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  רשות שדות התעופה

  , עבור רשות שדות התעופהשמאית בתחום המקרקעין –למתן שירותי ייעוץ להערכה כלכלית חוזה 

  2018שנערך ונחתם ב________, בחודש ______ יום ______, שנת 

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "       

פי חוק רשות -המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל על, והרשות הנה המחזיקה  הואיל
את מסופי ") וכן נתב"גגוריון (להלן: "-, לרבות נמל התעופה בן1977 -שדות התעופה תשל"ז 

  ; 1980- על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם המעבר היבשתיים,

למתן  מסגרת בחוזהלהתקשרות  2017/070/0497/00פומבי מס' מכרז את  פרסמה והרשות  והואיל
התעופה (להלן: שמאית בתחום המקרקעין, עבור רשות שדות  –שירותי ייעוץ להערכה כלכלית 

  ;")המכרז"

, וכן כי (כהגדרתם להלן) כי הנו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים והספק מצהיר ומתחייב בזאת,  והואיל
הוא וכל מי מטעמו הנם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, כוח 

התקנים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים והאדם, האמצעים, האישורים, ההיתרים, הרישיונות 
   במלואם ובמועדם;

 נוספיםה הספקים וכן על הצעתם של __רזים ברשות הכריזה על זכייתו של הספק וועדת המכ  והואיל
, וזאת בהסתמך, בין במכרזכהצעות זוכות  [*יושלם במועד חתימת החוזה] (כהגדרת מונח זה להלן)

היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות 
  דלעיל ולהלן בחוזה;

  פיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

  ופרשנות נספחיםמבוא,  .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהלצורכי פרשנות ה

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה שאר מבלי לגרוע מ .1.3
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה 

  או בנספח הרלבנטי.

לבין הוראה  החוזהתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות בכל מקרה של ס .1.4
הרשות קבע תאלא אם  יהיה הספק מחויב להוראה הנקובה בחוזה המופיעה בנספחיו,

זה  1.4 . מבלי לגרוע מהוראות סעיף במפורש ובכתב , על פי שיקול דעתה הבלעדי,אחרת
או ו/סתירה ה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, גיללעיל, בכל מקרה שבו 

 לבין הוראה אחרת חוזהמשמעות בין הוראה אחת מהוראות ה-או דוו/התאמה -אי
בין הוראות החוזה לבין  ותמשמע-או דוו/התאמה -או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות 

סתירה ו/או  ספק בפירושם הנכון לספקאו שהיה  נספחיו ו/או בנספחי החוזה, לבין עצמם)
ישא הספק באחריות הבלעדית ישבין הוראות החוזה להוראות כל דין,  התאמה-או איו/

בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות  לפנות לרשות,
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כל חלק של  ואת ביצוע ספקיעכב הלא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כילפיו. 
 אלא אם קיבל מהרשות ו/או מכל מי מטעמה הוראה לשם כך.  מהשירותים

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב  .1.5
 פירוש אחר:

נתב"ג, שדה התעופה רמון, שדות תעופה פנים ארציים  -  רשות""אתרי ה
ומסופי הגבול, מתקניה השונים וכן כל אתר אחר 

  שיקבע על ידי הרשות.

"הוראות כל 
  דין"

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר ו/או פקודה  -
ו/או צו ו/או פסיקה משפטית ו/או תקן ו/או פרסום 
ו/או הנחייה ו/או הוראה ו/או דרישה שנקבעו על ידי 
כל רשות מוסמכת, בין שאוזכרו במפורש בחוזה 
ובנספחיו ובין אם לאו, הכול כפי שקיים נכון למועד 

ת לעת במהלך כל חתימת החוזה וכפי שיתעדכנו מע
תקופת ההתקשרות, ואשר תחולתם ו/או יישומם הנם 
רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של 

  השירותים.   

חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו,  -  "החוזה"
  . ותנאי מתנאיו

 למסחר ופיתוח עסקי ברשות ו/או מי מטעמו. ל"סמנכ-  "המנהל"

    
  

  ייצוג  .2

 הרשות נציג .2.1

(להלן:  ו/או מי שיוסמך על ידו בכתב המנהלהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1
 "). מנהל החוזה" או "נציג הרשות"

, נציג הרשותפעולה עם , כי הוא ונציג הספק (כהגדרתם להלן), ישתפו הספק מתחייב .2.1.2
את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי  ולרשות ועמידיבכל עת ובכל עניין, ו

בהתאם יובהר, כי . להלן 11  , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי ודרישותי
ציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך נלא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

  או לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.לפי העניין , מטעמו

 נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.3
 הרשות רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

 הספק נציג .2.2

ו, גורם אשר יהיה בעל הידע, היכולת והניסיון המקצועי, ימנה, כנציג מטעמ הספק .2.2.1
בחוזה, וזאת בכפוף לאישור  הספק התחייבויותהשירותים וברמה הדרושה, לביצוע 
ובלבד שאותו אדם יהיה אחד מארבעת השמאים הפעילים  ,מראש ובכתב של הרשות

לטופס  7.1.4אותם ציין המציע במסגרת הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף 
נציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור ההצעה, וישמש כ

 השירותים לביצוע ידאגלחוזה ובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, 
המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע ו הקשר אישויהיה 

, החוזה פי על הספק התחייבויות כל וביצוע יישוםוככל הדרוש לצורך  שירותיםה
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, לרבות נציג הספקפרטי ההתקשרות עם "). נציג הספק(להלן: " ובמועדן במלואן
מספר הטלפון, הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל, ימסרו לרשות במועד חתימת החוזה 

 לא הספק כי, מובהר ספק הסר למעןויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות. 
 ובכפוף הרשות של ובכתב מראש אישורה ללא הספק נציג את ליףלהח רשאי יהיה
לכל הפחות בעל ניסיון וכשירות זהים  יהיה, כאמור הספק נציג של שהמחליף לכך

לנציג הספק המוחלף, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור 
ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה, והספק 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן 

 שר לכך.בק

יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל עבור הרשות בימי ושעות העבודה   הספק נציג .2.2.2
המקובלים, ויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק בכל הקשור 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג הספק במקום ובמועד עליו  לחוזה.
ביצוע מטלה עליהם יורה נציג הרשות,  יורה נציג הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או

, על פי שיקול דעתו, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח הצדדים בין יוסכם אשר במועד
, בין היתר, השירותים ממתן או/ו מתפקידו הנובע או/ו הנוגע עניין כלו/או ביצוע של 

, תמורה לכל האמור בשל זכאי יהיה שהספק מבלי וזאתלעיל,  2.2.1 כמפורט בסעיף 
 . לכך בקשר שהוא וסוג מין מכל

הספק וכן לדרוש, בכל עת,  נציגשומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את  הרשות .2.2.3
, בהודעה הספק נציגלפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, את החלפתו של 

אחר  ספק נציגמטעמו ב הספק נציגיום. הספק מתחייב להחליף את  14מוקדמת של 
שיאושר על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה, בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור, 

טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת  וזאת מבלי שתהיה לו כל
 "). הספק  החלופי נציג(להלן: " השירותיםלגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת 

אלא מטעמים חריגים בלבד, ורק לאחר  הספק נציגהספק לא יורשה להחליף את  .2.2.4
  שנתקבלה לשם כך הסכמתה של הרשות, בכתב ומראש.

הספק החלופי, על  נציגהספק ו/או  נציגמובהר בזאת, כי אין באישור  קלמען הסר ספ .2.2.5
ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק 

רשות אחריות בקשר עם הא התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על ולביצוע מל
הספק  ו/או על ידי  נציגי מתן האישור כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על יד

  הספק  החלופי ו/או על ידי מי מטעמם.   נציג

הספק וכל הכרוך  נציגבלתי חוזר, כי החלפת ו מלאמובהר ומוסכם בזאת באופן  .2.2.6
לעיל, תתבצע על  10.1.5 בהחלפה כאמור, לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף 

 אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.

  הספק והתחייבויות הצהרות .3

  מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  הספק

 התאגיד/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), יהיה ו במהלך כל תקופת ההתקשרות כי .3.1
, ולמיטב ידיעתו ובישראל, אשר לא ננקטה נגד כדין מורשה עוסק או בישראל כדין רשום

, ו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקוגם לא עתידה להינקט נגד
  או תוצאה דומה אחרת.  ו, מחיקתוחיסול עסקי

ודו כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייס .3.2
להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, 
לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה 
זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או 

  דין. -תקנה, צו ופסק הפרה של כל דין לרבות
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וכי בחן  השירותיםכי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  .3.3
חוזה, לרבות הותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 

החובה ש לו ידוע; כי ומאפייניוהרשות  יבאתר שירותיםהתנאים הכרוכים בביצוע ה
החוזה ובפרט בקשר עם  הוראותהשירותים בהתאם ל ביצועהאמור לצורך לבחינת המידע 

הספק וכי בכל מקרה לא יהיה  של והבלעדית המלאה אחריותו על מוטלות, דיןהוראות כל 
במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או 

  לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה. 

כי הנו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים, וכי הוא, נציג הספק, צוות הספק וכל מי מטעמו  .3.4
הנם בעלי הידע, הניסיון, ו השירותים לביצוע הרלוונטיים בתחומים ומתמחים עוסקים

המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, כוח האדם, האמצעים, האישורים, 
 וכל יתר התחייבויותיויצוע והשלמת השירותים הרישיונות הנדרשים לצורך בוההיתרים, 

 , במלואם ובמועדם, באמצעות צוות הספק.החוזהעל פי 

מצא יכי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא י .3.5
, ללא דיחוי, לרשותוכן יפעל על מנת להודיע  במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות

 . מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק מתחייביתעורר  מסגרתובעל כל עניין 
 ומצהיר כדלקמן: 

אין בביצוע חוזה זה כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן סביר כי ייווצר) ניגוד  כי .3.5.1
כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין  עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

 עסקי, בינו לבין הרשות.

