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י חדשנות טכנולוגית בנושאקול קורא לקבלת מידע  – )RFIמודעת פרסום לקבלת מידע (

  עבור רשות שדות התעופה ,ופונקציונלית בשדות תעופה
  

רשות שדות התעופה מעוניינת לקבל מידע בדבר קיומם של פתרונות חדשניים מבחינה טכנולוגית  .1
הגידול הרב בתנועת הנוסעים  לאורוזאת ופונקציונלית בטיפול בנוסעים ובתפעול שדות התעופה, 

    בשדות התעופה. 

 
הפעילות גדלה הפתרונות צריכים לתת מענה לאתגרי הטיפול בנוסעים ותפעול השדה בתנאים בהם  .2

 באופן משמעותי מידי שנה (נוסעים, טיסות, מטענים וכו').
 

הפתרונות אינם בהכרח מוצר המצוי בשלבי אב טיפוס, גרסת ביטא או מוצר מסחרי, אלא אף כאלו   .3
הנמצאים בדרכם להפוך למוצר, החל משלב הרעיון, דרך שלבי התכנון, וכלה במוצר הנמצא בתהליכי 

הרלוונטי, עשוי להינתן משקל בהחלטותיה העתידיות של הרשות בנוגע למאפייני פיתוח. כמובן לשלב 
 וסוג ההתקשרות אותה לבקש לערוך, אם בכלל. 

 
 להלן תחומי המידע המבוקש: .4

 ניהול זרימת ההמונים 

 שירות עצמי 

 יעילות תפעולית 

 מסע" הנוסע הנכנס והיוצא-חווית הנוסע ב" 

  לנוסעשירותים חדשניים בכל תחום שירותי 

  ים בטיפול בנוסע ו/או בכבודתוביטחוניפתרונות בתחומים 

 חדשנות טכנולוגית ופונקציונאלית בכל נושא אחר הרלוונטי לשדות תעופה 
  

 על הפונה לציין מהו השלב הטכנולוגי בו מצוי הפתרון המוצע 
 

בשלבים השונים של ההקמה והגיוס), - startup-המודעה מופנית לכל חברה או גוף (לרבות  חברת הזנק  .5
 חממה טכנולוגית, יזם/ אקסלרטור וכיוצ"ב. 

 
ככל שלאחר קבלת המידע אשר תקבל הרשות ממי מהפונים,  תחליט הרשות לפי שקול דעתה לבצע  .6

וכחלק משלבי   RFIהו/או פיילוט לבדיקת התכנות של מי מהפתרונות אשר יוגשו לה במסגרת  פיילוט

 שות, בהתאם לנשוא הפיילוט לסייע בכל אלו במסגרת הפיילוט:תשקול הר  RFIה

  ליווי מקצועי בתחום ניהול ותפעול שדות תעופהמתן 

  ליווי מקצועי טכנולוגימתן 

  הרשות למתקניגישה מתן 

  בתחומי הפעילות של שדה"ת איכותי וממוקדוידע תוכן מתן 

  יילוטפאתר לביצוע העמדת 

  אחרים בעולםקשר לשדות תעופה סיוע באמצעות 

 סיוע באמצעות קשר לארגונים בינלאומיים בתחום התעופה 

 סיוע באמצעות קשר לחברות מסחריות בינלאומיות הפועלות בתחום התעופה 
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  תהליך קבלת המידע: .7

 מידע בכתב , מצגות וכיו"ב, הכל באמצעות גורמי רשות בדיקת ראשית ע"י  יתבצע  התהליך
 מוסמכים ומקצועיים . 

  ,לאחר מכן וכאמור, תהא הרשות רשאית להחליט על בצוע פיילוט של מי מהפתרונות המוצעים
 כולם או חלקם אם בכלל, או לקבל מידע מעמיק יותר, הכל עפ"י שיקול דעתה. 

 
בנושאים לעיל,  העוסקים גורמים הרשות בזאת מזמינה, כאמור, מבלי שהדבר יהווה התחייבות .8

 ולל:הכ להעביר כל מידע רלבנטי,
  

  הפונה:  מאפייני
 

סוג (חברת הזנק, חממה, אקסלרטור, גוף  זהותו , ניסיונו, מומחיותו, עיסוקו,  פונה:פרטי ה 8.1
 השקעות, חברה "רגילה"), היקפי פעילות וכ"א בחמש השנים האחרונות.

 
במידה והמציע הוא חברת הזנק, יש לפרט בנוסף מי היזמים, הבעלים, והמשקיעים, ואת מצב  8.2

 הגיוסים הנוכחי.
 

