
 

  נספח א' 
  

  נספח השירות והתפעול
  

המפעיל מתחייב לתדרך את עובדיו להימנע מעבירות שיש עמן קלון או עבירות פליליות  .1
  בשטח המסוף.

  
  המפעיל ועובדיו יפעלו בכפוף לתנאי הביטחון שיפורסמו על ידי קב"ט המסוף. .2

  

זכות  המפעיל מצהיר בזאת שידוע לו שחוזה ההרשאה לא מקנה לו או למי מעובדיו .3
  כניסה לשטחים המוגבלים במסוף.

  

רשימת כל האנשים שיועסקו במתן השירות, לרבות באי כוח המפעיל, נהגים מחליפים,  .4
 שליחים או אחרים הכוללת: פירוט השם המלא, מספר זיהוי ומען, תימסר למנהל מראש

  לשם הנפקת אישור כניסה לשטח המסוף.
  

ף כל אחד מנותני השירות מטעם המפעיל מנהל המסוף רשאי להוציא, מיידית, מהמסו .5
  מבלי למסור כל נימוק. 

  

הכניסה של כל מי שיועסק מטעמו במתן  אישורהמפעיל מתחייב להחזיר למנהל את  .6
  ידרש על ידי המנהל.יהשירות, מיד עם סיום העסקתו של אותו אדם, או בכל עת ש

  

צווארון חולצה הנהגים מטעם המפעיל יגיעו למסוף בהופעה נאה (חולצות עם  .7
  מכופתרת/פולו), נעל סגורה/סנדל (בלי כפכפים) מגולחים וכשהמונית שברשותם נקייה.

  

  המפעיל ידווח מיידית על אובדן אישורי כניסה שניתנו לעובדיו. .8
  

המפעיל מתחייב למתן השירות בהתאם לשעות העבודה הנהוגות במסוף או שיפורסמו  .9
  מעת לעת על ידי המנהל.

  

לחילופין מונית ממתינה  .יותרה כלל זמנהה רגעמ עהש רבע אחרל מסוףל גיעת וניתמ .10
 באופן קבע במסוף לשמירה על רצף שירות.

  

  המפעיל יבצע מעקב אחר שיגרת  הזמנת המוניות מהמסוף לצורך תגובה מיידית במקרה  .11

  של  תלונות נוסעים.

בתוך פרק זמן ידאג לכך המפעיל  -במידה ויידרש אמצעי הסעה הגדול ממונית רגילה  .12
 סביר.

  

 .חל איסור לנקות את המוניות בשטח המסוף .13
  

ידי המנהל. -המפעיל יתקין במסוף על חשבונו עמדה במיקום בולט, אשר יאושר מראש על .14
העמדה תכלול אמצעי ליצירת קשר ישיר עם תחנת המוניות (טלפון ו/או מכשיר קשר), 

  שילוט הכוונה ותמרור חניה למוניות. 
  

בהתאם לאישור  מחירון לעניין תעריפי הנסיעה בערבית, עברית ואנגלית המפעיל יציב .15
  (טעון אישור המנהל).ידי משרד התחבורה-התעריפים על

  
המפעיל מתחייב לשמור על ציוד המסוף שברשותו, או שיועמד לרשותו, לשם מתן  .16

  השירות. 
  

קרא ביחד נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב ההרשאה שנחתם ושהוא מצורף לו ויי .17
 עמו.

  

תחולת נספח זה החל ממועד חתימתו ועד סוף תקופת מתן השירותים או הארכתה או  .18
 פקיעתה או ביטולה, לפי העניין.

  
19.   
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  ב'  נספח 

  וגיהות לחוזֹה רש"תֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  נספח בטיחות

  
 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1.1
השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") "מקום מתן  1.1.2

העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות \וכן כל מקום אחר שבו ניתן השירות
 מתקני הספק.

 
ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2

ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות  ספק
החוזה למתן \פת ההרשאההשירות, במהלך תקו מתן עבודת שיפוצים במי ממקומות

 השירותים.
   

יהיה אחראי בלעדי לקיום כל  שהספקלעיל, מובהר בזאת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3
ה הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמ

ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 
ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי 

מתחייב  הספקהאמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. 
שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע 
עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור 
יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות 

 .הספקבינו ובין 
  
, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

 , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל

תקנות , 2007ת בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז , לרבות תקנות הבטיחו 2013 - התשע"ג
 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-שירותי הובלה, התשס"א

, 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו
-), התשמ"ט(בטיחות ורישויהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי הנוגעים ל

מתחייב להבטיח בזה  וא, והממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים
ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו לכך ש השגחה קפדנית עליהם ולדאוג

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת
 .רש"תמקום אחר בתחומי 

  
נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו כימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5

  .באמצעות מכתב למנהל החוזה מטעם רש"ת
  

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6
או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכןולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

 סיכוני הבטיחותסיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב
 הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.והבריאות 

  
בכל העלויות  ישאי המוסמך לכך כדין. הספקאדם כה כאמור, תבוצע באמצעות ההדר .7

  הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').
  