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם  .3.5.2
כלשהו שהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או 

 ").גורם בעל אינטרסנותני השירות מטעמו בתחום מתן השירותים (להלן: "

ורטים במכרז זה עבור צד כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפ .3.5.3
בינו ובין הרשות קיימת מחלוקת  , ואשר למיטב ידיעת הספק,שלישי כלשהו

 ").צד בסכסוך" משפטית, בין כזו המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו (להלן:

בכל מקרה שבו תתקיים או עלולה להתקיים איזו , ובכתב לרשות ללא דיחויכי יודיע  .3.5.4
בהתאם לכל הוראות הרשות במקרה זה יפעל הספק  לעיל.מהנסיבות המפורטות 

העניינים  להסרת ניגודלעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
 .ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך האמור

ר גם לא , שלא הוסניגוד עניינים כאמור כי נוצר מצב שלאם תמצא הרשות, לו ש ידוע .3.5.5
וזאת  ,לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות רשאית, לבטל חוזה זה

 .מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין

על כתב  מויחתוצוות הספק , הספק זה לעיל 3.5 בסעיף  לגרוע מכלליות האמור מבלי
 כלאת  הספק יחתים וכןלחוזה,  כנספח ורףהמצ ענייניםהתחייבות בדבר העדר ניגוד 

לחוזה. נספח כ"ב המצהאמור התחייבות  כתבשירות מטעמו על  יעניקשמי 
(לרבות תקופות  התחייבות זו תעמוד בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרות

שירות שיחלו במתן  ני, ולמען הסר ספק תחול גם ביחס לנותההארכה, ככל שתחולנה)
  שירותים לרשות לאחר חתימת החוזה.

אותו תבצע הרשות ו/או כל מי מטעמה (אם בכלל), במסגרת ביצוע הפיקוח כי ידוע לו ש .3.6
או כל מי מטעמה השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שתעניק הרשות ו/

חוות  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם אלא אמצעי ביקורת םאינלספק ו/או לכל מי מטעמו, 
שחרר את על מנת לגרוע ו/או ל בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותאו הצהרה מטעם ו/דעת 
הרשות ו/או כלפי כלפי ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו  ספקה

קשר עם החוזה ו/או להטיל על הרשות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי כל מי מטעמה ב
  כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי.
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כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל  .3.7
ויתר המועסקים על תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים 

 ניהול על אישור לרשות ימציא שהספק הוא, התמורה לתשלום תנאי כי בזאת רמובה. ידו
 .במקור מס ניכוי ועל כחוק ספרים

, כי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הספק ו/או כל מי מטעמו .3.8
הוראות הנספחים שלהלן: נספח במהלך כל תקופת החוזה את כל  לרבות נציג הספק

 , אבטחת המידע ושמירת הסודיות ותקצירהוראות הביטחוןתכולת השירותים, נספח 
, נספח האחריות הוראות הבטיחות והגהות, נספח הוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א

והביטוח, נספח כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ונספח איכות הסביבה, 
 ספחים לחוזה.המצורפים כנ

על ידי צדדים שלישיים שאינם הספק, לרבות  שירותים יסופקוכי ידוע לו שבאתרי הרשות  .3.9
 פיםהנוס יםעל ידי ספקים שפעלו באתרי הרשות קודם למועד חתימת החוזה ו/או הספק

וכי לא יהיה בכל האמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בחובותיו והתחייבויותיו לספק את 
 מלוא השירותים נשוא הסכם זה. 

חוזה לרבות ההמכרז ו/או לקראת חתימת  מסגרתכי כל המידע אותו מסר הספק לרשות ב .3.10
ע"י הספק, הנו  התיחורהמידע המפורט בהצעת הספק והמידע אשר יסופק במסגרת הליך 

לא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע מ
 חוזה.הכאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי 

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.11
ליו במהלך תקופת "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עחוק שוויון זכויות(להלן: " 1998

עובדים לפחות במהלך  100ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ., ככל שיינתנווהנחיותהוראות 

 והתקנות מכוחו 1998- בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חיפעל  כי .3.12
, ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על ")חוק הטרדה מינית(להלן, יחדיו: "

הטרדה מינית והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה 
, יקבע דרך מועסקיומינית או התנכלות, יקבע ויפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית בין 

נית בהתאם יעילה להגשת תלונה ובירורה, וימנה אחראי מטעמו למניעת הטרדה מי
, להביא באופן מידי לידיעת המפעילמתחייב מצהיר ו. עוד חוק הטרדה מיניתלהוראות 

הרשות, באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו 
המוצבים ברשות במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש 

ו/או מי מטעמה בקשר לבירור התלונה כאמור. מובהר בזה, לכך, ישתף פעולה עם הרשות 
להטיל על הרשות אחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על המפעיל כי אין באמור כדי 

לגרוע מסמכותה של הרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, ובנוסף, אין באמור על מנת 
 .ן מלאבאופמתחייב לשתף עמה פעולה  והמפעילבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך תקופת  .3.13
ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתמומשנה), לדרוש מהספק כי יתחבר למערכת 

  "). המערכתממוחשבת לניהול חשבוניות ספקים של הרשות (בסעיף זה בלבד: "

בוניות של הספק עם הרשות נשוא חוזה זה מרגע החיבור למערכת תתנהל מערכת ניהול החש
 באמצעות המערכת. 

ימים מיום קבלת הודעה בכתב מאת  60הספק מתחייב כי החיבור למערכת יתבצע בתוך 
המנהל בדבר דרישת הרשות כאמור, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה פיצוי ו/או 

יידרש הספק לממן את ש  שיפוי ו/או החזר תשלום מכל מין וסוג שהם, לרבות ככל
ההתחברות על חשבונו ו/או את פעילותו השוטפת במערכת, ככל שכך יידרש ע"י הרשות, 
וזאת בקשר להוצאות ישירות ו/או עקיפות הכרוכות בכל דבר ועניין הקשור למערכת ולחיבור 

 הספק למערכת ולשימושו בה. 
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בעיית תקשורת/כשל מחשובי מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, הרשות מדגישה כי בכל מקרה של 
או כשל אחר אשר ימנע את קיומה התקין של הפעילות באמצעות המערכת שומרת לעצמה 
הרשות את הזכות לדרוש מהספק חזרה לבצע העברת החשבוניות באופן אחר, הכל כפי 

 שתנחה הרשות. במקרה כזה לא יהיו לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.

לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי כי ידוע  .3.14
 הוא מתחייב להודיע מידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן. 

  תקופת ההתקשרות .4

חודשים ממועד חתימתו על  36תעמוד על המסגרת להתקשרות הרשות עם הספק  תקופת .4.1
תקופת " -" ו תקופת ההתקשרותתחילת (בחוזה זה, בהתאמה: " ידי הרשות
 ., והכל בכפוף ליתר הוראות החוזה לעניין זה")ההתקשרות

פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת -אית, עלתהיה רשהרשות  .4.2
 חודשים 24עלה על לא ישאורכן הכולל  בתקופה נוספת או בתקופות נוספות,ההתקשרות 

ההתקשרות הארכת תקופת . ")ת ההארכהותקופבכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: "
, שתימסר זוכהמתן הודעה בכתב מהרשות לאמצעות תעשה ב כאמור בסעיף זה לעיל

ההתקשרות ו/או תום כל אחת מתקופות ימים לפני תום תקופת (שלושים)  30לפחות 
תתארך  ,ובה תצוין תקופת ההארכה הנדרשת. ניתנה הודעה כאמורלפי העניין, , ההארכה

. תקופה הנקובה בהודעהמשך הלו/או כל אחת מתקופות ההארכה  ההתקשרותופת תק
 .ת ההארכהוחול גם בתקופימשיך לתנאיו והוראותיו, כל חוזה, על ה

יודגש כי עד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות לא יהיה רשאי הספק להשתתף בהליכי  .4.3
 אחרים מכוח חוזה זה, אשר השלימו את הליכי ההתקשרות עם הרשות ספקיםתיחור מול 

דרישה ו/או תביעה מכל  ולא תהיה לו כל טענה ו/או  (ככל שיתקיימו הליכי תיחור כאמור)
  סוג שהוא בקשר לכך.

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, בכתב, על דחיית  .4.4
תחילתה של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של 
הרשות. הודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה 

אמורה כתוצאה מצו של בית משפט ויחולו עיכובים כלשהם במועד תחילת התקופה ה
ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ימוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, 

ההתקשרות למועד אותו תקבע הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והספק מוותר בזאת 
באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

י בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהא זכאי הספק כלשה
 . לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת  .4.5
 ההתקשרותההארכה הנה אופציה המוקנית לרשות, ולרשות בלבד. אי הארכת תקופת 

כה נוספת (על אף שזו הוארכה לספקים הנוספים כהגדרתם להלן), הנה זכות לתקופת האר
המוקנית לרשות, וכי בנסיבות האמורות הספק מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן 

 לביצוע הסתמכותויהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר 
ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן  )האו חלק השירותים במהלך תקופת ההארכה (כולה

 השקיע הזוכה בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. 

מובהר, כי תקופת ההתקשרות תחול עבור כל ספק, עד לתום תקופת השירותים הנקובה  .4.6
בכל הזמנת שירותים ועד להשלמתם, גם אם במועד זה הסתיימה תקופת ההתקשרות על 

 פי החוזה.

