ו/או שתוטלנה על

יע בשם הרשות או מטעמה, או כמקנה שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המפעיל להופ .14.3
 .לו מעמד של נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי

  ניהול ספרים, דיווחים וביקורת .15

 המפעיל מתחייב בזה:

לנהל ולהחזיק במשרדיו חשבונות מלאים ומדויקים של מכירותיו במסגרת מתן השירותים, שיפורט  .15.1
כל פדיון  תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו מתן השירותיםבהם, מדי יום ביומו, בכל תקופת 

 המכירות ברוטו ליום הרישום.

לשמור ולהחזיק במשרדיו האמורים את כל הקבלות, האישורים, החשבונות, המידע הממוחשב  .15.2
ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים הנ"ל, לרבות העתקי דיווחים לשלטונות המס, וכל זאת במשך 

ושנתיים נוספות מיום סיום תקופת , תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו יםמתן השירותתקופת 
  ההתקשרות. 

תקופות ו קלנדארי במהלך תקופת מתן השירותים ימים מתום כל חודש 15להגיש לרשות, תוך  .15.3
חודש שחלף, המראה את פדיון המכירות החודשי גין הב , דו"ח כספי חודשיההארכה (ככל שתחולנה)

 מות, מקוכפי שיידרש על ידי הרשות, לרבות פירוט המוצרים שנמכרו לפי סוגיםברוטו, לפי פירוט 
בטיסה נוסע  ארצי, או- בשדה / נוסע פנים (מבקר יםהרוכש יופרופיל ותהמכיר שירות בהם בוצעו

 .)תבינלאומי

הדיווח יתבצע בשקלים חדשים בלבד. שולמה למפעיל תמורה במטבע זר עבור שירותים שהעניק, 
רה זו במסגרת פדיון המכירות ברוטו בשקלים חדשים, בהתאם לשערו היציג של המטבע תחושב תמו

 הזר האמור, במועד מתן השירותים האמורים.

הראשון  בחודש העוקב לחודש 15- מועד הגשת הדו"ח הכספי הראשון לפי סעיף זה הוא עד ליום ה
  של תקופת מתן השירותים.

שלאחר תום כל  31.5יום מהמפעיל, ולא יאוחר  תי שללהגיש לרשות, עם עריכת הדו"ח הכספי השנ .15.4
 , במסגרתו יפורטו הנתונים שלהלן:'טו נספח כבנוסח המצורף ים שנתי יםכספי ותשנת חוזה, דו"ח

אה המשולבים דמי ההרשפירוט שחלפה, וכן  חוזהה סך פדיון המכירות ברוטו בגין שנת .15.4.1
עד  שחלפה, לאחר ניכוי הסכומים ששולמו לרשות שנת החוזה זכאית הרשות עבור להם

 נשוא הדיווח. בגין שנת החוזה 19  , כאמור בסעיףאותו מועד

נשוא הדיווח,  של שנת החוזה פדיון המכירות ברוטובנוסף לפדיון המכירות השנתי, גם  .15.4.2
 י.בחתך חודש

(במידה וחלה על  החוזה נשוא הדיווח במהלך שנת המפעילמחזור העסקאות שביצע סך  .15.4.3
חוזה ה פי דו"חות מע"מ אשר הוגשו בגין שנת על - המפעיל חובת דיווח לרשויות מע"מ 

לדוחות בהתאם  –, ובמידה שלא חלה על המפעיל חובת דיווח לרשויות מע"מ נשוא הדיווח
גלע בין פדיון התאמה שית- יפרט בכתב כל אי המפעיל. )להנחיות הרשות שיועברו אליוו

ו למע"מ ייד- עסקאות שדווח על, לבין מחזור החוזה נשוא הדיווחה המכירות ברוטו של שנת
 .החוזה נשוא הדיווח בגין שנת
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ככל שיידרש הדבר על ידי הרשות, חתכים לפי סוגי שירותים/מוצרים וכל פירוט אחר בקשר  .15.4.4
ו/או דמי ההרשאה  הבסיסייםהמשולבים ו/או דמי ההרשאה לפדיון המכירות ברוטו 

 המשולבים.

ה (ככל ייד- במסגרת בדיקות ביקורת שוטפות שיערכו על ככל שיידרש הדבר על ידי הרשות .15.4.5
את סך מחזור העסקאות אותן ביצע עם צדדים קשורים (לא כולל  המפעיליפרט שיערכו), 

בפרטי  המפעילינקוב  הפירוט האמורשוא הדיווח. במסגרת מע"מ), במהלך שנת החוזה נ
 הצדדים הקשורים, היקף העסקאות שבוצעו עימם ומועדיהם.

כשהוא מאושר בידי יוגש ו במפעילהדו"ח הכספי השנתי יאושר וייחתם על ידי נושא משרה  .15.4.6
יצורף  הנ"ללדו"ח  .וזאת בנוסח המצורף כנספח לחוזהשל המפעיל,  המבקררואה חשבון 

 .'יד  נספחאה החשבון המבקר של המפעיל, וזאת בנוסח המצורף כאישור מקורי מטעם רו

לאפשר, בכל עת ובכל תדירות שהיא, לרבות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, למבקר שיתמנה על  .15.5
ם המתייחסים ידי הרשות לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי המפעיל ואת כל המסמכי

פי שיקול דעתו, למתן - אליהם, המתייחסים לפעילות נשוא חוזה זה, הקשורים לדעת המבקר, על
  השירותים, לרבות דיווחי המפעיל לשלטונות המס ומאזני בוחן של המפעיל.

להמציא לרשות או למבקר מטעמה כל הסבר או מסמך שיידרשו במסגרת בדיקת הדו"חות שהגיש  .15.6
  המפעיל.

ימים ממועד אישורם על ידי  30ות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים של המפעיל בתוך להגיש לרש .15.7
 הגורמים המוסמכים במפעיל.

  על ידי הרשותלמפעיל בסיסיים ושירותים נוספים אספקת שירותים  .16

בכל מקומות יסופקו למפעיל,  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)במהלך תקופת מתן השירותים 
על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לנסיבות, השירותים הבאים, והכול באופן, בתנאים ם, השירות או בחלק

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

 שירותים בסיסיים .16.1

, הכול כמפורט בנספח הרלוונטיים מקומות השירותשל תשתיות עד שירותי אחזקה  .16.1.1
 .האחזקה

, וזאת ככל שקיימת תשתית מיזוג אויר במקומות השירות הרלוונטיים, שירותי מיזוג אוויר .16.1.2
, הן לגבי רשותשל ה השהפעלת מערכת מיזוג האוויר, תיעשה לפי שיקול דעתבכפוף לכך 

עצם הפעלתה, הן לגבי שעות הפעלתה והן לעניין עוצמתה, וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל 
 . טענה ו/או תביעה בקשר לכך

ניקיון מקומות השירות יהיה באחריות מובהר כי  .מקומות השירותמה פינוי אשפשירותי  .16.1.3
  .המפעיל ועל חשבונו

 שירותים נוספים .16.2

עלות צריכת הרלוונטיים, בתמורה לתשלום  מקומות השירותב שירותי אספקת חשמל .16.2.1
 ,של חברת החשמל לישראל בע"מביתית תעו"ז לצריכת חשמל  וןלפי תעריפהחשמל בפועל 

, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות. הרשות הקבוע שבתעריפוןדשי חוהתשלום ה כולל
 .במקומות השירות הרלוונטייםהחשמל  תתקין, על חשבונה, את מוני

, לפי עלות צריכת המים בפועלמים במקומות השירות, בתמורה לתשלום שירותי אספקת  .16.2.2
על חשבונה,  הרשות תתקין, .בהתאם לתעריפי הרשות לשירותים אלה קריאת מונה מים,

 .במקומות השירות הרלוונטיים המיםאת מוני 

' לחוזה) וקבלת יז רתן בנספח התקשורת המצורף כנספח התקנת מערכות תקשורת (כהגד .16.2.3
 שירותי תקשורת במקומות השירות, שיבוצעו בהתאם להוראות נספח התקשורת בלבד.

 קטן זה, יהיה בהתאם לאמור בנספח התקשורת.תשלום התמורה בגין האמור בסעיף 

בנוסף,  המשולבים.יהיו כלולים בדמי ההרשאה  הבסיסייםבגין השירותים דמי שירותים מובהר כי  .16.3
אי אספקת השירותים  / מובהר כי לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה המשולבים בגין אספקת

 .מכל סיבה שהיא הבסיסיים ו/או השירותים הנוספים

ר ספק מובהר בזאת, כי שירותים אחרים הנדרשים (ככל שידרשו) לצורך תפעול ותחזוקת למען הס .16.4
מקומות השירות, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל 

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

 סעיףלשטחים עורפיים, יבוצע בהתאם להוראות  בסיסיים ושירותים נוספיםתים תשלום בגין שירו .16.5

 להלן. 23 
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  דמי הרשאה משולבים .17

בגין כל שנה  ,המפעיל לרשותישלם  רותים שקיבל במסגרת החוזהתמורת ההרשאה למתן השי .17.1
 ,משולביםאת דמי ההרשאה ה ,תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו מתן השירותיםתקופת במהלך 

 :הסכומים הבאים שלושתאשר יהיו בשיעור הסך המצרפי של 

לנוסעים בטיסות (בגין מכירה היוצאים מקומות השירות שבאולם  עבור – Iסכום  .17.1.1
 )בינלאומיות

   :הסכומים הבאיםשני הגבוה מבין הסכום 

לנוסעים המפעיל בגין מכירה של  אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו עשרה( 10% .1
 ;בטיסות בינלאומיות במקומות השירות שבאולם היוצאים

 או

מקומות השירות שבאולם עבור  בסיסייםהמשולבים ההרשאה הדמי מ'הסכום שייגזר  .2
, (כהגדרתם בחוזה) '(בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד) היוצאים

 בהתאם לתקופת הפעילות הרלוונטית מבין התקופות הבאות:

 בסיסייםהמשולבים ההרשאה הדמי מ 75%: הראשונה הפעילות תקופת מהלך 
(בגין מכירה לנוסעים בטיסות  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור 

 ;בינלאומיות בלבד)

 בסיסייםהמשולבים ההרשאה ה דמימ 85%: השנייה הפעילות תקופת במהלך 
סות (בגין מכירה לנוסעים בטי מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור 

 ;בינלאומיות בלבד)

 משולבים ההרשאה ה דמי :החל מתחילת תקופת הפעילות השלישית ואילך
(בגין מכירה לנוסעים  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  בסיסייםה

 ;בטיסות בינלאומיות בלבד)

(בגין  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  בסיסייםהמשולבים ההרשאה הדמי כש
 .18 מעודכנים בהתאם להוראות סעיף  טיסות בינלאומיות בלבד)מכירה לנוסעים ב

-לנוסעים בטיסות פנים(בגין מכירה היוצאים מקומות השירות שבאולם  עבור -  IIסכום  .17.1.2
 הסכום המצטבר המורכב מסך כל הסכומים הבאים: - )ארציות