בחוק או ציוד המגן הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8
משקפי נעלי עבודה, פפות עבודה, , כאפודים זוהריםכמו למשל בתקנות ובנהלי רש"ת 

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן
  
דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9

  .מפורטות בדיןהבטיחות ה בדרישות
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               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

 הספקכנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
במקום מתן זמינים בכל עת  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהי לביקורת ע" השירות,
  

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל  הספק .11
יהיה  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  על חשבונו.
  

ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם  בטיחות וגיהות ממונהידווח ל הספק .12
     .1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  
בתאום עם כח אחר, אלא - בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות  ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.
  זה, לעיל ולהלן. בנספח  טותהבטיחות המפור

 
עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

תתבצע בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  
  .כיבוי אש והצלה רש"ת

  
דה בגובה) התשס"ז לתקנות הבטיחות בעבודה (עבוביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15

י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות ל ידעו 2007
 ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. זחילה וכד').

  
מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

הרשות וכל זאת לאחר טיהור מטעם   מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 
  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'. הוירוהאזור מא

  
קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
   

  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .19
יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקנה"). הבטיחות ברשות (להלן:" הממו

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא 
מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י בתחומי  הספקיוחזר להעסקה ע"י 

יחסי לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור  הספק .הספק
עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע 

את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות  הספקהרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 
  בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

  
על הבטיחות ברשות  ידי הממונהיציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על  הספק .20

, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו
. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת

זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקלכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 
עשוי  הספק, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שבשל העיכוב שנגרם

  .הלבדו יהיה אחראי לכל אל הספק .להיתבע בגינם
  

  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .21
באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות 

  רש"ת.
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, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
  בנושא בטיחות.

  
  

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .23
עוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע הגורמים ה

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
 

בעל הרשאה הסעדה/חנויות/ במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםמסחרית אחרת/חוזה 

  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית השירותטרם תחילת מתן יציג  הספק 24.1
 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 
 המאושר , הספקהבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הול ילנ

 .הספקועל חשבון ע"י מפקח עבודה אזורי 
מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2

מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 
לניהול ובתכנית  ים כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 ת.הבטיחו
המאושר ע"י מפקח  ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקףמטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  עבודה אזורי.
  ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

  
 

(הכל  עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוציםבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
יחולו בנוסף  ), 1961כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 :הסעיפים הבאיםהנ"ל,  1-22לסעיפים 
 

ומנוסה, שעבר מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
ות. השתלמות/ריענון בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונ

מכתב רשום באמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כישמש מנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתעבודה אזורי למפקח

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכן 
 הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות  25.2
תקנות ארגון ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי  .1996 –הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
הבטיחות וגיהות של החברה  כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונהאת יקבע 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות  לפקוד את מקומות מתן השירות.
שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם 

שעות עבודה  32 -רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
 חודשיות.

 בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית ת מתן השירותטרם תחיל ,יציג הספק 25.3
 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה 
מאושר , ההספקהבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הול ילנ

 .הספקועל חשבון ע"י מפקח עבודה אזורי 
ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים,  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש 
 (אם וככל לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות  שיהיו)
  העבודה שבביצועו. לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע

להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה  הספקבאזור בשעות החשיכה. על 
להתקין גשרונים  הספקתקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג 

   יציבים מעל לתעלות פתוחות.
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לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6
- כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תלאחר הסכמת 

 אם  .קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
 נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב 

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםל ומדויקים ע
לנתק מראש את  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זרם החשמל, וזאת
פי מפרט -לותקרות ביניים תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידעשיאושר 
, הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9

 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו
ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26

ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה  להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק,
 כלשהיא.
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  נספח ג'

  נספח הוראות ביטחון למסופי הגבול   
 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן .1

המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או  .1.1

המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום 

  בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע  .1.2

  ההליך באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

 שאלון אישי; .1.2.1

  בקשה לבדיקת רישום פלילי [ר"פ]; .1.2.2

  למסירת מידע;הסכמה  .1.2.3

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .1.2.4

  הצהרת התחיבות בעניין שימוש בסמים; .1.2.5

  ;הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת .1.2.6

בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול  .1.2.7

  ושתפ"א

  ידי הקב"ט -דוגמאות הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה וימסרו לספק על .1.3

וי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינ .1.4

שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל 

  רלוונטיות בטחונית.

הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  .1.5

מהם, ואף תהיה רשאית לאסור הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק 

על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה 

  כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא  .1.6

  ידי הקב"ט.- אושר על

י להמשך ממספר ימים ועד למספר תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשו .1.7

לאור  - שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

- הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן -אדם ולוחות

  השירותים.

  

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  .2.1

שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם 
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(כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר 

  ביניהם.

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  .2.2

מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), 

 .1983 -התשמ"ג 

  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הביטחוני. .2.3

ונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר רישיון הכניסה י .2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  .2.5

  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על .2.6

 שרד הקב"ט עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.למ

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את 

  תאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר למשרד קב"ט במתקן כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר  .2.7

וד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את חדל לעב

תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה 

  של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו לקב"ט.

. תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה שבועות .2.8

  התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה למיתקן כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב 

מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון  .2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון בשטח חובה לענוד את  .3.1

  המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .3.2

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של הבטחון. .3.3

ם, בהם הוא מורשה לנוע לפי נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומי .3.4

  הרישום על גבי הרשיון.

הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים  .3.5

  הדבר מהווה עבירה פלילית.  - במיתקן לאדם אחר 

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .3.6

ולהחזיר את רישיונו. החזקה יש לדווח מידית לקב"ט על תום תקופת ההעסקה של עובד  .3.7

  של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .3.8

  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.
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  כללי התנהגות בטחוניים. .4

  חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק למתקן .  .4.1

על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות,  .4.2

 בשגרה ובשעת חירום.

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי  .4.3

 ה מצד הספק או מי מטעמו.תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרע

שלא חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת אוטובוס/  בשטחים המוגבלים  .4.4

 .לצורכי עבודתם

אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי  .4.5

את השרות, מטעמו מחויבים לדווח אודותיהם לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת 

 ולבקשם להעביר את המידע לקב"ט.

העמסת /קבלה כבודה/חפץ/טובין עלהרכב או העברת חפץ/טובין לנוסע, שלא לפי נהלי  .4.6

 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  .4.7

 מן של אותן חריגות.נימוק בכתב לסיבת קיו

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק  .4.8

במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות במיתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

הספק מהתחייבויותיו  בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את .4.9

 כלפי הרשות.
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  נספח ד'

  
  נספח ציוד הרשות

       
  
  
  

  נספח זה יכול שיתעדכן מעת לעת. כל עדכון שיהא, וככל שיהיה, יצטרף לנספח זה ויהווה חלק 
בלתי נפרד מהחוזה.
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  'הנספח 
  
  

 נספח אחריות וביטוח:
  

 של לרכושו ו/או לגופו נזק מלאה ובלעדית לכל באחריותישא  מקבל ההרשאה  א.
כדי ו/או  עקב מתן השירותים,  בין אם נזק  תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל

, על ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי מקבל ההרשאהכאמור ייגרם על ידי 
 האמור, מכלליות לגרוע כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או  לרשות, ,מקבל ההרשאה של לעובדיו לרבות
  .לעובדיהם

  
 מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב מקבל ההרשאה  ב.

 מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל רבין שלישי, צד וכל הרשות את
וכן  השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם
 מכל הרשות את פוטר והוא  כל ארוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, רבין

  לנזק כאמור. אחריות
  
 הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות חייב יהיה מקבל ההרשאה  ג.

  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו
 בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלם שעלולה או הרשות ששילמה הסכום במלוא
עקב כל  לנזק בקשר בהם לשאת עלולה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה

על פי המפורט בסעיף א.  מקבל ההרשאהמעשה ו/או מחדל המצוי באחריות 
  לעיל.

שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו   
  לרשות.

  
/או פועל מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל הרשות ו/או כל מי שבא ו  ד.

 למקבל ההרשאהחבות שהיא לכל נזק, גוף או רכוש, ו/או פגיעה שהיא שייגרמו 
  ו/או לרכושו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו.

  
   ביטוח: .1

  
 מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי מקבל ההרשאהלהבטחת אחריות   א.  