  השירותים .5

 לרשות להעניק כוללת אחריות עצמו על בזה נוטל והספק, לספק בזה מוסרת הרשות .5.1
כפי שתדרוש במתקני הרשות  ,בתחום המקרקעיןשמאית -להערכה כלכלית ייעוץ שירותי

בהתאם לדרישות, לתכולה, להיקפים  הרשות מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות
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, והזמנת השירותים כמפורט הליך התיחורוללוחות הזמנים אשר יפורסמו במסגרת 
 . ")השירותים(להלן: " להלן 8  - ו 7.1.1 בסעיפים  בהתאמה,

לעיל, במסגרת מתן השירותים, יידרש הספק להגיש  5.1 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .5.2
, חוות דעת מקצועיות, אותן רשאי שמאי להגיש בהתאם לאמור בחוק שמאי מקרקעין

, בהתאם להחלטות מועצת שמאי המקרקעין, ולתקנים המאושרים ע"י  2001 –התשס"א 
 לחוזה. 'אנספח ה לתקינה שמאית במשרד המשפטים, וזאת, בין היתר, כמפורט בהועד

הרשות תהא רשאית  והזמנת השירותים הליך התיחורבמסגרת למען הסר ספק, יובהר כי 
להוסיף תכולות נוספות ו/או שונות על המפורט בתכולת העבודה הכללית וכן תהא רשאית 

בתכולת העבודה הכללית והספק יהיה מחויב הרשות לגרוע תכולות מסוימות המפורטות 
מובהר, במפורש, כי הרשות להגיש הצעה פרטנית התואמת את הנדרש בהליך התיחור. 

יבוצעו חלק מהפעילויות באמצעות , כי במסגרת השירותיםתהא רשאית להודיע לספק, 
 הרשות ו/או באמצעות ספקי משנה מטעמה (שאינם הספק). 

 ההארכה ותקופת  ההתקשרות תקופת במהלך הספק צוות יוענקו באמצעות השירותים .5.3
 הספק צוותהספק באחריות המלאה והבלעדית לפעילות  יישא שבו באופן), שתחול(ככל 

 .להלן 10.1 והכל כמפורט בסעיף 

השירותים וכחלק בלתי  לביצוע התחייבויותיולמען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת  .5.4
וכן לספק כל  הפעולותהספק באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל  שאיינפרד מהן, 

לשם עמידה במלוא התחייבויותיו  הנדרשיםאדם  /או כוחוציוד ו/או מסמכים ו/או דוחות 
/או לספק ו, במלואן ובמועדן וכן לבצע , הליך התיחור והזמנת השירותיםעל פי החוזה

ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם  שביצועם, כאמור ציוד/או ו אמצעים/או ו שירותים
התאם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת ב םשל השירותים ו/או לשם ביצוע

האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה,  שירותיםלהוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או ה
והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים, במלואם ובמועדם, על פי הוראות 

הסר ספק  למעןובהתאם להוראות כל דין.  הליך התיחור והזמנת השירותים ,החוזה
השירותים, לכל  בביצועתיחשבנה ככלולות  כאמור פעולותו/או  אספקותמובהר בזאת, כי 

 הספק חשבון על, תמורה כל ללא, מטעמו מי/או ו הספק ידי על יתבצעו והןדבר ועניין, 
 . שהיא וסוג מין מכל תמורה לכל בגינם זכאי יהיה שהספק ומבלי

ק במסגרת מתן השירותים וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי החוזה, ישא הספ .5.5
באחריות לכך שצוות הספק יבצעו את התחייבויות הספק על פי החוזה, הליך התיחור 

בהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי שיינתנו להם מעת לעת על ידי  והזמנת השירותים
  נציג הרשות.

  התקשרות מסגרתו הנוספים הספקים .6

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

כי ההתקשרות נשוא החוזה הנה התקשרות מסגרת לאספקת השירותים אשר יבוצעו  .6.1
להלן. היקף השירותים, מועדם ומאפייניהם,  7 המתואר בסעיף  התיחורבכפוף להליך 

  מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  ייקבעו

(כהגדרתם  נוספיםספקים הידוע לו שבמסגרת המכרז התקשרה הרשות בחוזה עם  כי .6.2
(כמפורט  שירותים הזמנות מהספקים אחד לכל להנפיק רשאית תהיה הרשות וכילהלן) 

להלן), וזאת באופן, בהיקף, במספר, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות, על פי 
  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

חתימת החוזה עם הרשות לא תהווה בשום מקרה כל התחייבות ו/או הצהרה מטעם  כי .6.3
הרשות ו/או לא תעניק לספק זכות מוקנית לדרוש מהרשות את מתן השירותים בהיקף 

ו/או זכות מוקנית לקבלת תמורה כלשהי מהרשות,  כלשהו ו/או לתקופה כלשהי, אם בכלל
ו/או שיווין בין  דמיוןאופן לזהות ו/או . הרשות אינה מתחייבת בשום צורה ואם בכלל
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השירותים שיידרשו הספק והספקים הנוספים (כולם או חלקם) להעניק לרשות (אם 
, היקפם, מספרם יםבכלל), לרבות זהות ו/או דמיון ו/או שוויון בין הזמנות השירות

פי ומאפייניהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומשאר זכויות הרשות על 
החוזה, מובהר בזאת במפורש, כי הספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

, מספרם מהיקפםטענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, שמקורם בפערים הנובעים 
  שהונפקו לספק ולמי מהספקים הנוספים.  יםומאפייניהם של הזמנות השירות

 זה 6 ת כפי שהן נקובות בהוראות סעיף מודע ומסכים לסמכויות ולזכויות הרשו הספק .6.4
לעיל, והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

ל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכ
 הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

  הליך תיחור בין ספקים  .7

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו שבמסגרת המכרז,  .7.1
אספקת התקשרה הרשות בהסכם ל םעמ נוספים, ספקים ,ספקל בנוסף ,בחרה הרשות

"), וכי במהלך תקופת ההתקשרות תהיה פיםהנוס יםהספקלהלן: "לעיל והשירותים (
התיחור  , בהתאם להליך הנוספים הספקיםמהשירותים מ איזההרשות רשאית להזמין 

  המתואר להלן:

להלן, יפנה נציג הרשות, באופן  8בסעיף  כמפורט, ירותיםקודם להוצאת הזמנת ש .7.1.1
 הספקים, אל הספק ואל (לרבות דרך דואר אלקטרוני של נציג הספק) פרטני ובכתב

בהליך  יםהנקוב יםהרלוונטי יםלביצוע השירותלקבלת הצעות מחיר  הנוספים
   ").הליך התיחורלהלן: "לעיל ו(התיחור 

ו/או  התיחוראף האמור לעיל, תהא הרשות רשאית שלא לפנות אל הספק בהליך  על
השירותים נדרשת  ביצוע כאשר לצורך  נוספים, זאתלפנות רק לחלק מהספקים ה

   .מסוימים בתחומים ייעודית מומחיות

הזמנת  להנפיקרשאית הרשות תהיה זה לעיל,  7 בסעיףעל אף האמור  ,כן כמו
מבלי  , , על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטעבור ספקי מכרז המסגרתשירותים 

 הספק הוא היחיד המסוגל לבצען ו/אותיחור, כאשר שתידרש לערוך לשם כך הליך 
קיים יתרון מובהק לרשות כי ספק ספציפי יבצע את העבודה, בין היתר בשל  כאשר

מגבלות של תקציב, עבודות המשך, הכרות קודמות עם נושא השומה, לוחות זמנים, 
 קבלת אחריות על תוצרי השירותים וכיו"ב;

ותכולת השירותים  םמאפייניהאת  , לפי העניין,תציין הרשות הליך התיחורבמסגרת 
המבוקשים, מקום ביצועם, התוצרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים הנדרשים, 

 בתחומי השמאות וניסיון  הכשרת(ככל שנקבע),  םלוח הזמנים הנדרש לביצוע
הרשות תהיה רשאית  ").בעלי התפקידיםהנדרשים לצורך מתן השירותים (להלן: "

לציין במסגרת הליך התיחור את סך התמורה המקסימאלית לביצוע השירותים ואף 
לבקש עבורם הנחה מטעם הספק והספקים הנוספים או לעגן מנגנון אחר המתייחס 

 לתמורה בגין השירותים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- בהליך התיחור יעשה עלידי הספק הזוכה -על הנדרשים השירותים ביצוע מודגש כי .7.1.2
 Lumpכסכום  ידי הרשות,- פי התמורה שנקב הספק בהליך התיחור ואשר אושרה על

sum.ללא תלות בכמות שעות העבודה שיושקעו בפועל , 

, יגישו הספק והספקים הנוספים את בהליך התיחורתוך פרק הזמן הנקוב לשם כך  .7.1.3
כל המסמכים והמידע המתבקשים  אשר תכלול, את ,הצעתם בהתאם להליך התיחור

 "). ההצעה הפרטנית(להלן: "במסגרת הליך התיחור ובכלל זה הצעתו הכספית. 

לאחר המועד והשעה שנקבעו לנציג הרשות אשר תגענה פרטניות יודגש, כי הצעות  .7.1.4
 ולא תיכללנה בהליך התיחור.לא תתקבלנה  בהליך התיחור,כך לשם 
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ע שירותים במסגרת הליך התיחור, יכול אמות המידה לבחירת ספק לצורך ביצו .7.1.5
שיתייחסו למרכיב ההצעה הכספית בלבד, או שיתייחסו למרכיבים של איכות ושל 

 ההצעה הכספית, והכל לפי תמהיל שיקבע מנהל החוזה בכל הליך תיחור. 

יבחר נציג הרשות, לצורך ביצוע השירותים נשוא  פרטניות,הצעות ההלאחר קבלת  .7.1.6
 ק בהתאם לאמות המידה הנקובות בהליך התיחור.את הספהליך התיחור, 

ישלח נציג הרשות לספק הרלוונטי הודעה בכתב על זכייתו  ,כתנאי לביצוע השירותים .7.1.7
  .בהליך התיחור בצירוף להזמנת שירותים

, לבקש לבצע הליכי תיחור שונים הליך התיחור,במסגרת  ,הרשות תהיה רשאית .7.1.8
ואף לבחור במסגרתם זוכה שונה לכל  מהספק להשתתף במספר הליכי תיחור שונים,

 הליך תיחור. 