 8% )פרים, כתבי עת, עיתונים, תמונות, סשל  אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו שמונה
 מכשירי כתיבה, מוצרי נייר, גלויות, בולי דואר, מעטפות, סוללות, תקליטורים ריקים

 ;(קטגוריה א')

 דיסקים ואביזרים נלווים לתחום אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של  שישה( 6%-ו
 ;(קטגוריה ב') המוסיקה

 (קטגוריה ג') צעצועים ומשחקיםו של אחוזים) מפדיון המכירות ברוט שמונה( 8%-ו ,
(כאמור בסעיף  'ימבוריהגבמתחם ולמען הסר ספק מובהר כי הכנסות מהפעילות 

  ;זה 17.1.2 ) ייחשבו כחלק מהפדיון הנ"ל לצורך חישוב הסכום שבסעיף קטן 6.1.5 

 מוצרי מולטימדיה (כגון: קונסולות פדיון המכירות ברוטו של אחוזים) מ ה(עשר 10%-ו
  ;(קטגוריה ד') משחק, אביזרים לגיימינג, משחקים למחשב)

, היוצאים שבאולם השירותמקומות ל האחוזים הנ"ל יחושבו מפדיון המכירות ברוטו ש
  .ארציות בלבד- בגין מכירה לנוסעים בטיסות פנים

  אולם הציבוריבמקומות השירות ש עבור – IIIסכום  .17.1.3

 :הסכומים הבאיםשני הגבוה מבין הסכום 

 הסכום המצטבר המורכב מסך כל הסכומים הבאים: .1

 8% )ספרים, כתבי עת, עיתונים, של  אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו שמונה
תמונות, מכשירי כתיבה, מוצרי נייר, גלויות, בולי דואר, מעטפות, סוללות, 

 ;)(קטגוריה א' תקליטורים ריקים

 דיסקים ואביזרים נלווים אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של  שישה( 6%-ו
 (קטגוריה ב'); לתחום המוסיקה
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 (קטגוריה  צעצועים ומשחקיםאחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של  שמונה( 8%-ו
  ג');

 מוצרי מולטימדיה (כגון: אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו של  ה(עשר 10%-ו
  (קטגוריה ד'); זרים לגיימינג, משחקים למחשב)קונסולות משחק, אבי

  .אולם הציבורישב השירותהאחוזים הנ"ל יחושבו מפדיון המכירות ברוטו שבמקומות 

 או

ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות דמי מ'מהסכום שייגזר  .2
, בהתאם לתקופת הפעילות הרלוונטית מבין (כהגדרתם בחוזה) 'הציבורישבאולם 

  :פות הבאותהתקו

 ההרשאה המשולבים הבסיסיים דמי מ 75%: הראשונה הפעילות תקופת במהלך
 הציבורי;עבור מקומות השירות שבאולם 

 ההרשאה המשולבים הבסיסיים  דמימ 85%: השנייה הפעילות תקופת במהלך
  הציבורי;עבור מקומות השירות שבאולם 

 ה המשולבים ההרשא דמי :החל מתחילת תקופת הפעילות השלישית ואילך
 הציבורי;הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם 

 הציבוריההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם  דמיכש
  .18.1 מעודכנים בהתאם להוראות סעיף 

לת שנת הפעילות הרביעית ועד לתום תקופת לעיל, החל ממועד תחי 17.1 על אף האמור בסעיף  .17.2
(כפי שיפורט ויוגדר בסעיף קטן זה  ההתקשרות, במקרה של חוסר כדאיות כלכלית מוכחת למפעיל

 :יחולו ההוראות הבאות, להלן)

(בגין  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  משולביםדמי ההרשאה הבמקרה שבו  .17.2.1
מפדיון המכירות אחוזים)  ארבעים( 40%-הים מגבו ,מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות)

, )בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות(היוצאים  שבאולם השירותברוטו של מקומות 
(בגין מקומות השירות שבאולם היוצאים  עבורישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה משולבים 

של מקומות ברוטו  מפדיון המכירות 40%בשיעור של ) לנוסעים בטיסות בינלאומיותמכירה 
 ;)בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות(היוצאים  שבאולם השירות

- גבוהים מ ,ציבורימקומות השירות שבאולם העבור במקרה שבו דמי ההרשאה המשולבים  .17.2.2
, הציבורי שבאולם השירותמפדיון המכירות ברוטו של מקומות (ארבעים אחוזים)  40%

 הציבורימקומות השירות שבאולם שולבים עבור ישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה מ
 .הציבורי שבאולם השירותשל מקומות מפדיון המכירות ברוטו  40%בשיעור של 

 ").החסם העליון מנגנוני(לעיל ולהלן, יחדיו: "

בשנת החוזה הראשונה ובשנת החוזה האחרונה (ככל שאינן שנים קלנדאריות מלאות), ישלם  .17.3
, המתאים לחלקה של שנת החוזה דמי ההרשאה המשולביםי של המפעיל לרשות את החלק היחס

 4.1.2 , ובהתאם להגדרות תקופות הפעילות שבסעיף במהלכה ניתנה לו ההרשאה למתן השירותים
 .לעיל

  המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה לעיל על ידי  17 הפרת איזה מהוראות סעיף  .17.4

  עדכוני דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .18

 הצמדה למדד .18.1

 ,שנת חוזהביום הראשון לכל , שנהמדי למדד ויעודכנו  יוצמדו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים
העדכון הראשון יתבצע  .במדד הידוע באותו מועד בהשוואה למדד הבסיסהחיובי בשיעור השינוי 

  הסך המעודכן יחול מרגע ההצמדה והלאה. ו 1.1.2018ביום 

. שחלפה ת החוזהשנ בגין" מדד חשבון"גמר  יבוצע ,ומאחר שההצמדה הינה שנתיתבנוסף לאמור 
בו בגין חויבמסגרת גמר חשבון המדד ולצורך ביצועו, יעודכנו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים ש

 למדד בהשוואה שנה כל של 1.1- ב במדדהחיובי  ישינומה 50%- ל השווה בשיעור שחלפהשנת החוזה 
. לאחר העדכון האמור, תבוצע התחשבנות ביחס החשבון-ין שנת החוזה נשוא גמרגב 1.1 ביום הידוע

ששולמו ההרשאה המשולבים דמי תיערך השוואה בין  הלתשלומים ששולמו בשנה שקדמה ובמסגרת
שהיו דמי ההרשאה המשולבים עומת לפני העדכון, לדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים לפי 

לאחר העדכון. היה ויתברר כי יש הפרש בין דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים משולמים לפי 
  הסכומים שלגביהם בוצעה ההשוואה, המפעיל ישלם לרשות, את ההפרש (ככל שקיים).
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לא שלילי,  שיעור השינוי השנתי במדד יהיהשבשנת חוזה מסוימת, כי ככל  ,למען הסר ספק מובהר
למדד כנ"ל, ולא יחול כל שינוי בדמי  דמי ההרשאה המשולבים הבסיסייםתתבצע הצמדה של 

  .בקשר למרכיב זה של הצמדה למדד ההרשאה המשולבים הבסיסיים

 הצמדה לשינוי בתנועת הנוסעים .18.2

 מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  הצמדת דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .18.2.1
 סעים בטיסות בינלאומיות בלבד)(בגין מכירה לנו

בגין כל שנת חוזה תיערך לעיל,  18.1 להצמדה למדד כאמור בסעיף  בנוסף .18.2.1.1
של דמי  )בינלאומיתההיוצאים הנוסעים (של הצמדה לתנועת התחשבנות 

ים (בגין עבור מקומות השירות שבאולם היוצאההרשאה המשולבים הבסיסיים 
 28.2עבור השנה שחלפה, ותבוצע עד  מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

 .של כל שנה עוקבת לשנה בגינה מבוצעת ההתחשבנות

מדי שנה, החל משנת החוזה לצורך ההצמדה הנוספת הנ"ל תבוצע התחשבנות  .18.2.1.2
 ת החוזהשל שנ 28.2עד ליום , כלומר בתום שנת החוזה השנייה והשנייה
 .יתהשליש

בכל אחת משנות החוזה שלאחר מכן ועד לתום  ,זו תיעשה מדי שנההתחשבנות 
רק תבוצע ההתחשבנות שלגביה שנת החוזה האחרונה  למעט, תקופת ההתקשרות

  .במסגרת ההתחשבנות הסופית סיום תקופת מתן השירותיםלאחר 

היוצאים השינוי בתנועת הנוסעים  בנפרד יחושבבמסגרת ההתחשבנות, 
(להלן: וההתחשבנות החיוב  יםבגינה מבוצעשבשנה , השנתית מיתהבינלאו

יוצאים הנוסעים הביחס לתנועת  ,")יוצאים הבינלאומיתהתנועת הנוסעים "
יוצאים התנועת הנוסעים נוסעים (להלן: " 75,000שהינה הבסיסית,  הבינלאומית
שיעור להלן: " 18.2.1 . היחס הנ"ל יקרא בסעיף ")הבסיסית הבינלאומית

 ".השינוי

היוצאים הבינלאומית, בהשוואה לתנועת במקרה של עלייה בתנועת הנוסעים  .18.2.1.3
 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים: הבסיסית הנוסעים היוצאים הבינלאומית

עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות 
 .משיעור השינוי 15%של  בשיעורלו יע בינלאומיות בלבד)

, בהשוואה לתנועת בתנועת הנוסעים היוצאים הבינלאומיתבמקרה של ירידה  .18.2.1.4
 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים: הנוסעים היוצאים הבינלאומית הבסיסית

עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות 
 .ור השינוימשיע 70%בשיעור של ופחתו י בינלאומיות בלבד)

לצורך המחשה, מתואר מנגנון ההצמדה לתנועת הנוסעים היוצאים הבינלאומית  .18.2.1.5
 :נוסחהבצורה של 

1
1

2
2 *1*1 Mc

x

x
M 

















 

  כאשר:

M1 -עבור מקומות השירות שבאולם  דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים
, לאחר היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

 .18.1 ור בסעיף עדכונם למדד כאמ

M2 -עבור מקומות השירות שבאולם  דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים
לאחר  ,היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

 יוצאים הבינלאומיתהבהתאם לשינוי בתנועת הנוסעים גם עדכונם 
 .18.2.1 ף בסעי, כאמור הבסיסית

x1 - הבסיסית. היוצאים הבינלאומיתתנועת הנוסעים 

x2 -בשנה שלגביה ( השנתית יוצאים הבינלאומיתה תנועת הנוסעים
 .)מתבצע העדכון

2x
x1  

 .שיעור השינוי-



27 

c - צאים שיעור ההצמדה, מתוך שיעור השינוי בתנועת הנוסעים היו
במקרה  70%במקרה של עלייה בתנועת הנוסעים;  15%הבינלאומית (

  של ירידה בתנועת הנוסעים).