 במידה והפונה הוא חממה, יזם/ אקסלרטור יש לפרט בנוסף את הפורטפוליו של המציע.  8.3
  

  פונה.לצרף מצגות, מאמרים או כל חומר רקע רלבנטי אחר אודות ה יש 
 תן לצרף חוות דעת מקצועית. ני
  

  : מהות  המידע
 

 תיאור כללי  8.4
 הבעיה אותה מנסים לפתור ו/או החידוש  8.5
 החדשנות הטכנולוגית בפתרון  8.6
 המודל העסקי המוצע 8.7
 של הפתרון פונקציונאליותה 8.8
 בשלות/מצב הפתרון (רעיון, עיצוב, פיתוח, אב טיפוס, וכדומה) 8.9
 כל נושא אחר אשר לדעת המציע יסייע בידי רש"ת להכיר טוב יותר את הפתרון. 8.10

  
  קניין רוחני .9
  

  הרשות מבקשת להבהיר, כדלקמן: 
  

מוצרי מדף של צד ג' או כל , , מתודולוגיות ושיטות עבודההפונהכלים סטנדרטיים לפיתוח של  9.1

יוותרו  RFI –של הפונה אשר יוצגו במסגרת ה מוצר ו/או תוצר רעיון, תכנון אפיון, מודול, 
בבעלותו של הפונה. הפונה יישא באחריות המלאה והבלעדית, לפעול על חשבונו, בכדי לשמר את 
זכויותיו אלה ובכל מקרה, לא יהיה בהצגתם (לרבות כפיילוט פומבית), בין היתר באמצעות 
הפלטפורמה/תשתית שתעמיד הרשות לשם כך, על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי בקשר 

יזה מזכויות הקניין הרוחני של הפונה באמצעות כל צד שלישי. הפונה יישא באחריות עם הפרת א
לא תפרנה  ,(ככל שייערכו)לכך, שהשתתפותו בהליך והצגת הפתרון, לרבות במסגרת הליכי פיילוט 

באחריות הבלעדית והמלאה, על בשום מקרה זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. הפונה יישא 
ן על הרשות ו/או על מי מטעמה מפני אותה טענה או תביעה וישלם את כל ההוצאות, חשבונו, להג

 בגין טענה או תביעה כאמור, ככל שתעלה.  הנזקים ושכ"ט עו"ד בהם נדרשה הרשות לשאת, 
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מובהר, כי האמור בסעיף זה לעיל, לא יגרע מהרשות לערוך התקשרות עם מי מהפונים (בכל 

סגרת האמור, לשנות את תכולת והיקפי הזכויות והבעלות בקניין מתכונת שתמצא לנכון), ובמ
 הרוחני המתוארים לעיל, כחלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות.       

  
תוכניות, מודולים, על אף האמור, מבקשת הרשות להבהיר, כי אמצעים, כלים, מידע, תמונות,  9.2

 וביקורת, מודלים, צילומיםתרשימים, מסמכים, חישובים, מפרטים, שרטוטים, נתוני בדיקה 
אחר או כל הליך  ותשריטים, אותם תעמיד הרשות לפונה במסגרת ההליך, לרבות במסגרת פיילוט

אותו תאפשר הרשות לערוך (ככל שתאפשר), יוותרו לכתחילה, בבעלותה המלאה והבלעדית של 
"). הפונה ותהקניין הרוחני של הרש" הרשות והם ישמשו את הפונה לצרכי ההליך בלבד (להלן:

יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, ישמרו בסודיות מוחלט את הקניין הרוחני של הרשות, 
ישיבו אותו לרשות, בכל פורמט שהוא מיד בסיום ההליך וכן לא יבצעו בו כל שימוש, בעצמם ו/או 

 באמצעות מי מטעמם, במישרין ו/או בעקיפין וללא מגבלת זמן. 
  

 בפקס מומו הילדסהימרלאגף הלוגיסטיקה, עבור  15.04.2018יש להגיש עד ליום את כל המידע האמור  .10
  .7015001נתב"ג  7ת.ד  מומו הילדסהימר מר עבורלכתובת: אגף הלוגיסטיקה,  או בדואר, 03-9711296

               ולוודא הגעתו בטלפון MomoHi@iaa.gov.ilניתן גם להעביר את המידע בדואר אלקטרוני 
03-9750969/581. 

 
 לחייב כדי בכך ואין מידע בקבלת רצון מאשר יותר זו מודעה בפרסום אין כי במפורש ומודגש מוצהר .11

או בכל בהליך  במכרז להשתתפות תנאי יהווה לא זו לפנייה מענה .שהוא עניין בכל הרשות את
 ולא ,היענותו בשל רק לפנייה שנענה למי במכרז יתרון יקנה ולא בעקבותיו שייערך ככל תחרותי אחר 

 להתקשר הרשות בזכות לפגועמבלי  והכל, אחרת דרך בכל ,עמו בהתקשרות או במכרז שיתופו יחייב
 .  מהפונים מי עם ,דין לכל בהתאם ,ממכרז בפטור בהתקשרות

  
 או לשנות רשאית הרשות תהא – בעתיד כלשהיא תחרות או מכרז הליך ויתקיים היה כי ,יודגש .12

 .לצרכיה בהתאםו המקצועי דעתה שקול ל פיע והכל ודרישות תנאים להוסיף
  

 מידע לקבלת בבקשה זו מודעה על שיענה למי לפנות הזכות את לעצמה שומרת התעופה שדות רשות .13
 שנקבע המענה מתן מועד את להאריךזכותה  כן וכמו שיידרש ככל ולבירורים מידע להשלמת ,נוסף
  .בהתאם לשקול דעתה הבלעדי  לעיל
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