לרבות המועדים , הספקים הזוכים יהיו מחויבים לעמוד בכל כללי הליך התיחור .7.1.9
 הנקובים במסגרתה, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הרשות. 

עלות לההספק מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מ .7.1.10
עה, מכל מין וסוג שהן, שמקורן במימוש זכות הרשות לביצוע כל טענה ו/או תבי

ו/או טענות ותביעות כאמור שעניינן  ,הזמנת שירותים שמקורה בהליך התיחור
עם מי מהספקים הנוספים היקפי ההתקשרויות אותן תבצע הרשות עם הספק ו/או 

י), לשלי ו/או סכומן, וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן יתקיים פער (חיובי או
כזוכה בהליכי תיחור, לבין מספר הפעמים בו ים שבהן הוכרז הספק מבין מספר הפע

כזוכה בהליכי תיחור ו/או בנסיבות בהן יתקיים פער הוכרז מי מהספקים הנוספים 
עם הספק לבין היקפי ההתקשרויות עם מי ת יוי) בין היקפי ההתקשרול(חיובי או שלי

 .מהספקים הנוספים

מתחייב בזאת כי יגיש הצעה פרטנית בכל הליך תיחור שתקיים הרשות הספק מצהיר ו .7.2
במהלך תקופת ההתקשרות כאמור לעיל. ספק אשר לא הגיש הצעה פרטנית בהליך תיחור 

 כהפרה יסודית של החוזה.  שהפרפעמיים, במצטבר, יחשב 

כי הרשות תהא רשאית לפסול הצעות שהתקבלו בהליך  ,בזאת ומתחייב מצהיר הספק .7.3
אשר הינן גרעוניות וכי לדעת הרשות לא ניתן לבצע את תכולת השירותים  חורהתי

 ..לכך קשרב כל טענהב לא יישמע  הספקעל פי התעריף המוצע.  התיחורשנקבעה בהליך 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרשות להזמין את הספק לבירור ו/או לשימוע בטרם 

 קבלת ההחלטה בנושא.

לעיל, תהיה הרשות רשאית בהתקיים כל אחת מהנסיבות  7.1  ףעל אף האמור בסעי .7.4
, על פי שיקול דעתה הנוספים ו/או לספק מהספקים מיהמפורטות בסעיף זה להלן, לפנות ל

ורך ביצוע איזה מהשירותים וזאת מבלי שתידרש לערוך לשם כך הבלעדי והמוחלט, לצ
 הליך תיחור מכל מין וסוג שהם: 

הזמנת שירותים שביצועם נדרש במסגרת ו/או לצורך השלמה ו/או כתוספת, שינוי או  .7.4.1
התאמה לשירותים (זהים ו/או דומים ו/או נוספים), שבוצעו זה מכבר ו/או שהנם 

"), וזאת גם בנסיבות השירותים המקורייםהלן: "מבוצעים על ידי ספק מסוים (ל
בהן ביצוען של שירותים כאמור לא מצא את ביטויו בהליך התיחור ו/או בהזמנת 

 העבודה הרלוונטית לשירותים המקוריים.

/או על ידי צד שלישי בנסיבות ו פיםהנוס יםהספקמ אחדביצוע שירותים על ידי  .7.4.2
 להלן.  22 המתוארות בסעיף 

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך תקופת  .7.5
ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה, לערוך את הליך התיחור הנקוב בסעיף  ההתקשרות

 כדלהלן: לעיל, בדרך מקוונת 7.1 
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הליך התיחור בדרך המקוונת יתבצע באמצעות אתר אינטרנט רשותי ייעודי לנושא  .7.5.1
לרבות קביעה בדבר משלוח זה והכל באופן ובתנאים אותם תגדיר הרשות לשם כך, 

הפנייה בדוא"ל ומבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, 
היה ויהיו לו הוצאות ישירות או עקיפות הכרוכות בניהול התיחור בדרך המקוונת 

  ובהיערכות הנדרשת להגשמתה.

 הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, .7.5.2
תקשורת/כשל מחשובי או כשל אחר אשר מנע את קיומו התקין של הליך התיחור 
שומרת לעצמה הרשות את הזכות לבצע תיחור חוזר לגבי הליך התיחור אשר נכשל. 
במקרה כזה לא יהיו לספקים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לפעולת 

 התיחור החוזר שנעשה כאמור.

 עניינים ניגוד .7.6

כמפורט  תיחורהליך  כלובמהלך  לפנילעיל,  3.5 וע מכלליות האמור בסעיף מבלי לגר .7.6.1
 מי שלאו  הספקלפסול את השתתפותו של  רשאיתהרשות  תהיהלעיל,  7.1 בסעיף 

 בנסיבותעם הרשות,  עקיפה או ישירהבהתקשרות  הקשוריםמהספקים הנוספים 
יצוע עם ב עניינים ניגודלהעמיד אותם ב כאמור ההתקשרות עלולה הרשות לדעת בהן

על פי שיקול דעתה הבלעדי  הרשות מצאההשירותים אותם מבקשת הרשות להזמין. 
ו/או מי מהספקים הנוספים עלול להימצא בניגוד עניינים בקשר  הספקוהמוחלט, כי 

 לפנות שלא הזכות לה שמורה, להזמין מבקשת היא אותםעם ביצוע השירותים 
/או ו והספקיצוע השירותים, לספק ו/או לספקים הנוספים בהליך התיחור לשם ב

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  יםומושתק יםמנוע יהיו הנוספים הספקים
המפורט לעיל. במסגרת האמור,  התיחורבהליך  השתתפותם ידרישה בקשר עם א

תהיה הרשות רשאית לדרוש מהספק ומהספקים הנוספים להגיש עבורה, כחלק 
או בטרם חתימה על הזמנת  ,התיחור, או בשלב קודם להליך התיחורמהליך 

 קיימות בהתקשרויות אין לפיו הנוספים והספקים הספק מטעם תצהיר השירותים,
  הרלוונטי.  התיחור הליך שואניגוד עניינים ביחס לשירותים נ הרשות לבין בינו

לעיל, יתגלה על פי שיקול  7.6.1 כמפורט בסעיף  הענייניםובבדיקה לגילוי ניגוד  היה .7.6.2
חשש  קיים הנוספיםהספקים  ובכל בספקדעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, כי 

 ביצוע עם בקשר שלישיים לצדדים לפנות הזכות שמורה לרשותלניגוד עניינים, 
הנוספים יהיו מנועים  והספקיםוהספק  להזמין מבקשת הרשות אותם השירותים

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם אי השתתפותם 
המפורט לעיל ובקשר עם פנייתה של הרשות לצדדים שלישיים לשם  התיחורבהליך 

 ביצוע השירותים כאמור. 

 השירותיםהזמנת  .8

לעיל או לצורך ביצוע  7.1 אחר סיומו של הליך התיחור בנסיבות המתוארות בסעיף ל .8.1
לעיל, לפי העניין, תישלח הרשות לספק או למי מהספקים  7.3  התקשרות כמפורט בסעיף

עיל, כתנאי לביצוע איזה מהשירותים, הזמנת ל 7  אשר נבחר בהתאם לסעיף נוספיםה
 ופרטי תכולתבהתאמה, במסגרתה יוגדרו, בין היתר, לפי צרכי הרשות:  שירותים
(ככל לביצוע השירותים  יםהנדרש ואבני דרך זמנים ות, לוחיםהמבוקש השירותים

לרבות פיצויים מוסכמים בגין חריגות מלוחות הזמנים ואבני הדרך שנקבעו  )ושנקבע
ואישור הביטוח הרלוונטי הנדרשים  המקצועבעלי התמורה ותנאי התשלום, , כאמור

  ").השירותים הזמנת(בחוזה זה: "

כל הזמנת שירותים, תתבצע באמצעות פנייה ישירה לנציג הספק, וזאת כאמור, אך ורק על  .8.2
שא באחריות המלאה שלא לבצע כל שירות אשר הוזמן שלא יהרשות. הספק יידי נציג 

בידי הגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות החוזה, וזאת למעט בנסיבות בהן אישר 
 נציג הרשות, בכתב, את ביצוע השירותים.
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   דוח ביצוע .9

ים וכמות ובו יפורטו תכולת השירות דוחעם סיום ביצועם של השירותים יגיש נציג הספק  .9.1
, ללא תלות בכמות שעות Lump sumכסכום (הגם שהתמורה הינה  השעות שבוצעו

אשר  ביצוע דוח. לחתימהנציג הרשות ל ישלח הביצוע דוח"). ביצוע דוח(להלן: " העבודה)
. שירותיםזכה את הספק בתמורה בגין ביצוע היוגש לרשות ללא חתימת נציג הרשות לא י

מובהר בזאת, כי לא יהיה בנוכחות נציגי הרשות ו/או בהוראה אשר תינתן על ידם על מנת 
להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 

 הביצוע דוחות הגשת זמני, לעיל האמור אף על כי, מודגשהספק לתקינות השירותים. 
  .הרשות מאת תצא אשר רותיםהשי בהזמנת לאמור בהתאם יוגשו

 מנהל של באישורו יוגשויוגשו כחלק מהשירותים וכתוצרי השירותים  אשר הדוחות
 נוספת תמורה כל ללא, החוזה

  וקבלני משנה  אדם כוח .10

   הספק צוות .10.1

ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יעסיק הספק  לשם .10.1.1
ידו במסגרת המכרז -את השמאים שהוצעו עלהשירותים,  ביצועמטעמו, לצורך 

הידע,  יבכל בעל ויהי  ובעלי רישיון, והם הרשומים בפנקס השמאים שמאיםוהינם 
בחוזה  המפורטים השירותיםהיכולת והניסיון המקצועי, ברמה הדרושה, לביצוע 