 – x2 כדי לחשב את )קלנדארית מלאהשנה שאינה ככל בשנת החוזה האחרונה (
פי משקלי ההתפלגות -תבוצע התאמה ושקלול שנה חלקית זו לשנה מלאה על

ת החוזה שקדמה , בשננתיתהש יוצאים הבינלאומיתה תנועת הנוסעיםשל 
 לשנת החוזה האחרונה.

(כולל מס ערך  במקרה של שינוי/ביטול הפטור ממיסים עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים .18.3
 מוסף)

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו שהרשות אינה  אשרהמפעיל מצהיר ומ .18.3.1
לו יבל פטור ממיסים עבור אשהמפעיל יהיה זכאי לק ,מתחייבת בשום צורה ואופן לכך

לכל שינוי ו/או מגבלה ו/או הטבה ידוע לו שהרשות אינה מתחייבת בקשר  מהמוצרים, וכן
לו מהמוצרים, ולמפעיל לא תעמוד בכל מקרה כל טענה ו/או ישעניינה פטור ממיסים עבור א

 תביעה כנגד הרשות בקשר עם האמור.

טונות המס בקשר עם אילו מהמוצרים למען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי מדיניות של .18.3.2
ו/או שינוי ו/או עדכון בה לא יעניקו בכל מקרה, במישרין או בעקיפין, למפעיל אפשרות לכל 
סעד ו/או כל שינוי ו/או גריעה באיזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות כל גריעה או 

ט האמור , למעאו כל תשלום אחר המשולם על פיו הפחתה בדמי ההרשאה המשולבים
 .להלן 18.3.4 - ו 18.3.3  במפורש בסעיפים

מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור  .18.3.3
 מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

במהלך התקופה יבוטל (וכן אם ישונה ו/או יעודכן) התאם להחלטות רגולטוריות היה וב
ו/או תקופות  שמהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ועד לתום תקופת מתן השירותים

לנוסע אחד מתשלום מיסים (שנכון למועד פרסום המכרז , הפטור ההארכה (ככל שתחולנה)
מיובאים) חבי מכס הנרכשים במקומות השירות $) בגין מוצרים (מקומיים ו200עומד על 
 ;ור ממכס בקניות באמצעות האינטרנטו/או היה ויוקטן או יוגדל הפט ;היוצאיםשבאולם 

ו/או היה ויוקטנו או יוגדלו או יבוטלו מסי קנייה ו/או מיסים אחרים מכל מין וסוג שהוא 
וי בהסדר החקיקתי ו/או היה ויבוטל או יחול עדכון או שינ ;(לרבות מס ערך מוסף)

 , המאפשר מתן שירותי מסירת קניות ("פטור ושמור")1965-שבתקנות המכס, התשכ"ו
עבור מקומות  כי אז יעודכנו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים - ") הרפורמה(להלן: "

, החל ממועד השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)
השירותים או מועד הכניסה לתוקף של הרפורמה, לפי המאוחר (להלן:  תחילת תקופת מתן

  :") על פי הנוסחה הבאה ובתנאים המפורטים להלןמועד הרפורמה"

M M R ∗ 1 ∗ P  

  זו ובהגדרות שבסעיף קטן זה: בנוסחא

 "הקלנדריים,ודשים הח 12פדיון מכירות ברוטו במהלך  –" פדיון המכירות השנתי 
 .והעוקבים המלאים ,הרצופים

חל בשיעורים שונים על  /פטורבמקרה שבו הרפורמה חלה באופן שהשינוי/ביטול/עדכון
השנתי ייעשו בנפרד, לגבי כל סוג מוצרים שונים, החישוב והנתון בדבר פדיון המכירות 

 מוצרים והשיעור המתאים לו.
 "ו קטגוריית המוצרים, לפי העניין) אשר המוצרים (א –" המוצרים נשוא הרפורמה

 הרפורמה חלה לגביהם. 
מס ערך מוסף,  שינוי/ביטול/עדכון/פטורבמקרה של רפורמה שהינה מובהר כי 

  המוצרים נשוא הרפורמה יהיו כלל המוצרים.

  כאשר:

M1 -עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  סך
לנוסחה זו. בהתאםשעודכן פני ל, עים בטיסות בינלאומיות בלבד)(בגין מכירה לנוס

M2 -עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  סך
לנוסחה  בהתאםלאחר שעודכן  ,(בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

 זו.



28 

Pa -ש בו חל מועד הרפורמה, פדיון המכירות השנתי של המפעיל, בשנה שקדמה לחוד
היוצאים מקומות השירות שבאולם בהמוצרים נשוא הרפורמה מכירת בגין 

  . לנוסעים בטיסות בינלאומיות

שמועד הרפורמה יחול בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז או במקרה 
פדיון המכירות באופן שאין נתונים ביחס  –למועד תחילת תקופת מתן השירותים 

רפורמה "- (מצב זה יוגדר כ – נה שקדמה לחודש בו חל מועד הרפורמההשנתי בש
יילקח נתון הפדיון מתוך פדיון המכירות השנתי של בעלי ההרשאה  אזי") מוקדמת

 .הנוכחיים בשדה התעופה עובדה בשנה שקדמה לחודש בו חל מועד הרפורמה

Pb -מועד  פדיון המכירות השנתי של המפעיל, בשנה שהתחילה בחודש שלאחר
מקומות השירות שבאולם נשוא הרפורמה ב המוצרים מכירת בגיןהרפורמה, 

  .ותבינלאומילנוסעים בטיסות היוצאים 

מוקדמת, כאמור לעיל, יילקח נתון הפדיון מתוך פדיון רפורמה במקרה של 
המכירות השנתי של בעלי ההרשאה הנוכחיים בשדה התעופה עובדה בשנה 

 רפורמה.שהתחילה בחודש שלאחר מועד ה

Rr  - ,פדיון המכירות השנתי של המפעיל, בשנה שקדמה לחודש בו חל מועד הרפורמה
היוצאים מקומות השירות שבאולם נשוא הרפורמה ב המוצריםמכירת  בגין

 .ותבינלאומילנוסעים בטיסות 

Pr -  שיעור (באחוזים) לפיו נגזרים דמי ההרשאה המשולבים של המפעיל מתוך פדיון
לנוסעים בטיסות  היוצאיםמקומות השירות שבאולם נתי בהמכירות הש
  .בינלאומיות

 עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם הציבורי .18.3.4

במהלך התקופה נה ו/או יעודכן) ום ישא(וכן היה ובהתאם להחלטות רגולטוריות יבוטל 
מתן השירותים, הפטור שמהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ועד לתום תקופת 

(להלן: הנהוג בעיר אילת ואשר חל גם על חלקים שונים בשדה  ,מתשלום מע"מ
עבור מקומות השירות  כי אז יעודכנו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים -") הרפורמה"

, החל ממועד תחילת תקופת מתן השירותים או מועד הכניסה לתוקף של שבאולם הציבורי
") על פי הנוסחה הבאה ובתנאים מועד הרפורמה(להלן: " הרפורמה, לפי המאוחר

  המפורטים להלן:

M M R ∗ 1 ∗ P  

  בנוסחא זו ובהגדרות שבסעיף קטן זה:

 "החודשים הקלנדריים,  12פדיון מכירות ברוטו במהלך  –" פדיון המכירות השנתי
 והעוקבים. הרצופים, המלאים

הרפורמה חלה באופן שהשינוי/ביטול/עדכון/פטור חל בשיעורים שונים על במקרה שבו 
מוצרים שונים, החישוב והנתון בדבר פדיון המכירות השנתי ייעשו בנפרד, לגבי כל סוג 

  מוצרים והשיעור המתאים לו.

  כאשר:

M1 -דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם  סך
 לנוסחה זו. בהתאםן שעודכפני להציבורי, 

M2 -דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם  סך
 לנוסחה זו. בהתאםלאחר שעודכן  הציבורי,

Pa -ציבורי, בשנה המקומות השירות שבאולם פדיון מכירות השנתי של המפעיל, ב
 .שקדמה לחודש בו חל מועד הרפורמה

Pb -ציבורי, בשנה המקומות השירות שבאולם עיל, בפדיון מכירות השנתי של המפ
 שהתחילה בחודש שלאחר מועד הרפורמה.

Rr  -ציבורי, בשנה המקומות השירות שבאולם פדיון המכירות השנתי של המפעיל, ב
  שקדמה לחודש בו חל מועד הרפורמה.

Pr -  שיעור (באחוזים) לפיו נגזרים דמי ההרשאה המשולבים של המפעיל מתוך פדיון
  ציבורי.המקומות השירות שבאולם מכירות השנתי בה
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זה לעיל, במקרה שמועד הרפורמה יחול בסמוך למועד  18.3.4 אף כל האמור בסעיף  על
באופן שאין  –האחרון להגשת ההצעות במכרז או למועד תחילת תקופת מתן השירותים 

דמי  יופחתולעיל)  ה(במקום ההפחתה האמור אזי – המכירות השנתי פדיוןנתונים ביחס ל
. הפחתה זו תהיה 10% -ב עבור מקומות השירות הציבוריהמשולבים הבסיסיים  ההרשאה

 .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) השירותים מתן תקופת אורך לכלבתוקף 

 ורק אך יחולו לעיל 18.3.4 - ו 18.3.3  פיםסעי הוראות כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .18.3.5
 ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר לתוקפן ונכנסו שפורסמו לרפורמות בהתייחס

 להגשת האחרון המועד לפני שפורסמו רפורמות על ויחול לאבמכרז, ובכל מקרה הן 
 במכרז. ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר לתוקף נכנסו אם אף וזאת, במכרז הצעותה

לעיל, במקרה בו יידחה המועד לפתיחת  4.2.3 זה לעיל ובנוסף לאמור בסעיף  18על אף האמור בסעיף  .18.4
 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים השדה, יותאמו (בהתאם להודעת הרשות) גם בסיסי הצמדת

 .זה לעיל 18האמורים בסעיף 

  ם נוספיםמיתשלו .19

דמי שירותים נוספים גם  תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו בתקופת מתן השירותיםהמפעיל ישלם  .19.1
 .16.2 בגין השירותים הנוספים, בהתאם לאמור בסעיף 

ו/או שיהיו נהוגים ברשות על פי התעריפים הנהוגים ברשות למים המשוהשירותים הנוספים דמי 
על פי שיקול דעתה הבלעדי ייקבעו ויעודכנו מעת לעת , ממקומות השירותבקשר עם כל אחד 
  .והמוחלט של הרשות

המפעיל ישלם בגין הנפקת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בשדה (ככל שאלו יידרשו לפי  .19.2
ברשות, לרבות במקרה של אובדן רישיון), וזאת בהתאם למדיניות ותעריפי הוראות גורמי הביטחון 

 הרשות מעת לעת בעניין זה.