זה, לפני  חוזה פי על ובין דין פי על ביןמקבל ההרשאה  של ומהתחייבויותיו
 מקבל ההרשאהעל פי חוזה זה,  מקבל ההרשאהעל ידי  שירותיםהתחילת  מתן 

 , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין,  את חשבונו על לקיים מתחייב
 יהביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים "   (להלן: "ביטוח תופוליס
  .ההרשאה")מקבל 

  
  יחולו ההוראות הבאות : מקבל ההרשאהעל ביטוחי   .ב
  

  ,מקבל ההרשאה ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייבמקבל ההרשאה   1
 לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע
 לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף מקבל ההרשאה מתחייב
  למבטחים. להגישה חליטת הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש

  
 מאת אישור מקבל ההרשאה, ימציא שירותיםתנאי לתחילת מתן ה  .2

ביטוחי עריכת לנספח אישור  בהתאם ביטוח,ה עריכת  בדבר מבטחיו
  מקבל ההרשאה.

 שירותיםלהתחיל במתן ה מקבל ההרשאההרשות תהיה רשאית למנוע מ
מקבל ההרשאה במקרה שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי 

יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו 
  בטרם המציא האישור כנדרש. שירותיםלהתחיל במתן ה

מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש מקבל ההרשאה 
יום לפני מועד תום  14 -ביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מה

  ביטוח. התקופת 
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות   .3
על פי הסכם זה,  מקבל ההרשאהא תגרע מהתחייבויות ל הסכם זה,
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מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה  מקבל ההרשאהו
  ים כמפורט לעיל. בשל אי הצגת אישור שירותיםגם אם ימנע ממנו מתן 

  
 לרשות בהמצאתו ,מקבל ההרשאה ידי על האמור הביטוח בעריכת אין  .4

 הרשות דרישת לפי הבפוליס והרחבות התאמות שינויים, בביצוע ו/או
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי
 יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

 של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על כלשהי אחריות
  דין. כל פי על ו/או החוזה  פי על מקבל ההרשאה
 או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה מקבל ההרשאה

  לנכון. שימצא  כפי משלימים
  

תביעה  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירמקבל ההרשאה   .5
 זכאי מקבל ההרשאהש כל נזק רביןלרכושו וכן  נזק רבין הרשות כנגד 
 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי
ו/או  הרשות את בזאת פוטר והוא ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה

  לנזק כאמור. אחריות מכל מי מטעמה
  
מקבל עריכת ביטוחי נוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ג.

ביטוח חובה כנדרש על " המצ"ב,  מתחייב מקבל ההרשאה לערוך ההרשאה
נזק  רביןביטוח רכב פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן  רביןפי דין 

או שימוש בכלי רכב   עקב בעלות(לרבות נזק תוצאתי) לרכוש צד שלישי 
 .רועילא ש"ח 1,000,000 –בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 

  
לא יבצע מקבל ההרשאה את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, אם   ד.

תהא רשאית הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת מקבל 
ההרשאה  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או 
הפרשי הצמדה, על חשבון מקבל ההרשאה, ומקבל ההרשאה מתחייב לשלם 

שלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל לרשות את כל הת
על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור מקבל ההרשאה , ומקבל 
ההרשאה מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

    הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  

מקבל על  של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות ההפר  ה.
 תהווה הפרה יסודית .  ההרשאה
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  מקבל ההרשאה  יאישור עריכת ביטוח - 1נספח ה'

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  .,נ.ג.א
  
 

לבין___________ (להלן: : "ההסכם") ביניכם הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
מעבר  במוניות סעת נוסעים בנסיעות מיוחדותלמתן שרותי ה")מקבל ההרשאה"

   התעופה שדותעבור רשות  לכל חלקי הארץ רבין הגבול 
  

סעת המתן שירותי עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
  ר הרשותעבו עבור לכל חלקי הארץ יצחק רבין מעבר הגבול  במוניות נוסעים בנסיעות מיוחדות

  :כדלקמן, מקבל ההרשאה לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,לכמוגדר בחוזה הנ"
  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .1
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום      
  

 .ביטוחה$ למקרה ובסה"כ לתקופת  1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של       
  

 רביןוכל הבאים מטעמו  מקבל ההרשאההפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של     
מבלי לגרוע מכלליות האמור   -פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

בחצרי מתן השירותים בקשר עם לרבות  ם מטעמה,במפורש לרשות, לעובדיה ולבאי
 הרשות ומחוצה להם.