ה זה הדרושים לכך על פי חוז וההכשרה ההשכלה יבעל יהיו וכןהשירותים  ובהזמנת
כל מסמך שייערך עבור הרשות במסגרת "). הספק צוותו/או על פי כל דין (להלן: "

חתם על ידי מי  מארבעת השמאים הפעילים אותם ציין המציע יהשירותים, י
 ה.לטופס ההצע 7.1.4בסעיף  במסגרת הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורט

, זה הסכםובמסגרת השירותים נשוא  לעיל 7 כמפורט בסעיף  התיחורהליך  במסגרת .10.1.2
 מהספק להזמין, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על האופציה שמורה לרשות

 כמפורט ספציפי יסיוןבעל נ הינו אשר הספק מצוות מי ידי על יבוצעו אשר שירותים
לאור איכותם וניסיונם  שירותיםה אתהרשות להזמין  ותחליט. היה בהליך התיחור

, ידאג הספק לכך שהשירותים התיחורשל בעלי תפקידים שהוצעו במסגרת הליך 
יבוצעו על ידי בעלי המקצוע אשר הוצגו והוצעו כחלק ממענה הספק לשלב האיכות 

ל שאמות המידה לבחירת ספק במסגרת הליך התיחור, כללו (ככ התיחורבהליך 
 . מרכיבים של איכות)

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים  הרשות .10.1.3
אשר יעניקו את השירותים בפועל, בהודעה  הספק מצוות מישל  םסבירים, את החלפת

חילופי,  צוות באישפה כאמור את ההחל לבצע. הספק מתחייב מיםי 7מוקדמת של 
שיאושר על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה, בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור, 
וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת 

 "). החלופי הצוות איש: "יחדיו(להלן,  השירותיםלגרום לדחיית לוח הזמנים להשלמת 

 שירותיםמסוג ה שירותים בביצועהחלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון הצוות  איש .10.1.4
 הספק מצוות מיהפחות, בכל הסטנדרטים של  לכלוכן יעמוד,  הפרטנית הפניהנשוא 

המקדמיים במכרז וכן יהיה בעל  לתנאיםכפי שאלה הוגדרו במענה  המוחלפים
ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לכך על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, 

 הספק צוות איש עבור שנדרשו כפיהאקדמאיים והתעודות  התאריםהניסיון, ו לרבות
לטופס הזמנת ההצעות או בסעיף  6.1.3 בסעיף הנקובים המקדמיים בתנאים המוחלף

 לעיל, לפי העניין.  10.1.1 

החלופי, באופן שבו יוכל  הצוות לאישחפיפה מלאה  שתבוצעהספק ישא באחריות לכך  .10.1.5
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות החוזה, מבלי שיהיה  הצוות איש

. החפיפה שירותיםבתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי ב
  ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך הרשות.      השירותיםתבוצע תוך כדי ביצוע 
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קבלה לשם כך הסכמתה של רק לאחר שנת הספק מצוות מיהספק יורשה להחליף את  .10.1.6
 על בהתאמה יחולולעיל,  10.1.6 -10.1.5  הרשות, בכתב ומראש, והוראות סעיפים 

  על ידי הספק. המוחלףהמחליף לאיש צוות 

 הצוות אישו/או  הספק מצוות מימובהר בזאת, כי אין באישור  קלמען הסר ספ .10.1.7
המלאה של  החלופי, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מאחריותו

רשות אחריות הא התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על והספק לביצוע מל
 המקצוע מבעלי מיבקשר עם מתן האישור כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על 

  החלופי ו/או על ידי מי מטעמם.   המקצוע בעל/או ו

וכל הכרוך  הספק מצוות מימובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת  .10.1.8
לעיל, תתבצע על 10.1.6   בהחלפה כאמור, לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף 

 אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הספק.

   הספק  כקבלן עצמאי .10.2

צהיר כי מהרשות, וכי הספק  יעובד םהספק אינ וצוותהספק  נציגמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
  , לפיכך:1996 -כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו ספקאיננו 

פי  למוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו ע .10.2.1
ו/או למי  הרשות לנציגהחוזה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

, אלא אמצעי או למי מטעמו הספק נציגישיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות ל
ו/או  הספק נציגיהיינה לספק ו/או ללהבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא ת

מהרשות לכל תשלומים,  םזכאי ולא יהי םכל זכויות של עובד הרשות וה למי מטעמו
  פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  .10.2.2
כל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר אחר האמור ב

 מינימום.

הספק יהיה אחראי כלפי הרשות מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל  .10.2.3
  על פי החוזה. שירותיםהנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע ה

הספק מתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי הרשות, כי אלה ינקטו בכל  .10.2.4
ו/או כאמור בכל  1970- [נוסח חדש], התש"לאמצעי על פי פקודת הבטיחות בעבודה 

 דין לעניין אמצעי בטיחות.

  שיפוי .10.2.5

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה  .10.2.5.1
ייחשב כעובד נציג מצוות הספק שהוא, כי שיפוטית מוסמכת, בכל זמן 

הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך 
  לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי  .10.2.5.2
שהיה על הספק כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, 

 לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז  .10.2.5.3
  מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר  ההתקשרותהיה וביום סיום תקופת  .10.2.5.4
וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית  מצוות הספק נציגלמעמדו של 

, וזאת לספק התשלום את עכבהמוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית ל
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
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  שיתוף פעולה  .11

שא הספק באחריות יבלתי נפרד מביצוע השירותים, י וכחלקבמהלך כל תקופת החוזה,  .11.1
, תוך תיאום ושיתוף פעולה השירותיםאת  ובצעי הספק וצוותהספק  שנציג כךהמלאה ל

וכן עם כל צד שלישי  הרשות ימלא עם הרשות ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה באתר
 . , והכל בכפוף לדרישת הרשותהשירותים מתן עם בקשרשמעורבותו נדרשת 

בלתי נפרד  כחלק, הספק יידרשלעיל,  11.1 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .11.2
 אחר נציג כלמבעלי המקצוע ו/או  מי/או והספק  נציגמהשירותים, בין היתר באמצעות 

בכל ישיבה ו/או פגישה  לרשות להתלוות, להשתתף והרשות שתקבע כפי הספק מטעם
, שלישיים צדדים עם ו/או בקשר עם השירותים השירותים במסגרת הרשות תקיים אותה

 האמור ובמסגרתככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, 
אשר יידרש לשם כך, ללא  מסמךו/או  מידע כל ולהנפיקכל פעולה ו/או לערוך  לבצע אף

 .מורה כהגדרתה להלןמעבר לת נוספתתמורה 

תינתן לשם כך על  אשרלהרשאה מפורשת  ובכפוף בהתאם, לעיל זה 11.2 סעיף לאמור ב בנוסף
/או כל נציג ו הספק מצוות/או מי ו הספק נציגידי הרשות, יידרש הספק, בין היתר באמצעות 

 רשות או שלישי צד אחר מטעם הספק כפי שתקבע הרשות, לייצג את הרשות בפני כל
, על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, הנדרש ככל/או לרבות הגורם המסמיך, ו מוסמכת

ו/או  מידעולהנפיק כל  לערוך/או ו פעולה כל בצעבמלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף ל
  אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת.  מסמך

 ךאלא אם הוסמ רשותבשום צורה ואופן לחייב את ה ךמוסמ אינו הספק כי, בזאת מובהר .11.3
תהיה תקפה לעניין  כאמורהסמכה  כל כאשר, רשותלכך במפורש מראש ובכתב על ידי ה

שלא ליצור כלפי צד שלישי  הספקספציפי אחד הנקוב בה ולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
אלא בכפוף  רשותאת ה לחייב ךמוסמ מטעמו מי/או ו הוא לפיו, כלשהוכלשהו כל מצג 

 כל תהיהאת הוראת סעיף זה לעיל,  הספק הפר. ובכתב מראשלקבלת הסמכה ספציפית, 
 ישא הספקבטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, ו הרשות בשם שבצע פעולה

  וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.   רשותבאחריות הבלעדית כלפי ה

 עם בקשר תביעה/או ו טענה כל מלטעון תקומוש מנוע יהיה וכן, בזאת מוותר הספק .11.4
על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו  התחייבויותיו בביצוע שנגרמו עיכובים

ו/או של מי  הספק, בשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של המנהלהבלעדי של 
 כל עם/או ו המסמיך הגורם לרבות, אחרים שלישיים צדדיםו/או עם  הרשותמטעמו עם 

  . מטעמם מי

  אחריות  .12

באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או  ישאאף האמור בכל דין, הספק  על
ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, 
בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה לרבות על פי סעיף זה לעיל 

ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בשל  וכן לרבות בקשר עם כל נזק
 הבהרה/או ו הנחיה/או ו דרישה לכל בניגוד/או ו דין כל להוראות בהתאם שלא השירותים ביצוע

 ובין להם מודע היה שהספק בין, האמור עם בקשר הוראה/או ו פיקוח/או ו בקשה/או ו ביקורת/או ו
  .לאו אם

   התמורה .13

לעיל, והספק השלים בפועל ובמועד  7  הספק לבצע איזה מהשירותים כמפורט בסעיףנבחר  .13.1
את ביצוע השירותים האמורים בהתאם לכל הוראות החוזה, יהיה הספק זכאי לתמורה 

שנקב  , ללא תלות בכמות שעות העבודהLump sum השירותים שבוצעו על ידו ובסכום בגין
 שהשקיע העבודה שעות בכמות תלות ללאו , ")התמורה(להלן: "במסגרת הליך התיחור 

  .בפועל

שלא  העניק הספק בפועל, על פי דרישת הרשות, שירותים נוספיםעל אף האמור לעיל, 
ידי - אשר אושרו עלבאמצעות מומחים נוספים העניק שירותים  נכללו בהליך התיחור ו/או
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לא נכללו בהליך התיחור, יהיה זכאי הספק בגין אותם השירותים הנוספים, הרשות ו
בהתאם למנגנונים של הרשות  הבלעדי לתמורה  נוספת, שתקבע בהתאם לשיקול דעתה