בנפרד ובנוסף לשאר התשלומים האמורים זה, הינם  19 האמורים בסעיף ם מיתשלוהמובהר כי  .19.3
 .בדמי ההרשאה המשולבים ו/או בכל תשלום אחר ובחוזה, ולא ייכלל

  החוזההמפעיל לרשות שבמסגרת הוראות כלליות ביחס לתשלומי תנאי תשלום ו .20

 תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו מתן השירותים במהלך תקופת הרשאה המשולביםדמי תשלום  .20.1
 :כדלהלןיבוצע 

 מראשחודשי תשלום  .20.1.1

תשלומים חודשיים  12 –דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים ישולמו מראש, ב  .20.1.1.1
, וזאת במהלך כל בגין אותו חודש אשון לכל חודש קלנדארישווים ביום הר

התשלום (להלן " תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)ו תקופת מתן השירותים
 .")החודשי של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים

 12בשנת החוזה הראשונה ובשנת החוזה האחרונה שאינן בנות מובהר כי  .20.1.1.2
חודשי של דמי ההרשאה חודשים קלנדאריים מלאים, ישולם התשלום ה

שנת שחלו בהמשולבים הבסיסיים כאמור, אך ורק בגין החודשים הקלנדאריים 
 החוזה הרלוונטית.

 התחשבנות חודשית בדיעבד .20.1.2

התחשבנות  בוצעתלכל חודש  15 –לעיל, עד היום ה  20.1.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
דמי ההרשאה המשולבים החודשיים, שהמפעיל חייב בתשלומם פרשים בגין ותשלום ה

 :לרשות בגין החודש הקודם כדלקמן

דוח חודשי המבטא נכונה את סך פדיון המכירות ברוטו של  רשותיגיש להמפעיל  .20.1.2.1
 לעיל, וכן את 15.3 , כמפורט בסעיף החודש הקלנדארי הקודםבגין  המפעיל

תחשיב הסך החודשי של דמי ההרשאה המשולבים אותו על המפעיל לשלם 
לרשות עבור החודש האמור, כשיעור מפדיון המכירות ברוטו, בהתאם להוראות 

 ").הסך החודשי מפדיון המכירותלעיל (" 17.1 סעיף 

חודשי של דמי שבין התשלום ה(ככל שקיים) המפעיל ישלם לרשות את ההפרש  .20.1.2.2
ההרשאה המשולבים הבסיסיים, שהמפעיל חויב בתשלומו בגין החודש החולף 

 .לבין הסך החודשי מפדיון המכירות ,לעיל 20.1.1.1 כמפורט בסעיף 
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 בדיעבדשנתית התחשבנות  .20.1.3

יבוצעו ההתחשבנויות  ת חוזהלעיל, מדי שנ 20.1.2 - 20.1.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 
ותשלום הפרשים בגין דמי ההרשאה המשולבים, שהמפעיל חייב בתשלומם לרשות בגין 

 כדלקמן: שנת החוזה שחלפה

המפעיל ויבוצע גמר חשבון מדד, ובמסגרתה , התחשבנות בקשר להצמדה למדד .20.1.3.1
 .18.1  ישלם לרשות, את ההפרש (ככל שקיים), הכל כאמור וכמפורט בסעיף

 היוצאים הבינלאומיתהתחשבנות בקשר להצמדה לשינוי בתנועת הנוסעים  .20.1.3.2
 ים הבסיסייםדמי ההרשאה המשולביעודכנו ובמסגרתה  בשנת החוזה שחלפה,

השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות עבור מקומות 
 .18.2 , בהתאם לאמור ולמפורט בסעיף בינלאומיות בלבד)

דמי ההרשאה המשולבים לאחר העדכון כאמור, יבוצע חישוב של ההפרש בין 
לפני הבסיסיים  דמי ההרשאה המשולביםששולמו בשנה החולפת (על בסיס 

דמי ההרשאה שהיו משולמים לפי דמי ההרשאה המשולבים העדכון), לעומת 
  לאחר העדכון.המשולבים הבסיסיים 

 המפעיל ישלם לרשות, את ההפרש (ככל שקיים).

), לעיל 15.4  קבלת הדו"ח הכספי השנתי של המפעיל (כאמור בסעיף לאחר .20.1.3.3
בשנת  של המפעיל לפדיון המכירות ברוטוחשבנות ביחס הרשות תבצע הת
  . החוזה שחלפה

המפעיל ישלם לרשות או הרשות תשיב למפעיל, לפי העניין, את ההפרש (ככל 
- ו 20.1.1 בהתאם לסעיפים ששילם המפעיל לרשות התשלומים בין שקיים), 

, וזאת בחישוב שנתי ובין הסכום המגיע לרשות כדמי הרשאה משולבים 20.1.3.1 
   ימים מהיום בו התגלה ההפרש. 30תוך 

  .ממועד הפקת החיוב על ידי הרשות 15 - לא יאוחר מהיום הדמי השירותים הנוספים ישולמו  .20.2

מקומו, שיחול בגין כל תשלום שישלם המפעיל מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא ב .20.3
 לרשות לפי חוזה זה, ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא משולם.

 מע"מ .20.4

בכל הקשור למתן השירותים ו/או תשלום בקשר אליהם או בקשר לחוזה, הרשות רשומה כעוסק 
 מורשה תושב אילת, ולפיכך יחולו ההוראות הבאות:

פעיל נדרש להיות רשום כעוסק תושב אזור אילת ולהמציא אישור על כך, הכל כאמור המ .20.4.1
 לעיל. 8.10  בסעיף

ידיו כל תשלום -במקרה והמפעיל פתח תיק כאמור ויש בידו אישור תקף כאמור, ישולם על .20.4.2
מ, קרי התשלום פי דין, ללא תוספת מע"-מתוקף חוזה זה אשר חייב בתשלום מע"מ על

 ).0%יחושב כחב במע"מ בשיעור אפס (

במקרה והמפעיל לא פתח תיק מע"מ אילת, או שאין בידו אישור תקף כאמור, או במקרה  .20.4.3
שהרישום הנ"ל או האישור הנ"ל יחדלו להיות בתוקף, וזאת מכל סיבה שהיא, אזי יחויב 

 המפעיל בתשלום מע"מ כפי שיהא באותו המועד. 

לעיל, מובהר כי על כל תשלום שייעשה על ידי  20.3 יות האמור בסעיף מבלי לגרוע מכלל .20.4.4
, וזאת בהתאם לתקנות איזור סחר חופשי 0המפעיל במסגרת חוזה זה, יחול מע"מ בשיעור 
עם . היה וישונו הוראות הדין בקשר 1985- באילת (פטורים והנחות ממיסים), התשמ"ה

, יתווסף לכל ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) האמור במהלך תקופת ההתקשרות
תשלום שייעשה על ידי המפעיל במסגרת החוזה מס ערך מוסף כדין או כל תשלום אחר 
שיקבע בשל כך על ידי כל רשות מוסמכת. תשלומים כאמור, יחולו על המפעיל באופן מלא 

לי שיהיה למפעיל כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג ו, וזאת מבייד- ובלעדי וישולמו על
 בקשר לכך.

 .18.3 הפטור ממע"מ, יחולו הוראות סעיף  (וכן אם ישתנה ו/או יעודכן)היה ויבוטל  .20.4.5

סכום ריבית פיגורים כל תשלום, תווסף לישילם המפעיל איזה מהתשלומים האמורים במועדם, לא  .20.5
אותו תשלום של מלא פרעון הועד ל הקבוע לתשלומומועד מההחל וזאת להלן,  21 יף בסעכאמור 
 , וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לרשות מכוח החוזה ו/או מכוח כל דין בגין כך.בפועל
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פי החוזה במועד שנקבע - ומם עלהמפעיל מתחייב לשלם לרשות את התשלומים שהוא חייב בתשל .20.6
  ה. זלתשלום, גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני מועד 

" הוא יום העסקים הבנקאי של אותו תאריך, כמשמעו המועד 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 עלמפעיל לום שהתשבמקרה של  .20.7
ימים מיום דרישת הרשות לתשלום,  15תוך  מומתחייב המפעיל לשל, פיגוריםריבית תשלום לא רק) 

 אלא אם כן נקבע אחרת בדרישה.

פקדה או פי החוזה יתבצע באמצעות ה- המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על .20.8
לצורך ביצוע  ה.ייד-העברה בנקאית שיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על

כנספח בנוסח המצורף  הוראה לחיוב חשבון, האמור, ימציא המפעיל לרשות, במועד חתימת החוזה,
"). הרשות ההוראה לחיוב חשבון"להלן: ( ק המפעיל והמפעיללחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנ 'טז 

תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של המפעיל על פי כתב ההוראה לחיוב 
ובקשר עם כל  מבלי שתהא חייבת להודיע על כך למפעיל מראש, חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 הוראות החוזה. תשלום שחובת תשלומו מוטלת על המפעיל על פי

המפעיל תשלומים המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של  .20.9
בהתאם להוראות החוזה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, בין במישרין ובין 

ו/או בהיטלים,  בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול) שיחולו, אם יחולו, במיסים
), חוזהישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירותים (הכול למעט אם נקבע אחרת ובמפורש ב

והמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל מין 
 .וסוג שהוא בעניין מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם

  פיגוריםריבית סכום תשלום  .21

לם המפעיל את ישלא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה,  .21.1
 חושב כדלהלן:סכום ריבית הפיגורים, אשר י

  11הפיגורים ריבית סכום  החוב קרן
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r - 2.4  שיעור ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף.(  

t - לתשלום ועד ליום התשלום בפועל. שנקבעמים מהמועד מס' הי  

  ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. .21.2

הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על כך  .21.3
  יום מראש. 30בכתב למפעיל 

ים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או חובת תשלום ריבית הפיגור .21.4
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

, כפי שתהיה מעת לעת במהלך חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית .21.5
 תקופת הפיגור.