  
קשר למעשי הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת    

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו מקבל ההרשאהאו מחדלי 
  

כלפי צד שלישי מהדורת  חריותתנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח א    
 "."ביט

  
  

  מעבידים : אחריותביטוח   .2
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  

פגיעה גופנית  רביןוכל הבאים מטעמו  מקבל ההרשאההפוליסה מכסה את חבותו של 
בחצרי  יםו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

  הרשות ומחוצה להם.
  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם 
  חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  
אחריות מעבידים מהדורת תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח 

  "ביט".
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   ביטוח רכוש וציוד  .3
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

במלוא ערכם  באחריותו ו/או מקבל ההרשאה בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
הסיכונים  כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה שדות רשות לשטחי המובא

 רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהמקובלים, לרבות 
  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה

 
  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות מקבל ההרשאהביטוחי 
   

 הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה .1
או לוותר על זכות  בכתב לשפותו והתחייב יםוכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח

ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם  .השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח
 לנזק ב כוונת זדון.

  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו  .2

  מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או  הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, .3

מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 
 הרשות.

  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי  .4

 הפוליסה לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה  .5

 יום מראש. 30על כך בדואר רשום, לפחות 
  
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה  .6

  .בלבד מקבל ההרשאהעל 
  
  

ונו במפורש ע"י האמור אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא ש
  לעיל.

  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
    
    

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  'ונספח 
  
  

  הוראה לחיוב חשבון
  

            התעופה בישראלרשות שדות 
  03-9731966פקס : 03-9750500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  
  הוראה לחיוב חשבון

                  תאריך:                                                                                 לכבוד                             
                   

                                                  בנק
          

                                                סניף 
       

  ____________________ כתובת הסניף

  

  

  

  

  ____________           מס' זהות/ ח.פ.                                                                         אני/ו הח"מ   .1

  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    
                                                                                                           כתובת:       

___________________________            _  
  עיר                           רחוב                            מס'                                                                           

  מיקוד  

החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין  רביןנותן/ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, 

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות  רשות שדות

   כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.רשות שדות התעופה בישראל באמצעי מגנטי ע"י 

  ידוע לי/לנו כי: .2

לתוקף, שתכנס    רשות שדות התעופה בישראללא .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו

  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות  –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 

  יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

 .ם, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבדוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילוייי .3

 חיובים אלה. רביןידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת  .4

חרת כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או א הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5

 לביצוען.

בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת  .6

 תוך ציון הסיבה. חלטתוה

  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

  

החוזה בינינו  עפ"י  רשות שדות התעופה בישראל י ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע"סכום החיוב : פרטי ההרשאה

  ו/או תקנות האגרות, לפי העניין.

  

  

                ____________________________  

      
             

  
  
  

  חתימת בעלי/י החשבון               
    
  
  
  

  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

                                      

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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   אישור הבנק  

  

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל

    70100, נתב"ג 137ת.ד 

  

באמצעי מגנטי שתציגו לנו לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו  ,                                      -קיבלנו הוראות מ

  מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. מדי פעם בפעם, ואשר

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת  רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:

ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  לביצוען: כל עוד לא

  .מן ההסדר

  אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

  

  בכבוד רב,                                                                                                                                     תאריך: 

                                                בנק   

          העתק הימנו, ימסר למשלם ,על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק מקור טופס זה,

                                                   סניף  

                                            וחותמת הסניף  חתימה                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  קוד מסלקה .8  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  בנק    .10  סניף    .9  

                                  

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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  נוסח ערבות -ז'נספח       

  
  

  .__.__20XXאריך: ת                                    
   לכבוד

                רשות שדות התעופה
    גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  
  ג.א.נ.,

  
  בנקאית מס' _______________ערבות   הנדון:

, אנו הח"מ, ערבים שחשבונו מנוהל בסניפנו  (להלן: "החייב") 1לבקשת __________________
(ובמילים: ₪ בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ 

________________ שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
מתן שירותים של לקבלת הרשאה לחוזה להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם  כמפורט

  .לכל חלקי הארץ רביןממעבר הגבול  במוניות הסעת נוסעים בנסיעות מיוחדות

ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על שבעה ולא יאוחר מ ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב 
(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו  2ידינו שתימסר ב _________________

 על יעלה שלא ובלבדנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "סכום הדרישה") 
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את , הערבות סכום

כן מבלי וה או כל חלק ממנו מהחייב סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדריש
שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם 

  בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .1
בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור 

 להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 
 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .2
פרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי הלסכום הקרן יתווספו  .3

ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה  ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה
  למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס. 

לשכה מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי ה - " המדד"
 . המרכזית לסטטיסטיקה

 . 1.1.2017 המדד הידוע ביום -" מדד הבסיס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו,  -  "המדד החדש"
  ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .4
יפו תהיה מסורה סמכות - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.
אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .5

 בקשר עם ערבות זו.  
  או להסבה ו/או להמחאהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/ .6

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    שם הבנק

  . מפעילשל ה שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק.       2
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  נספח ח' 

  הצעת המפעיל 
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