תהיה הרשות  ידה במסגרת הליך התיחור ו/או לאחריו. במסגרת האמור,- שיקבעו על
לאשר לספק תשלום תמורה נוספת בגין שעות העבודה הנוספות  ,אך לא חייבת ,רשאית

זאת בהתאם לשיקול דעתה שהשקיע בפועל (בנוסף לכמות השעות שציין בהליך התיחור),  
  כך.הספק ישמע בכל טענה ו/או בקשה בקשר לש , ומבליהבלעדי והמלא

 

הצעת ביצועם המלא של השירותים במסגרת באחריות ל שאיי הספקבזאת כי  מובהר .13.2
  . התיחוראותה הציע במסגרת הליך  המחיר

 ללא וזאת, בלבד לעיל כהגדרתה התמורה לקבלת זכאי יהיה הספקבזאת כי  יובהרעוד  .13.3
 רשאית הרשות תהיה, זאת עם .השירותים ביצוע לשם לספק שנדרשו השעות לכמות קשר
 ונפח בכמות, השירותים ביצוע את מהספק לדרוש, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על

  .הרשות ידי על התמורהתעודכן  ובהתאם, בהליך התיחור מהמתואר השונים

את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהרשות עבור ביצועם תהווה מובהר בזאת, כי התמורה  .13.4
המלא והמושלם של כל השירותים בהתאם להוראות החוזה ומעבר לתמורה כאמור, לא 

ם לספק כל תמורה נוספת. למען הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי הסכום התמורה תשול
הנקוב לעיל, הנו סופי ומוחלט והוא לא ישא כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג 

זה לעיל,  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .שהם ולכל תקופה שהיא
ההוצאות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהם,  כל העלויות ו/או כי מובהר עוד בזאת,

  ביצוע השירותים, יחולו על הספק וישולמו על ידו.  עםהכרוכים במישרין ו/או בעקיפין 

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי בגין כל הפעולות ו/או הספק  .13.5
השירותים ו/או ההתאמות ו/או הצבת כל כוח האדם, ככל הדרוש לביצוע השירותים לא 

אם אושרה לו  אלאלעיל,  13.1  יהיה זכאי הספק לכל תמורה נוספת על זו הנקובה בסעיף 
השעות  חריגה או תמורה נוספת מראש ובכתב על ידי נציג הרשות, וכי במסגרת הצעת סך

שקלל הספק את כל האמור והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 
 ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה, מכל מין וסוג שהיא בנסיבות בהן בוצעו  .13.6
ו/או בימי שישי, שבת  לותהרגיהשירותים בימים ובשעות שאינן במסגרת שעות הפעילות 

 וחגים. 

 לרשות הספק המציע שבו מהמועד 45+  שוטף בתנאי התמורה את לספק תשלם הרשות .13.7
 2017 -"ז תשע, לספקים תשלומים מוסר לחוק(ט) 3 סעיף הוראות פי על החודשי הדוח את

 על יחולו בחוק והקבועות הרשות על החלות ההוראות יתר"). החוק: "זה בסעיף(להלן, 
 אלה של מסוגן התקשרויות על שיחול ככל, בחוק שינוי לכל בכפוף והכל, התמורה תשלומי

 .זה בחוזה המוסדרות

  הפקת דוחות ותנאי תשלום .13.8

שיקבעו, אם ייקבעו, והכל בכפוף  ו/או בהתאם לאבני דרך השירותים ביצוע בתום .13.8.1
אשר תוציא הרשות, יגיש הספק לאישור נציג  השירותים להזמנתלאמור בפנייה 

 ערוכה מסדוחות הביצוע החתומים על ידי נציג הרשות בצרוף חשבונית  אתהרשות, 
 . כדין

חלק נציג הרשות על גובה התמורה, יהיה הספק זכאי רק לאותו חלק אשר, על פי  .13.8.2
הדוח שיקול דעתו הבלעדי של נציג הרשות, בוצע בפועל. אישור נציג הרשות לגבי 

ימי עבודה מיום הגשתם ע"י הספק. חשבון  14והחשבון, כולם או מקצתם, יינתן תוך 
, לא ישולם עד שיצורף לו החתומים הביצוע דוחות וכלשיוגש ללא דוח שירותים 

 הדוח והמסמכים כאמור. 
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את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי  לספקתהא רשאית לשלם  הרשות .13.8.3
בהעברה בנקאית  ספקדעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל ושיקולבחירתה 
ולא מסר  היהלרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום.  להמציא ספקמתחייב ה

 אתהרשות  לו תשלםלא חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  פרטיאת  ספקה
התשלום  כזההתמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור ובמקרה 
 תשלום יל ידיבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע

 .בגין העיכוב בתשלוםו/או ריבית קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה 

לכל סכום שישולם על חשבון התמורה לספק, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי  .13.8.4
 במועד ביצוע כל תשלום. 

ספק ישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה .13.9
עם השירותים, לרבות לעניין זה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכל תשלומים אחרים החלים 
על קבלן עצמאי הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות ושהברירה 

 בתשלומים היא בידיו. 

   פיצויים מוסכמים .14

לוחות זמנים  השירותיםלביצוע  הליך התיחורבוע, במסגרת רשאי לקיהיה  נציג הרשות .14.1
מוסכמים שיוטלו על הספק בגין איחור בלוחות קבועים ו, וכן פיצויים השירותיםלביצוע 
לא עמד בלוחות הזמנים והספק  מים כאמור,מוסכ יםפיצויככל שנקבעו . שנקבעו הזמנים

תב על ידי נציג הרשות, שנקבעו במסגרת הליך התיחור והאיחור לא אושר מראש ובכ
 מוסכמיםהמיד עם דרישתה הראשונה, את הפיצויים הספק יפצה את הרשות וישלם לה, 

לקזז את הפיצויים ות . אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הרשבהליך התיחור שנקבעו
 ה הבלעדי והמלא שלהכל בהתאם לשיקול דעתומהתמורה לו זכאי הספק,  האמורים
 הרשות. 

פיצוי הולם  יםמהוו הפיצויים המוסכמים (ככל שייקבעו)הצדדים מצהירים בזאת, כי  .14.2
ם על מיהמוסכ יםוסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי

 .םובמועד םבמלוא השירותיםלבצע את  הספקמנת לגרוע מאחריות 

או  םם, כולמיהמוסכ יםיהפיצומ איזהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום  .14.3
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי  יםהעומד יםאחר וסעדעל מנת לגרוע מכל זכות  םחלק

דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 
ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי  הספק

  המוסכם. 

מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי עוד  .14.4
עד למועד הקבוע  ום שהצטברמיהמוסכ יםעל פי הוראות החוזה את גובה הפיצוי הספק

  .לתשלום התמורה

  רישיונות, הרשאות, היתרים והוראות כל דין .15

מתן השירותים,  תתבצע הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת  .15.1
במהלך כל תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות כל דין, ובכלל האמור יבצע כל פעולה 
ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע השירותים יעמוד בכל עת בדרישות הוראות כל 
דין, והכל על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה. מבלי לגרוע בשום צורה 

זה לעיל, ישא הספק  15.1 יותו המלאה והבלעדית של הספק על פי סעיף ואופן מאחר
באחריות המלאה והבלעדית, במהלך כל תקופת ההתקשרות, ליידע את הרשות בגין כל אי 

או ליקוי ו/או פגם ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם השירותים ביחס להוראות כל התאמה ו/
 דין.        

על אף האמור בכל דין, הספק ישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או  .15.2
אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לרשות ו/או לכל מי מטעמה 

, בקשר עם הפרת איזה מהתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו על פי ו/או לכל צד שלישי אחר
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החוזה לרבות על פי סעיף זה לעיל וכן לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או 
תקלה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו בשל ביצוע השירותים שלא בהתאם להוראות כל דין 

הרה ו/או ביקורת ו/או בקשה ו/או פיקוח ו/או ו/או בניגוד לכל דרישה ו/או הנחיה ו/או הב
הוראה ו/או גילויי דעת של כל רשות מוסמכת בקשר עם האמור, בין שהספק היה מודע 

  להם ובין אם לאו.

הספק יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן  .15.3
לרשות ו/או לכל מי מטעמה (לרבות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו 

צדדים שלישיים) ו/או שאותו תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בקשר עם כל מעשה ו/או 
מחדל של הספק ו/או של כל מי מטעמו, בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל, והספק מוותר 

ה מכל בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביע
 מין וסוג שהוא בקשר לכך. 

  לקיום חוזה  ערבות .16

למשך כל תקופת ההתקשרות,  ,החוזהעל פי  הספקכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .16.1
אוטונומית ובלתי ימציא הספק לרשות, לא יאוחר ממועד החתימה על החוזה, ערבות 

 .")החוזההערבות לקיום (להלן: "₪  10,000צמודה למדד הבסיס, בסך של מותנית, 

תחילת תקופת  חודשים לכל הפחות ממועד 24 -יהיה ל לקיום החוזההערבות  תוקפה של .16.2
או תקופת ההארכה  ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60 תוםאו עד ל ההתקשרות,
, מתחייב הוא להאריך כאמור חודשים 24 - להגיש ערבות להספק ובחר  היה. (ככל שתחול)

זאת לפחות ו חודשים, 24לתקופות נוספות של  לקיום החוזה, הערבותתוקף מעת לעת את 
 תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי 60  - לופין עד לים לפני מועד פקיעתה, או לחמיי 45

, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת או תקופת ההארכה (ככל שתחול)
  כאמור בחוזה זהההתקשרות 

שראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה הערבות יכול שתינתן על ידי בנק י .16.3
ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד האחרון 
להגשת הצעות פרטניות, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 

טוח), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (בי 1985- ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
. במקרה ובו הערבות תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב 1981-התשמ"א

 הערבות תיעשה רק על ידי חברת ביטוח ולא על ידי סוכנות ביטוח.