  ממקומות השירותתשלומים והפחתות בגין הוספת/גריעת שטחים  .22

 מקומות השירותהוספת שטחים ל .22.1

באופן שבו , 7.2 סעיף הוראות בהתאם ל פעיל שטחים נוספים כמקומות שירותהוקצו למ .22.1.1
השטחים הנוספים מהווים הרחבה של מקומות השירות (כלומר, באופן שבו, על פי שיקול 

ניתן במועד ההקצאה להפריד בין הפדיון המתקבל בגין מקומות דעתה של הרשות, לא 
אזי  ,")שטח צמודהשירות הקיימים לבין הפדיון המתקבל בגין השטחים שנוספו, להלן: "

כדמי הרשאה משולבים בגין מקומות  ישלם המפעיל לרשות לעיל, 17 במקום האמור בסעיף 
  כדלקמן:, בנוסף לכל תשלום אחר על פי החוזה, הצמוד השטחהשירות יחד עם 

לעיל, כאשר נתון פדיון  17 דמי הרשאה משולבים בהתאם להוראות סעיף  .22.1.1.1
 :ובנוסףהמכירות ברוטו יתייחס גם למקומות השירות וגם לשטח הצמוד; 

(במועד  ג ברשותהנהותעריף ה(במ"ר) במכפלת  הצמודהשטח  סך השווה לגודל .22.1.1.2
 2,400; במכרזים קמעונאייםהיוצאים למ"ר באולם ₪  4,000פרסום מכרז זה: 

עת לעת תעדכן מי, כפי שהוא למ"ר באולם הציבורי במכרזים קמעונאיים)₪ 
  .(ככל שיחול) כדין , בתוספת מע"מ")תעריף התוספת הנומינלי(להלן: "
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ים נוספים כאמור, יהיה סכום תעריף התוספת הנומינלי במקרה של הקצאת שטח
או לתנועת ו/, בשינויים המחויבים 18.1 צמוד גם למדד, בהתאם לאמור בסעיף 

 .בשינויים המחויבים 18.2 , בהתאם לאמור בסעיף הנוסעים היוצאים הבינלאומית

, באופן שבו השטחים 7.2 סעיף הוראות לו למפעיל שטחים נוספים כמקומות שירות הוקצ .22.1.2
על פי שיקול דעתה באופן שבו,  כלומר,של מקומות השירות (הרחבה מהווים  אינםהנוספים 

ומות השירות להפריד בין הפדיון המתקבל בגין מקניתן של הרשות, במועד ההקצאה 
"), אז ישלם שטח נפרדלהלן: "הקיימים לבין הפדיון המתקבל בגין השטחים שנוספו, 

לתשלום דמי הרשאה משולבים בגין מקומות בנוסף  -  המפעיל לרשות בגין השטח הנפרד
 כומים הבאים:, את הסלכל תשלום אחר על פי החוזהלעיל ובנוסף  17 השירות כאמור בסעיף 

 :עבור שטח נפרד באולם היוצאים, את הסך הגבוה מבין אלו

)i(  לעיל 22.1.1.2 בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף תעריף התוספת הנומינלי, אשר יחושב ,
  ;בשינויים המחוייבים

  או

)ii( 10% )לנוסעים בגין מכירה  של השטח הנפרד אחוזים) מפדיון המכירות ברוטו עשרה
 .בטיסות בינלאומיות

 וגם

של השטח הנפרד לעיל,  17.1.2 אחוז מפדיון המכירות ברוטו, לפי הפירוט שבסעיף 
  בגין מכירה לנוסעים בטיסות פנים ארציות.

 :, את הסך הגבוה מבין אלוהציבוריעבור שטח נפרד באולם 

)i( לעיל,  22.1.1.2 בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  תעריף התוספת הנומינלי, אשר יחושב
 ;בשינויים המחוייבים

  או

)ii(  של השטח הנפרדלעיל 17.1.3 אחוז מפדיון המכירות ברוטו, לפי הפירוט שבסעיף ,.  

 גריעת מקומות שירות .22.2

, אזי יופחת מתשלום דמי ההרשאה המשולבים 7.2 חים, בהתאם לסעיף נגרעו ממקומות השירות שט
גודל השטח הנגרע במכפלת  תעריף התוספת הנומינליתמ 75%-לסך השווה המשולמים לרשות, 

  .(במ"ר)

נת חוזה, יחושב שלא בתחילת ש כאמור בסעיף זה לעיל,התווספו שטחים מובהר כי במקרה בו  .22.3
 .ההוספההסכום הנוסף באופן יחסי, בהתאם למועד בו הורתה הרשות בכתב על קיומה של 

בנוסף, מובהר כי מרגע שבו הוקצו למפעיל מקומות שירות נוספים, יחולו עליהם כל הוראות החוזה,  .22.4
 למעט אם נאמר בסעיף זה לעיל במפורש אחרת.

  ם עורפייםהפחתות בגין הוספת/גריעת שטחיותשלומים  .23

, יחולו ההוראות 7.2 במקרה והרשות הקצתה או גרעה שטח עורפי למפעיל, בהתאם להוראות סעיף 
 הבאות:

 , את התשלומים הבאים:המפעיל ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש בשטחים העורפיים .23.1

על פי הכל יעודכנו מעת לעת, ו למו לרשותישו ,יחושבוייקבעו, אשר  – שימושהדמי  .23.1.1
השטחים העורפיים ו/או שיהיו נהוגים ברשות בקשר עם כל אחד מ התעריפים הנהוגים

 .וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, הרלוונטיים

דמי שירותים בגין השירותים הבסיסיים שיסופקו לשטחים העורפיים, ומובהר כי תשלום  .23.1.2
רד ולא יהיה כלול בדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפיים ו/או בכל זה יהיה נפ

ישולמו  ,יחושבותשלום אחר שישולם עבור השטחים העורפיים. דמי השירותים ייקבעו, 
על פי התעריפים הנהוגים ו/או שיהיו נהוגים ברשות בקשר עם  ,יעודכנו מעת לעתו לרשות

וזאת על פי שיקול דעתה , הרלוונטייםים השטחים העורפיאחד משירות וביחס לכל כל 
 .הבלעדי והמוחלט של הרשות

דמי שירותים נוספים בגין השירותים הנוספים שיסופקו (ככל שיסופקו) לשטחים  .23.1.3
זה יהיה נפרד  . מובהר כי תשלום16.2.3 -16.2.1  העורפיים, וזאת בהתאם לאמור בסעיפים

ולא יהיה כלול בדמי השימוש שישולמו עבור שטחים עורפיים ו/או בכל תשלום אחר 
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שישולם עבור השטחים העורפיים. כן מובהר כי בקשר לשירותי התקשורת, יבוצע התשלום 
ישירות למי שיספק את שירותי התקשורת ולא לרשות, הכל בהתאם להוראות נספח 

 .התקשורת

 / בגין אספקת השימוש המשולמים בגין השטחים העורפיים,דמי בגובה כל שינוי  מובהר כי לא יחול .23.2
  .מכל סיבה שהיא הבסיסיים ו/או השירותים הנוספיםאספקת השירותים -אי

שטחים העורפיים ישולמו מראש, בראשית כל שנת חוזה (או ההשירותים בגין  ודמידמי השימוש  .23.3
ממועד הפקת החיוב על  15 - ל), ולא יאוחר מהיום ה במועד בו הועמד כל שטח עורפי לרשות המפעי

  ידי הרשות.

שטחים העורפיים בארבעה ההמפעיל יהיה רשאי לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים בגין  .23.4
של החודש  15 -תשלומים רבעוניים. בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל כל תשלום רבעוני ביום ה 

 שא ריבית פריסה כדלקמן:יכאמור י הראשון של כל רבעון, מראש, כשכל תשלום
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  .העורפי השטח בגין השירותים ודמי השימוש דמיתשלום  - תשלום שנתי

r -  החיוב הפקת במועד שתהיה כפי), 2.4 שיעור ריבית הפריסה (כהגדרתה בסעיף.  

t -  שנקבע לתשלום השנתי ועד ליום התשלום בפועל.מס' הימים מהמועד  

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

, החל במועד )21 (כמפורט בסעיף  לא שולמו התשלומים במועד, תחול על כל תשלום, ריבית פיגורים .23.5
 בפועל.המלא ועד לתשלום בחוזה לתשלום שנקבע 

המפעיל ישלם רית, אבמקרה והקצאת השטחים העורפיים כאמור, נעשתה לא בתחילת שנה קלנד .23.6
העורפיים, באופן המתאים לחלקה של שנת התשלומים בגין השטחים לרשות את החלק היחסי של 

 דו השטחים האמורים לרשותו. החוזה בה הועמ

, אזי יגרע מהתשלומים בגין תעריפי דמי (כמובן לאחר הקצאתם)נגרעו מהמפעיל שטחים עורפים  .23.7
, סכומים בהתאם לחלק היחסי של השטחים העורפיים זה 23  האמורים בסעיףוהשירותים השימוש 

  .אם לתעריפים הרלוונטיים אשר יהיו נהוגים ברשות באותה העתשנגרעו, וכל זאת בהת

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 23 הפרת איזו מהוראות סעיף  .23.8

  לצדדים שלישיים תשלומי חובה .24

ים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, את כל המיסים, הארנונה, ההיטלהמפעיל יידרש לשלם גם 
או עד למועד שבו יפנה המפעיל  -  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרותו/או שיחולו בתקופת 

ו/או על  מחזיק במקרקעין (שאינו בעלים או חוכר לדורות)על  - את מקומות השירות בפועל, לפי המאוחר 
תשלומים ישולמו ישירות לרשות או לגוף המוסמך אשר יטיל את ה .פי כל דין-על, והכל מקומות השירות

  התשלום.

נכון למועד פרסום המכרז לא מוטלים תשלומי ארנונה על מקומות השירות מטעם הרשות המקומית, אולם 
אין באמור מצג או התחייבות מצד הרשות ביחס להמשך המצב הקיים וכן לא לגרוע מאחריות המפעיל 

  רה של שינוי המצב הקיים.לתשלום הארנונה במק

  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .25

המפעיל יהיה אחראי עפ"י דין כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, רכוש או  .25.1
רבות קהל גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי כלשהו ל

הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או תאגיד, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע 
עבודות ההקמה או מתן השירותים ו/או מפעילותו ו/או ממכירת המוצרים ו/או שיווקם ו/או מניהול 

רותו, עסקיו או בקשר אליהם על ידי המפעיל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למ
לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם, או על ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם 
ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה מהנ"ל, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או 

  מחדל של הרשות.

לשלמות העבודות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יישא המפעיל באחריות מלאה ובלעדית .25.2
שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות השירות) 
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ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או לעבודות, לציוד וכיו"ב, 
ן שלאחר מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי באופ

תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע 
  להלן). 26 בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה  .25.3
שלישי כלשהו כנגד הרשות ו/או המפעיל המבוססת על הפרת זכויות יוצרים, שתוגש על ידי צד 

פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות או רוחניות בכל 
  פי חוזה זה.-הקשור במתן השירותים על

תוצאה מכל תביעה המפעיל יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לה כ .25.4
והצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל כאמור ככל 
-שתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של המפעיל ו/או מאחריותו על

זה, ובכל מקרה  25 פי החוזה, ו/או בגין אירוע שבאחריות המפעיל כמפורט בסעיף -פי דין ו/או על
שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב המפעיל לשלם כל 
סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה ראשונה, וכל זאת בתוספת ריבית פיגורים, לרבות כל ההוצאות 

פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה שהרשות עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או 
  כזאת.

המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות ההקמה (או כל  .25.5
עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) בקשר לקיום מערכות, 

ינם נראים לעין. המפעיל אחראי לכך התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שא
שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם 
הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של 

רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל  המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות ו/או כל אדם או
את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל 
ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה 

  שתוציא כאמור מכל סכום אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.