 לחוזה. נספחכפי הנוסח המצ"ב - הערבות תהיה על .16.4

הרשות תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות לערכאות  .16.5
  כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .16.6
זה האריך את תוקף הערבות ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף לא  והספקדין, במידה 

תהא רשאית  פי החוזה או ההצעה הפרטנית,לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על 
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או כולה או חלקה, הרשות לחלט את סכום הערבות, 

להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות 
  פי כל דין. -בהליכים עלהספק הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

  הספק  בנזיקין  אחריות .17

  לחוזה. האחריות והביטוח המצורף  נספחבהספק ישא באחריות נזיקית כמפורט 

  ביטוח  .18

, וכן המצורף כנספח ה' לחוזההאחריות והביטוח  נספחבהספק יחוב בחבויות הביטוח כמפורט 
בנוסח את אישורי הביטוח  , כתנאי לתחילת שירותים ובגין כל הזמנת שירותים,ימציא לרשות

  .או בנוסח מעודכן כפי שיקבע בהליך התיחור לחוזה,ו'  נספחכ ףהמצור
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  סיום החוזה      .19

  סיום מטעמי נוחות  .19.1

 את בטלפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ל עלתהא רשאית,  בלבדהרשות  .19.1.1
בכל מהלך תקופת הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, ל/או ו החוזה

הלך התקופה בה מעניק הספק שירותים במסגרת הזמנת ההתקשרות, לרבות במ
  ").הודעת סיום החוזה(להלן: " ימים 30וזאת בהודעה מוקדמת של שירותים, 

 הפסקת/או ו החוזה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר הספק .19.1.2
, הנה זכות המוקנית תנוספ הההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופ

לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר 
 בדבר טענה לרבות, כך ובקשרוכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל 

 שעניינן טענות ובפרט ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו
  .היתכנותם עם בקשר/או ו יםהשירות עם בקשר הספק השקיע אותן השקעות

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק,  .19.1.3
  השירותיםיהיה הספק זכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

 סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה.כ וזאתאותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד, 
ביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או לא יהיה ב כי, מובהר

כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

כל מין וסוג שהם שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מ
 בקשר לכך.

   חוזה הפרת בגין סיום .19.2

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות  .19.2.1
  אחד או יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס  .19.2.1.1
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול  נכסים

  יום ממועד הגשתה. 30במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא  .19.2.1.2
נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני 

מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או או קבוע או 
  יום ממועד הגשתם.  30ההליך לא בוטל בתוך 

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי  .19.2.1.3
 שירותיםהרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

ימים ממועד  30בוטלו בתוך ), והעיקולים כאמור לא םאו חלק ם(כול
  נקיטתם. 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .19.2.1.4
  פלילית.

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף  .19.3
זה, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את 

  בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.    השירותים ביצוע

זה, לא יגרע מכל זכות אחרת  19 להוראות סעיף  בהתאםמובהר בזאת, כי ביטול החוזה  .19.4
 ת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.העומד
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  שמירת סודיות .20

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

כי הובהרו לו אופייה ומאפייניה הייחודים של רשות שדות התעופה על אתריה השונים וכן  .20.1
של הפעילות המתבצעת במסגרתם הכוללים, בין היתר, ניהול והפעלת נמל תעופה, שדות 

  תעופה ומסופי גבול שהנם בעלי היבטים ביטחוניים והיבטים סודיים ומסווגים אחרים. 

חריות המלאה לכך שכל מי מטעמו (לרבות צוות הספק), כי ישמור בעצמו וכן ישא בא .20.2
ישמרו בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או 
יעשו כל שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, בידיעות, בפרטים ומסמכים לרבות כל רעיון, 

בכתב או בעל פה או בכל דרך  תכנית, מסמך או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים,
אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל 
מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע החוזה והשירותים או בקשר ישיר 
ו/או עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של הרשות, בכתב ומראש 

  "). הסודי המידעלהלן, יחדיו: "(

  זה לא יחולו על מידע אשר: 20 הרשות מבהירה בזאת כי הוראות סעיף  .20.3

שלא כתוצאה ממעשה מהווה מידע ציבורי בעת העברתו או הפך לציבורי, לאחר מכן  .20.3.1
  או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו;

  פותח באופן עצמאי על ידי הספק ולא במסגרת הסכם זה; .20.3.2

ידוע באופן עצמאי לספק בזמן קבלתו שלא על ידי ביצוע פעולה בלתי חוקית או  .20.3.3
  המנוגדת להוראות חוזה זה ושהספק יכול לגבות ידיעה של המידע כאמור בכתב; 

דרישה חוקית של רשות ממשלתית מוסמכת או עקב צו מידע אשר נחשף לאחר  .20.3.4
בימ"ש, שלא הוגש על ידי הספק ובלבד שלרשות ניתנה הזדמנות להתגונן כנגד 

  הגילוי. 

מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף זה, יהיה הספק רשאי, להשתמש במידע הסודי אך כי  .20.4
  ורק לשם ביצוע השירותים.  

סודי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, כי היה ותתיר הרשות את מסירת המידע ה .20.5
תהיה העברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול הרשות ומול הספק, ביחד ולחוד, 
על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי הרשות וכלפי הספק בשמירה על סודיות המידע 

ישא  הסודי באופן המגן על זכויות הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק
באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו (לרבות צוות הספק), 
אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף זה. אין בהוראת סעיף 

  זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי. 

לעיל, ישא באחריות המלאה לכך שכל אחד  20.2 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .20.6
מצוות הספק, יחתום מול הרשות ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה 

באופן המגן על זכויות  מחויב כלפי הרשות וכלפי הספק בשמירה על סודיות המידע הסודי
הרשות, לכל הפחות כמפורט בסעיף זה. הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל 
מעשה ו/או מחדל של צוות הספק אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות 

  הנקובות בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

סודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על כי ינקוט לגבי המידע ה .20.7
סודיותו, ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל הספק, 
וכן מבלי לגרוע מהאמור, יודיע לרשות, בכתב ומיידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או 

  של אובדן המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו.

שבו הופנתה אל הספק דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל כי בכל מקרה  .20.8
רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע 
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הספק לרשות על כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר הספק 
הליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי לרשות, שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ה

  כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים. 

כי ישא באחריות להשיב לרשות את המידע הסודי שנמסר לספק ו/או לכל מי מטעמו,  .20.9
לרבות לצוות הספק ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת 

  צא ברשות הספק ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור.הרשות, כל מידע סודי שנמ

כי ידוע לו שאין ולא תהיה לספק ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל  .20.10
  חלק ממנו.

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום לרשות -כי הובהר לספק שהפרת אילו מהתחייבויותיו על .20.11
ת בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן נזקים כבדים, והספק מתחייב לשפות ולפצות את הרשו

כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים הספק, כי בכל מקרה של הפרה 
כאמור תהא הרשות זכאית לכל סעד כספי ו/או אחר (לרבות קבלת צווים למיניהם) 

  פי דין.-הקיימים על

- כות יוצרים, התשס"חעל אף האמור בכל דין, לרבות בחוק ז במסמכים ובעלות רוחני קניין
, לרבות כל עדכון, 1966- תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ"ו, וכן בהוראות 2007

 תוספת, שינוי של התקנות האמורות ו/או כל תקנות אחרות שיערכו במקומן ו/או בנוסף אליהו
תקנון , כפי שיעודכן מעת לעת (להלן: "לשכת שמאי מקרקעין בישראל תתקנות עמותוכן 

  מצהיר הספק באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  "),הלשכה

תהיה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי בכל הזכויות הקשורות ו/או  רשותה .20.11.1
הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין, מהשירותים ו/או בתוצרי השירותים ו/או בכל מידע 
ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, מיד עם עריכתם, לרבות לעניין זה: 

ות, רשומות ו/או שאינן פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחר
טיוטות ומסמכים  –רשומות וכן בכל תוצרי השמאות (חלקיים או מלאים, ובין היתר 

בלתי מוגמרים), לרבות שומות, התכניות, החישובים, התרשימים, חוות הדעת, 
האומדנים, המסמכים, החישובים, השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, 

הזכויות בונות, שיטות בדיקה וכיו"ב (להלן, יחדיו: "תוצאות סקרים, צילומים, חש
  "). בתוצרי השירותים

בלבד תהיה רשאית  רשותלעיל, ה 20.11.1 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .20.11.2
עצמה ו/או באמצעות כל מי מטעמה לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים לבצע, ב

אחרים שאינם הספק ו/או גורמים המנויים על צוות הספק, כל שימוש הדרוש 
לצרכיה בתוצרי השירותים ובזכויות תוצרי השירותים (כולם או חלקם), לרבות 

וכן שינוי ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון באיזה מהתוצרים והזכויות כאמור 
התאמה ו/או תיקון ו/או עריכה, והכל בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
ומבלי שתידרש להסכמתו של הספק ו/או לתשלום תמורה, פיצוי ו/או שיפוי לספק. 
בעניין זה מצהיר הספק בזאת, כי ידוע לו והוא נותן את הסכמתו המפורשת לכך 

ן את שמו בתוצרי השירותים ובזכויותיהם, בין לא תהא מחויבת לציי רשותשה
  היתר, במסגרת שימוש שתבצע בהם ו/או באמצעותם. 