  מהווה הפרה יסודית של החוזה. זה 25 התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף הפרת  .25.6

  ביטוח .26

 ביטוחי המפעיל .26.1

ולפני יום הכניסה פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי - מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על .26.1.1
ו/או הקמה במקומות וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ  למקומות השירות,

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם המפעיל, קבלנים השירות, 
זה ומסומן  חוזהוקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף ל

 ").המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות (להלן: " 'יא כנספח 

את מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל ל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר המפעי .26.1.2
כי ידוע  , כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעיל מצהירהמפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

ומקדמי לביצוע  כאמור הנה תנאי מתלה המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  לו שהמצאת
המפעיל אם ביצוע עבודות את ית למנוע מן המפעיל , והרשות תהיה זכאהמפעילעבודות 

 .יום הכניסה כאמורהאישור כאמור לא הומצא לפני 

עם סיום תקופת עבודות פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על .26.1.3
המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, 

את  תקופת מתן השירותיםלערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבועדים, המוקדם מבין המ
(להלן:  'יא כנספח זה ומסומן חוזה הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף ל

") אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: מפעילאישור עריכת ביטוחי ה"
  "). עילמפביטוחי "

מיום ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא יאוחר  .26.1.4
תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, המוקדם מבין שני המועדים, 

 המפעיל מצהיר כי .את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא חתום על ידי המבטח
להכנסת נכסים ור עריכת ביטוחי המפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי ידוע לו שהמצאת איש

, והרשות תהייה כלשהם למקומות השירות (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים
הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת זכאית למנוע מן המפעיל את 

 ן לעיל.צוישבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  מתן השירותים
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 ) לאישור4כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, כמפורט בסעיף (בזה מוסכם  .26.1.5
להלן יחול לגבי כל אבדן  26.1.7 בפסקה ), ואולם האמור 'יא נספח עריכת ביטוחי המפעיל (

  ביטוח בגינו.הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך ה

 מחויב הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם .26.1.6
, מתחייב המפעיל לערוך ביטוחים לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור

לביטוחי  בכל ביטוח נוסף או משלים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.
ל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ייכל ,המפעיל כאמור

ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף 
 אחריות צולבת.

) ב(-פי סעיפים (א) ו-המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על
) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של 'יא נספח פעיל (לאישור עריכת ביטוחי המ

  פיהן.-הרכוש המבוטח על

המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכן כלפי  .26.1.7
שאה בחוזי ההר, אשר בחצרי הרשותו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים

 בחצרי הרשותבכל הסכם אחר מקנה להם זכויות בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או 
בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל, 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 
פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות - עלהנקובה בפוליסה) 

בין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אן לאו, ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל,  המפעיל
בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור.  והמפעיל פוטר

 דם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת א

-ו 26.1.2 בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור  .26.1.8
זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות  חוזהפי - עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 26.1.4 

בת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו האמור, כל חו
במקומות ו/או קבלת החזקה  המפעיל גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי - על

, בשל אי הצגת תחילת מתן השירותיםו/או  למקומות השירות ו/או הכנסת נכסים השירות
  במועד. הביטוח אישורי

להפקיד בידי  המפעיל, מתחייב המפעילמועד תום תקופת ביטוחי  לפני יומייםלא יאוחר מ .26.1.9
בגין הארכת תוקפם  ,לעיל 26.1.3 בפסקה כאמור  י המפעילהרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים  המפעיללשנה נוספת. 
  זה בתוקף.חוזה ל עוד הנקובים, מדי שנת ביטוח וכ

 המפעיל להמציא כמפורט לעיל מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם  .26.1.10
מנת , והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 26.1.4 -26.1.1 בפסקאות 

להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות ביחס 
לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט לעיל, אינה מטילה על 
הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, 

המפעיל, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי 
  זה. חוזהפי - שהיא המוטלת על המפעיל על

 מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח המפעיל .26.1.11
ויהיו  ,יחודשו מעת לעת לפי הצורך המפעילבמלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

  מתן השירותים ותקופת ההארכה, אם וככל שתהיה.ל תקופת בתוקף במשך כ

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל, עקב  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי  .26.1.12
פי הביטוחים הנערכים על ידי -לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלפעילותו של המפעיל, 

, את התוספת רשותישלם המפעיל להרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 
 הראשונה. ההאמורה, מיד עם דרישת

 ביטוחי הרשות .26.2

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה לביטוח  .26.2.1
לביטוח צד  צרף את המפעיל, על חשבונו,לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
 חבות המפעילהפועלים בשטחה, לכיסוי  ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים

על  צד ג' כלפי החוקית של הרשות העל פי הסכם זה, ואת אחריות בקשר עם פעילות המפעיל
אותה מחויב  פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי

ו/או לרכושו של כל  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו , וזאתכאמור לעיל לקיים המפעיל
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אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 
 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 

$ (מאה מיליון דולר ארה"ב) 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ .26.2.2
ישי שלה כאמור לעיל, תשלח לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד של

  הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה ברישא לחוזה זה.

-מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו לא תפחת מ .26.2.3
פי קביעת -$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית על5,000

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

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע  מפעילה
  .מפעילמאת הרשות ל

 6.25 תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור .26.2.4
שהמפעיל חב בתשלומם לרשות לפי חוזה זה. התשלום פרומיל מסך התשלומים השנתיים 

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. המפעיל מסכים בזאת  14יהיה בתוך 
  שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.

עודף החל מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי  .26.2.5
מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא 

  יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל כאמור.

המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה בכל  .26.2.6
כאמור, תחולתו ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות 

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

המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד  .26.2.7
פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש - לתביעה על

  פי הפוליסה.- ות הרשות ו/או המפעיל עלזכוי

ביטוח חובה , מתחייב המפעיל לערוך המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי .26.3
גין נזק לרכוש צד בביטוח רכב פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן - כנדרש על

 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  אתי)(לרבות נזק תוצ או שימוש בכלי רכב שלישי עקב בעלות
  .רועילא ש"ח

פי חוזה זה, תהא הרשות רשאית, אך לא -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על .26.4
חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, 

והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון המפעיל, 
אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, 

  טיבם והיקפם.

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 26  לפי סעיףיבות מהתחייבויות המפעיל הפרת התחי .26.5

  ערבות .27

, (לרבות פינוי ומסירת מקומות השירות) קיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי החוזה להבטחת .27.1
בלתי מותנית , אוטונומיתיפקיד המפעיל בידי הרשות, עם חתימת החוזה, ומדי כל שנת חוזה, ערבות 

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

המופיעה ברשומות התקפות של או מאת חברת ביטוח ישראלית  בנק בישראלמאת תינתן הערבות  .27.2
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, 

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

 .")הערבותלחוזה, לבקשת המפעיל ותינתן לטובת הרשות (להלן: " 'י 

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

, ההצעה הכספיתמגובה  33%יהיה בשיעור הגבוה מבין שני הסכומים הבאים: (א)  סכום הערבות .27.3
בתוספת ' לחוזה) יט ק מנספח (מצורפת כחלכפי שנקב בהצעתו הכספית במכרז ₪  _____בסך של 

מסך כל החיובים מכל מין וסוג  33%או (ב)  ,לעיל 18  מע"מ והצמדה למדד בדומה להוראות סעיף
הופקו במהלך שהם, לרבות דמי הרשאה המשולבים, דמי השירותים הנוספים, ריביות וכיוצ"ב, ש
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שנת החוזה הקודמת (ובמקרה של שנת חוזה שאינה מלאה, יבוצע חישוב יחסי להתאמה לשנה 
 קלנדארית מלאה) בקשר עם החוזה.

  שלוש פעימות, כמפורט להלן:תופקד בידי הרשות ב הראשונהלשנת החוזה  הערבות .27.4

במועד  קדתופ – הקמההלתקופה שממועד חתימת החוזה ועד למועד תחילת עבודות ערבות  .27.4.1
הרשות, ותהיה בשיעור של ידי -החוזה עלתנאי לחתימת כידי המפעיל ו-חתימת החוזה על

 לעיל. 27.3 חלופה (א) בסעיף הערבות לפי מסכום  10%

תופקד  –ועד לסיום תקופת ההקמה  הקמהערבות לתקופה שממועד תחילת עבודות ה .27.4.2
חלופה (א) בסעיף הערבות לפי סכום מ 15%בשיעור  , ותהיההקמהבמועד תחילת עבודות ה

 לעיל. 27.3 

ימים לפני מועד תחילת תקופת  30- לא יאוחר מתופקד  –ערבות לתקופת מתן השירותים  .27.4.3
 לעיל. 27.3 חלופה (א) בסעיף הערבות לפי  סכוםמ 75%תן השירותים, ותהיה בשיעור מ

נה תנאי יסודי למתן ילעיל ה יםהאמור יםבמועד כי ידוע לו שהפקדת הערבותהמפעיל מצהיר בזאת,  .27.5
אם לא  החוזה הרלוונטית, והרשות לא תאשר את תחילת תקופת ולקבלת ההרשאה השירותים

 במועד האמור. הערבות תימסר

 90עד תום חודשים ממועד הוצאתה, או  15- לותהיה בתוקף אחת משנות החוזה, תינתן לכל  ערבותה .27.6
 מתן השירותיםתקופת , וכך עד לתום חוזה שלגביה הוצאה הערבותאותה שנת ימים לאחר תום 

  .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

לא שילם איזה  - מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות לעניין זה והמפעיל לא מילא איזובמידה  .27.7
לחלט  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא הרשות רשאית -  על פי החוזהמהתשלומים בהם הוא חייב 

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

או  פעיל חייב לחדש את הערבות, יהא המכאמור את כספי הערבות חלטהשתמשה הרשות בזכותה ל .27.8
) ימים מהיום בו קיבל 7האמור, תוך שבעה ( חילוטלפני ה כל סכום שהיה חלק מהערבותלים להש

 כאמור. הערבותעל חילוט המפעיל הודעה 

והמפעיל מילא את כל , ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ההתקשרותתקופת הסתיימה  .27.9
של מקומות השירות, לרבות התחייבויותיו להחזרה ופינוי התחייבויותיו בקשר עם החוזה זה, 

  בתום תוקפו. יקול דעתה, את כתב הערבותתחזיר הרשות למפעיל, לפי ש

כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  הערבותסכום מוסכם בזאת שאין ב .27.10
  המפעיל.

 .פי כל דין- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .27.11

 .של החוזה זה לעיל, מהווה הפרה יסודית 27 הפרת איזה מהוראות סעיף  .27.12

  שמירת סודיות .28

המפעיל מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או  .28.1
יו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה מידע אודות הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, שהגיע אל

, לפני תחילתה ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) או מתן השירותים, תוך תקופת ההתקשרות
  או לאחר סיומה.

המפעיל מתחייב להחתים את העובדים אותם יעסיק במתן השירותים, או כל מי שיועסק מטעמו  .28.2
ייב המצהיר לא להעביר, לא להודיע, לא למסור, ולא במתן השירותים, על הצהרת סודיות, לפיה יתח

להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מידע כאמור בסעיף זה לעיל, שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע 
ו/או תקופות ההארכה (ככל  החוזה, במהלך או אגב ביצוע החוזה, תוך תקופת ההתקשרות

  , לפני תחילתה או לאחר סיומה.שתחולנה)

מילוי - ו במתן השירות, יצהירו כי ידוע להם כי איייד- יו וכל מי שיועסק עלהמפעיל, עובד .28.3
 ההתחייבויות המנויות בסעיף זה לעיל מהווה עבירה פלילית.

  פיצויים מוסכמים .29

  פיצויים מוסכמים בגין איחור בתחילת מתן השירותים .29.1

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

בתוספת דמי  הצעה הכספיתלישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה 
כל ן , וזאת בגי364, חלקי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם הציבורי
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וסיומה במועד בו התחיל המפעיל  מתן השירותיםהתקופה שתחילתה במועד תחילת תקופת יום מ
  על פי החוזה. להעניק בפועל את מלוא השירותים

  פיצויים מוסכמים בגין עיכוב בפינוי מקומות השירות .29.2

, כולם או חלקם מקומות השירותמוסכם בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי איזה מ .29.2.1
בות ימי שבתון, שבת ו/או חג), וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שאינה הוראה מפורשת (לר

ובכתב של הרשות, ישלם המפעיל לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, סך השווה 
לם המפעיל יאותם שהנוספים  שירותיםודמי ההמשולבים רשאה הלשלוש פעמים דמי ה

, וזאת 364לפינוי מקומות השירות, והכול חלקי החודשים שקדמו למועד שנקבע  12במהלך 
במלואם  מקומות השירותבגין התקופה שתחילתה במועד בו אמור היה המפעיל לפנות את 

 עד למועד פינויים בפועל על פי החוזה.

חודשים ממועד  12לפני שחלפה תקופה של  מקומות השירותנדרש המפעיל לפנות איזה מ .29.2.2
חודשים,  12הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה של , יחושב תקשרותתחילת תקופת הה

וזאת בהתאם לסך התשלומים היחסי אותו נדרש המפעיל לשלם בפועל עד למועד בו 
 נוי.התבקש הפי

  הוראות נוספות/כלליות ביחס לתשלום פיצויים מוסכמים .29.3

ימים ממועד בו  15שא באחריות לשלם לרשות את הפיצויים המוסכמים, תוך יהמפעיל י .29.3.1
קה הרשות למפעיל חשבונית בגין הפיצויים המוסכמים ובסכום הנקוב בחשבונית. לא הנפי

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

 . לעיל 21 הוראות סעיף 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים האמורים לעיל, מהווים פיצוי מוסכם והולם על  .29.3.2
. מובהר בזאת, כי על אף ההפרה כאמורהנזק אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של 

ד אחר האמור בכל דין, לא יהיה בפיצויים המוסכמים על מנת לגרוע מזכות הרשות לכל סע
ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותה לביטול 
החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר ככל שתחויב בו כלפי צד שלישי. 
להסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם דלעיל על ידי המפעיל כדי לגרוע 

שירותים במועד ו/או לפנות את מקומות השירות במועד, וכי אין הת מתן מחיובו להתחיל א
בתשלום כאמור כדי להעניק למפעיל, הרשאה לבצע כל שימוש במקומות השירות, לתקופה 

 נוספת כלשהי.

  ביצוע על חשבון המפעיל .30

 דין, מקום שלפי החוזהכל מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי  .30.1
מוטלת על המפעיל חובה והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה בעצמה או על ידי אחרים, 

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

הרשות תוכל לממש את זכותה כאמור, רק לאחר שנתנה למפעיל הודעה בכתב בדבר אי מילוי חובתו  .30.2
  ו הנ"ל בפרק הזמן שנקבה הרשות בהודעתה.והמפעיל לא מילא את חובת

המפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם  .30.3
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 

גורים כמפורט בהוראות פי ריביתשא אותו סכום יהמפעיל את החשבון תוך המועד הנקוב לעיל, י
 לעיל. 21 סעיף 

ה חותכת בין הצדדים לעניין הרשות, כאמור בסעיף זה, ישמש ראיחשבון שיוגש למפעיל על ידי  .30.4
ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות, והמפעיל לא יהא רשאי לערער על הצורך בהוצאות המפורטות 

  על שיעורן. בחשבון ו/או

  פינוי וסילוק יד  .31

או עם סיומו או ביטולו  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)מתן השירותים עם תום תקופת מיד  .31.1
לסלק ידו ממקומות השירות, של החוזה מכל סיבה שהיא, הכל לפי העניין, מתחייב המפעיל, 

- ו או עלייד- שהובאו על השייכים לו או לעובדיו ו/או למי מטעמולפנותם מכל ציוד ומכל חפץ, 
, ולהשיב את החזקה בהם לרשות, כשהם פנויים ונקיים מכל אדם ומכל חפץ, במצב טוב םיהיד

 .(למעט הציוד הנייד) ותקין

מבלי לגרוע מכלליות האמור, על המפעיל מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להשלים, על חשבונו, 
  עובר למסירת החזקה כאמור, את כל אלה:

ו/או  בתום תקופת ההתקשרות באחריות המפעיל להשיב לרשותהשירות. ומות מקמסירת  .31.1.1
ציוד הקבוע מקומות השירות, לרבות האת החזקה ב, תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)
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מסירת מקומות כתנאי ל הכלול במסגרתו, כשהם תקינים וראויים לשימוש. לשם כך,
אשר  המפעילנציגי  השתתפותוב , באמצעות נציגים מטעמהרשות תערוךהשירות כאמור 

סיור במקומות השירות ובמסגרת האמור אף תבצע , נוכחותם תידרש על ידי הרשות
המפעיל "). בדיקת מסירהתקינות למקומות השירות ולציוד הקבוע שבהם (להלן: "בדיקות 

וכן לבצע ישא באחריות לשתף פעולה עם נציגי הרשות ולסייע במהלך בדיקת המסירה, י
, השחתה, פגם קלקול שירות ובציוד הקבוע, על אחריותו ועל חשבונו תיקון לכלבמקומות ה

שנתגלה על ידי הרשות במהלך בדיקת המסירה, תוך  וליקוי של מקומות השירות וסביבתם
 התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. 

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית למסור לרשות ו/או למי . ניקוי ופינוי פסולת .31.1.2
טעמה את החזקה במקומות השירות כשהם, סביבתם ודרכי הגישה אליהם ומהם, נקיים מ

וללא פסולת. במסגרת ולצורך האמור, ינקה ויסלק המפעיל ממקומות השירות ומחוץ 
בהתאם להוראות הרשות ולהוראות כל לכלוך, והפסולת, האשפה, לשטחי השדה, את כל ה

לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את ועל חשבונו של המפעיל, הכול על מנת  דין
החזקה במקומות השירות, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, ביום העוקב ליום שבו 

 . ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) הסתיימה תקופת ההתקשרות

שא באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות ו/או למי יהמפעיל י. פינוי וסילוק יד .31.1.3
ת החזקה במקומות השירות כשהם פנויים מכל אדם וחפץ (למעט הציוד הקבוע). מטעמה א

במסגרת ולצורך האמור, יפנה המפעיל על חשבונו, ממקומות השירות ומהשטח הציבורי 
הנייד המתקנים, המכשירים, הכלים, את כל הציוד (לפי העניין), מחוץ לשטחי השדה, 

, על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי בהם וכן יפנה את כוח האדם המצויים חפציםה
מטעמה לתפוס את החזקה במקומות השירות, כשהם פנויים מכל אדם וחפץ כאמור, ביום 

 .ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות

ו לסרב למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/א .31.2
למסירת חזקה במקומות השירות, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש 

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

ולהוציא משם את  מקומות השירותתהיה הרשות רשאית להיכנס ל, כאמור לעיל לא עשה המפעיל .31.3
או ליתן הוראה לאחר לעשות זאת, ולהעבירם למקום אחסון, הכל  המוצרים והחפצים הציוד הנייד,

המפעיל נותן בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן . על חשבונו של המפעיל
  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

יוד, המוצרים והחפצים האמורים לעיל, בגין כל חוב כבון על הצימוסכם בזאת שלרשות תהא זכות ע .31.4
 שהמפעיל יהא חייב לה לפי החוזה.

מסמכותו של (א) זה, תתווסף ולא תגרע  31  מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף ,למען הסר ספק .31.5
-על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד לכללי רשות שדות התעופה (שמירה 23המנהל המנויה בסעיף 

וכן בזכות הרשות לראות בכך הפרת חוזה ולפעול  29.2 מזכות הרשות בהתאם לסעיף , וכן (ב) 1984
 .33.8 - 33.7 גם בהתאם לסעיפים 

המפעיל מצהיר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לו  .31.6
שהועמדו לרשותו  מקומות השירותמאיזה מ שהרשות רשאית להורות על סילוק ידו ו/או הוצאתו

ה בתנאים אלה ייפגע מאי עמיד בכל מקרה בו המפעיל ינהג שלא בהתאם לתנאי ההרשאה וכתוצאה
של הסדר הציבורי. למפעיל לא תהיה  שירות חיוני לציבור ו/או יפסק השירות ו/או תתקיים הפרה

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

ו עם סיומו או ביטולו של א תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)תום ו/או מיד עם תום ההתקשרות  .31.7
כאילו החוזה לא נעשה  מקומות השירותהחוזה מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית לתפוס את 

כלל. תפיסת מקומות השירות על ידי הרשות לא תפטור את המפעיל מהאחריות שחלה עליו לפי כל 
  התחייבות מהתחייבויותיו הכלולות בחוזה.

  זכויות וחיוביםאיסור הסבת  .32

 -  חברת אם או לחברה בת שלולרבות  - ל אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחרהמפעי .32.1
אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיו לפי החוזה ולא להוסיף או לצרף או בשום צורה ו/

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

ת הסכמתה כאמור, תת אהרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא ל
העברה ו/או הסבה ו/או ם עשה כן המפעיל למרות אי קבלת אישור, אותה אובמקרה זה, (א) 

תיחשב כן (ב) , והמחאה תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, כלפי הרשות
  .כהפרה יסודית של החוזה
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 זכויותיו של המפעיל לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .32.2

 זה לעיל, תהווה הפרה יסודית. 32 הפרת איזה מהוראות סעיף  .32.3

  הפרת החוזה .33

את החוזה, הפרה  מפעילהסיומו בכל מקרה בו הפר הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה ל .33.1
לא תיקן את ההפרה,  מפעילוהיום  14הודעה מוקדמת של  מפעיללשאיננה יסודית, ובלבד שנתנה 

  .תוך התקופה כאמור

  .33.4 , וזאת בהתאם לסעיף הרשות רשאית לבטל את החוזה בשל כל הפרה יסודית על ידי המפעיל .33.2

  בנסיבות בהן:גם עיל רשאית הרשות לבטל את החוזה ל 33.2  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה .33.3

, או מי מבעלי במפעילחתימה איזה מורשה או  איזה מנהל במפעילנמצא כי המפעיל, או  .33.3.1
המדינה ו/או בעבירה שהיא פשע או שיש עמה קלון העניין שלו, הורשע בעבירה נגד בטחון 

, או 1957-ו/או בעבירת רכוש ו/או בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח
, ו/או על תקנות ו/או צווים שניתנו 1996-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ועל 
ק המרשם הפלילי ותקנות פי מי מחוקים אלה, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חו- על

או לאחריה, ו/או שתלוי ועומד  ההתקשרות, לפני תחילת תקופת 1981-השבים, התשמ"א
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.

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה להסדר -המפעיל הודה באי .33.3.2
 .נושים או הצעה להסדר נושים כאמור

מפרק זמני או כונס  לוהוצא צו פירוק, או מונה הוגשה בקשה לצו פירוק או נגד המפעיל  .33.3.3
וע, או הוגשה בקשה לצו כינוס או ניתן צו כינוס על נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קב

הקפאת הוגשה בקשה לצו להקפאת הליכים או ניתן צו לאו חלק ממנו, או  רכושוכל 
צו או מינוי בעל השלכות דומות, בקשה או , או כל רעוןילחדל פ ךהפ שהמפעילאו הליכים 

נוי תוך הזמן יהמפעיל לא הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המוהתקיים אחד מאלה: 
 60בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם 

 .ימים או בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים

ממנו, או שנעשתה מהותי , או על חלק המפעילשל  טל עיקול, זמני או קבוע, על רכושוהו .33.3.4
לה: , והתקיים אחד מאהמפעיל או חלק מהותי ממנו פעולת הוצאה לפועל לגבי רכוש

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

 ן או החלטה חלוטים.נדחתה בפסק די המפעילהביטול שהגיש 

דש מח- ים לשם מיזוג או ארגון, למעט הליכהמפעילנפתחו הליכים לפירוק מרצון של  .33.3.5
  .בתנאים המאושרים על ידי הרשות

  לעיל תהא הרשות רשאית: 33.3 הפר המפעיל את החוזה הפרה יסודית, או חל האמור בסעיף  .33.4

  לבטל את החוזה לאלתר; או .33.4.1

או לקיים את ההוראה ו/או לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהמפעיל לתקן את ההפרה ו/ .33.4.2
שתימסר ההודעה למפעיל, ו/או להורות למפעיל להמשיך  ימים מיום 7ההתחייבות, תוך 

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

הרשות תנקוב בהודעה  33.4.1 בו הרשות בחרה לבטל את החוזה לאלתר, כאמור בסעיף  במקרה .33.5
(שתישלח בדואר רשום), את התאריך שקבעה להפסקת ההתקשרות עם המפעיל. פעלה הרשות 

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

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהמפעיל לתקן את ההפרה ו/או לקיים את במקרה בו הרשות בחרה  .33.6
הפר המפעיל את החוזה במקרה בו ו/או  ;לעיל 33.4.2 ההוראה ו/או ההתחייבות כאמור בסעיף 

הפרה שאינה יסודית והרשות דרשה מהמפעיל לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או 
ההתחייבות, והמפעיל לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראה ו/או התחייבות, כפי שנדרש 

שות רשאית לבטל את החוזה מחמת הפרתו או על ידי הרשות ולשביעות רצונה של הרשות, תהא הר
קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב והמפעיל יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על -אי

הקיום כאמור. אין באמור בסעיף -הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/או אי
 דין.כל פי -כל סעד או תרופה עלמשנה זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד המפעיל 
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מובהר בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקום שבו הודיעה הרשות למפעיל על ביטול החוזה בהתאם  .33.7
בשל הפרת החוזה על ידי המפעיל, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי  חוזהלהוראות ה

תה הבלעדי, המלא והסופי בעניין, דין, תהא הרשות זכאית, לפי שיקול דעכל החוזה ו/או על פי 
שניתנה על פי החוזה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות או למו"מ  ערבותהלחלט את 

משפטי כלשהו וכן ליתן הרשאה למתן השירותים למציע אחר במכרז, או לצאת במכרז אחר לקבלת 
ותה עת, והמפעיל לא יהיה הרשאה למתן השירותים, או לנהוג אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון בא

זכאי לתשלומים ו/או לפיצויים כלשהם בגין מימוש הערבות ו/או ביטול ההתקשרות ו/או מתן 
הרשאה למתן השירותים למפעיל אחר, והוא מתחייב בזה שלא לתבוע 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 חוזהבנוסף לאיזה מזכויות הרשות הנקובות ב .33.8
והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה מהשירותים ו/או השירותים הנוספים אשר הרשות מספקת 

(כולם או חלקם), לרבות אספקת חשמל, וזאת עד למועד שבו יתקן המפעיל את  למקומות השירות
 "). ניתוק השירותיםלן: "ההפרה/ות (לה

  קיזוז ועיכבון .34

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

ם ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלו
וכן תהיה רשאית  ם ו/או לחלטם מתוך הערבותו/או שיגיע למפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרי

לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות המפעיל כלפיה על פי 
  הסכמים אחרים שבין הצדדים.ו/או על פי  החוזה

  המפעיל איסור הכנסת שינויים בתאגיד .35

המפעיל מתחייב שלא לעשות כל שינוי בתאגידו על ידי הוספת בעל מניות או בעל זכויות שליטה  .35.1
אחרות, על ידי העברת זכויות, הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי 

שות, בין שנעשו בין בעלי המניות (או בעלי השליטה בכל דרך העברת מניות או הקצאת מניות חד
מניות או בעל שליטה בכל דרך אחרת), שיש בהם כדי אחרת) בתאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו בעל 

 מאת הרשות, ובהתאם לתנאי האישור.להשפיע על השליטה בתאגיד, אלא לאחר קבלת אישור 

יל היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו תנאי זה יחול גם אם השליטה בתאגיד המפע .35.2
 בידי תאגיד אחר.

  השפעת סכסוכים .36

המלאה והבלעדית  ישא באחריותיבלתי חוזר, כי סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  המפעיל
בכל מקרה , וזאת השהיותהפסקות ו/או ללא כל עיכובים ו/או ההתחייבויות על פי החוזה להמשיך בביצוע 

בות נסיבות במסגרתן סבור המפעיל כי הרשות אינה פועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או נסיבות בהן לר
לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה מכל מין וסוג, מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים, נתגלעה 

כי על אף  עוד מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר,. במותב שיפוטי כל שהוא
, הרי שלמעט אם נאמר 1970- חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אהאמור בכל דין, לרבות 

מפורשות בחוזה אחרת, המפעיל לא יהיה זכאי בשום מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את 
/או מחדל ו/או הפרה של החוזה באופן חד צדדי, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המפעיל בגין כל מעשה ו

  הרשות, יהיה סעד ממוני.

  העדר בלעדיות .37

לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים נשוא ההרשאה, כולם או  כי למפעילמובהר בזאת במפורש, 
חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים 

שלישיים, למתן השירותים יתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, לצדדים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ל
בזאת באופן  מוותר והמפעילחליפיים, בכל שטח משטחי השדה ם ו/או למתן שירותים דומים ו/או האמורי

סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר 
 .לכך

  שימוש בזכות הרשות-איו/או  ויתור .38

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  .38.1
  תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

פי החוזה ו/או מכוח כל -לא אכפה הרשות, או אכפה באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה על .38.2
ו בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות דין, במקרה מסוים א

  סיפא. 40 , אלא אם נעשה הדבר בכתב מאת הרשות, באופן האמור בסעיף כלשהן
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  דין העתק כדין המקור .39

  החוזה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  ינוי החוזה חוזה ממצה וש .40

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 

עים בחוזה או הנובעים הימנו, בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבו
 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 
באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבד, 

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

  סמכות שיפוט וברירת דין .41

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון - אביב-הצדדים קובעים בזאת שלבית המשפט המוסמך בתל .41.1
  בכל עניין הקשור והנובע מחוזה זה.

אשר  ,ינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלהכפוף לדיני מד החוזה .41.2
    יגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  מתן הודעות .42

כל הודעה או התראה שתשלח על ידי צד אחד לחוזה למשנהו בקשר לחוזה, תימסר ביד או באמצעות 
לחוזה. יראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו  46 פקסימיליה או תשלח בדואר רשום לפי המען בסעיף 

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

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

  קניין רוחני ובעלות במסמכים .43

וכן  1967-, חוק הפטנטים, תשכ"ז2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח
וע), בהוראות תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצ

, רשומות ו/או שאינן רשומות, לרבות הקמה, תהיה כל זכות קניין רוחני הקשורה בעבודות ה1994-התשנ"ה
 , לרבות,, בכל מדיה שהיא, לרבות העתקם של כל אלהסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתןכל מידע ומ

בבעלותה המלאה , הקמהכל התוכניות, התרשימים, המסמכים והשרטוטים הקשורים בביצוע עבודות ה
האמורות הזכויות איזה מוהבלעדית של הרשות. במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר 

לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת  מפעילהלבעלות הרשות, מעניק בזאת 
  .כאמורלבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות 

  ימוש במידע ונתוניםש .44

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שלרשות מוקנית הזכות לבצע שימוש ולפרסם, 
או לאחריה,  ,ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות

כל הנתונים (לרבות, מבלי לגרוע לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר לשירותים נשוא חוזה זה, ב
מכלליות האמור לעיל, נתונים כספיים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת המפעיל ו/או בקשר עם מתן 

ו/או תקופות ההארכה (ככל  השירותים ו/או בקשר עם ההתקשרות עם המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות
ל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור , והמפעיל מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכשתחולנה)

  לעיל.

  שמירה על טוהר המידות  .45

  המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

, 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  .45.1
במישרין ו/או בעקיפין, על בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, 

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 כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או  .45.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות בעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה

  .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה
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, במישרין ו/או ישתף פעולה וו/א ו/או שיתף פעולהישדל כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או  .45.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

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

דלעיל, תהיה הרשות  ם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו, כי אמפעילידוע ל .45.4
(ללא זכות להחזר סך  זה מעיקרו רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה

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

 מהווה הפרה יסודית.לעיל זה  45 הוראות סעיף הפרת הוראה מ .45.5

  מעני הצדדים .46

  מעני הצדדים לצורך החוזה יהיו כמפורט ברישא לחוזה.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

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

  

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

המניות במפעיל, מאשררים בחתימותינו להלן  הח"מ, __________,___________,___________, בעליאנו 
תנו למכרז המצורפת כנספח לחוזה, וכן מצהירים ומתחייבים כי נישא בהצעאת התחייבויותינו המפורטות 

  באחריות לכך שהמפעיל יבצע את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.
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