, יישא הספק באחריות הבלעדית, על רשותלכך על ידי ה שמובהר, כי ככל שיידר
ו/או לכל מי מטעמה בכל עת לבצע כל שימוש כאמור בסעיף  רשותחשבונו, לאפשר ל

זה לעיל, באיזה מהזכויות בתוצרי השירותים, וזאת ללא תנאי ומבלי שיהיה  20.11.2 
  זכאי לכל תמורה נוספת בשל כך. 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי האמור בסעיף 
זה לעיל מהווה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לבצע כל  20.11.2 

שימוש באיזה מתוצרי השירותים והזכויות בתוצרי השירותים, ללא כל תמורה מעבר 
) לתקנות 12(1ה בגין השירותים, וזאת בין היתר בהתאם להוראות תקנה לתמור

לתקנון הלשכה. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  8.3האתיקה ובהתאם לסעיף 
בתוצרי השירותים ו/או בזכויות תוצרי השירותים, לרבות  רשותשימוש אותו תבצע ה
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מקרה כהתנהלות  העברתו לספק חילופי על פי הוראות החוזה, לא תחשב בשום
הספק  מקצועית או בניגוד לכל חובה חוקית אחרת המוטלת על  הבניגוד לחוב

  .לתקנון הלשכה 8.4.2בהתאם להוראות סעיף 

 רשותעוד מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מזכויות ה
זה לעיל, כל שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותו תבצע  0 על פי סעיף 

לצרכיה באיזה מתוצרי השירותים ומהזכויות בתוצרי השירותים, לרבות  רשותה
צוות  באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם הספק ו/או גורמים המנויים על

הספק, לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרה בזכותו המוסרית של הספק ו/או 
של מי בצוות הספק, לפי העניין, באיזה מהזכויות בתוצרי השירותים (ככל שקיימת 
לספק ו/או למי בצוות הספק זכויות כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו כהטלת פגם, 

  ודם של הספק ו/או מי מצוות הספק. סילוק ו/או שינוי צורה ו/או פגיעה בכב

בעצמה ו/או באמצעות מי  רשותהאמור בסעיף זה, לרבות כל שימוש אותו תבצע ה .20.11.3
מטעמה באיזה מתוצרי השירותים והזכויות בתוצרי השירותים, לא יגרעו בשום 
צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק לשירותים ולתוצריהם שבוצעו 
על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו, לרבות לעניין זה לכל ליקוי ו/או פגם ו/או השמטה 

התאמה שנתגלעו בכל עת בשירותים ובתוצרי השירותים, והספק ו/או טעות ו/או אי 
, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן רשותיפצה ו/או ישפה את ה

ו/או לכל מי מטעמה ו/או שבהם נדרשה  רשותו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו ל
ת להוות הספק לשאת, לפי העניין, בקשר עם האמור. אין באמור בסעיף זה על מנ

  חוזה לטובת צד שלישי. 

המשקפות , הוראות צוות הספקבכל ההסכמים עם הספק יישא באחריות להטמיע  .20.11.4
על פי סעיף זה, באופן שבו  רשותוהתואמות במלואן את מחויבות הספק וזכויות ה

יחולו הוראות סעיף זה במלואן, גם על הקניין הרוחני שמקורו, במישרין ו/או 
 הוענקו על ידי מי מצוות הספק. בעקיפין, בשירותים ש

על אף האמור בכל דין, לספק לא תוקנה כל זכות לעיכבון ו/או שעבוד בתוצרי  .20.11.5
השירותים ובזכויות תוצרי השירותים. עם סיום תקופת ההתקשרות ו/או השירותים 
הכלולים בהזמנת שירותים, לפי המוקדם ומכל סיבה שהיא, ימסור הספק באופן 

קים המקוריים, וכן כל עותק צילומי או אחר של תוצרי את העות רשותמידי ל
השירותים, לרבות כל החומרים והמסמכים שנערכו בקשר עם השירותים, לרבות 
טיוטות ועותקים וכל מידע ונתון הרלוונטיים לחוזה ולשירותים, באופן מסודר 

ש, כי קבעה לעניין זה. למען הסר ספק יודג רשותאו לידי מי שה רשותומאורגן לידי ה
הספק לא יהא רשאי להעתיק את תוצרי השירותים כאמור או לעשות שימוש בהם 

. למען הסר הספק מובהר בזה רשותבכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב של ה
כי החזרת ו/או העברת תוצרי השירותים הערוכים במסגרת תוכנת מחשב או בקובץ 

קובץ ומחיקתם ממערכות דיגיטאלי תתבצע באמצעות העברת כל ההעתקים של ה
 הספק.

זה היו ידועות לספק ומקובלות על הספק  כפי שהן מפורטות בסעיף רשותזכויות ה .20.11.6
ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזה. הספק שיקלל במסגרת שכר החוזה את זכויות 

האמורות והתמורה ושאר התשלומים להם יהיה זכאי בגין ביצוע השירותים  רשותה
פי החוזה משקפות  מצוי מלא והספק תר בזאת באופן סופי,  ושאר התחייבויותיו על

מוחלט, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
  ו/או דרישה מכל מין וסוג בקשר לכך. 

הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שמתן איזה מהשירותים וכן תוצרי  .20.11.7
ערכות ומתקנים הדרושים לביצוע השירותים השירותים, לרבות שימוש בציוד, מ

(כגון: מערכות מחשב, תוכנות וכיו"ב) לא יפגעו, יגרעו ו/או יפרו בשום צורה ואופן 
 זכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. 

בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי פעילות הספק בקשר עם השירותים ו/או תוצרי 
ו/או איזה מהזכויות בתוצרי השירותים, מפר פטנט או זכות יוצרים ו/או כל זכות  השירותים
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"), אזי מבלי לגרוע טענת הפרהקניין רוחני אחר של אותו צד שלישי (להלן, בהתאמה: "
 רשותלעיל, יישא הספק באחריות הבלעדית, על חשבונו, להגן על ה  18  משאר הוראות סעיף

ה טענה או תביעה וישלם את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד ו/או על מי מטעמה מפני אות
, על רשותבהם נדרש המזמין לשאת, מיד לאחר שנדרש לכך. הספק יישא באחריות לאפשר ל

חשבונו, להשתמש באיזה מתוצרי השירותים ו/או בזכויות תוצרי השירותים מושא טענת 
, מיד עם דרישתה רשותאת ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הספק ההפרה.

הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שנגרמו 
 לשאת בקשר עם טענת ההפרה. רשותו/או שבהם נדרשה ה רשותל

ל רעיון, תכנית, מסמך או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כ .20.11.8
הרשות ו/או בתוצריהם ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי והשירותים עבור 

שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על ידי ו/או בהמלצת 
הספק ו/או על ידי מי מטעמו) ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו 

בעקיפין מהם, במסגרתם, לרבות הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או 
יהיו מלכתחילה קניינה המלא והבלעדי של הרשות, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי 
הרשות ו/או מי מטעמה ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו 
והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

  וסוג שהן בקשר לכך. 

ישמור בסודיות מוחלטת כל רעיון, תכנית, מסמך או יצירה בקשר עם ביצוע  הספק .20.11.9
החוזה והשירותים, ובכל מקרה לא יגלה אותם ו/או יעבירם ו/או יעתיקם (בכל צורה 
ואופן), בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה 

ך שאינו קשור במישרין לביצוע ובין שלא בתמורה ו/או לא ישתמש בהם לצור
השירותים עבור הרשות בלבד, אלא בהתאם להנחיות המנהל, ויחולו בעניין זה שאר 

  לעיל.  20  ההוראות המפורטות בסעיף

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הרשות תהא רשאית, מבלי שתידרש לכך הסכמת  .20.11.10
הספק ו/או מי מטעמו ו/או מבלי שהספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה 
בשל כך, להעביר ו/או למכור ו/או להשתמש בכל רעיון, תכנית, מסמך או יצירה 

ך בהם שינויים, בכל עת בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים, וכן לעבדם ו/או לערו
פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה -ועל

  ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו. 

ימים ממועד ביטול  3בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, ימסור הספק לרשות תוך  .20.11.11
 0 מסמכים ו/או המידע כמפורט בסעיף החוזה, את כל העותקים וההעתקים של כל ה

לעיל (לרבות המידע הסודי) או יבצע בהם כל פעולה אחרת שתורה הרשות כמפורט 
  לעיל.  20.9  בסעיף

מבלי לגרוע מזכות הרשות לבצע שימוש מלא, ללא הגבלה, בשירותים על כל  .20.11.12
 . וצריהםההיבטים ות

  הספק בר רשות בלבד .21

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה , יהיו והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .21.1
, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק ו/או כל שירותיםצורך לשם ביצוע ה

, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס ומי מטעמ
  בהתאם להוראות סעיף זה.

של הרשות ולרבות, ולא למעט,  לא ישתמשו בכל ציוד והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .21.2
טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

  .החוזהמנהל 

, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, אלא במקום והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .21.3
  .החוזהשעליו הורה מנהל 
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  ביצוע על חשבון הספק  .22

מוטלת חובה על הספק ועל פי שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא  כל מקום שלפי החוזה .22.1
את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על 

, לספק ימים 7 של מוקדמת הודעה כך לשם נתנה שהרשות לכך בכפוף והכולחשבון הספק, 
  .כאמור המוקדמת ההודעה תקופת תוך ההפרה את תיקן לא והספק, בכתב

לעיל  22.1 ף הספק מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעי .22.2
רשות, מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו ה 10% -בתוספת סכום השווה ל 

מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום 
האמור להלן, הסך  22.5 ף הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעי

  מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין  22.2 ף חשבון שיוגש לספק  על ידי הרשות, כאמור בסעי .22.3
  הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה  .22.4
ת על פי ות הבנקאייוהמגיעה ו/או שתגיע לספק  עפ"י החוזה, ו/או לחלטם מאיזה מהערבו

  החוזה. 

לעיל, על  22.2  ףלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעי .22.5
מנת לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד 

לרבות זכותה לפיצויים בגין אחר ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, 
  נזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.   

  איסור הסבת החוזה .23

הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את  .23.1
  החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

  זכויותיו של הספק  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  .23.2

שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף או דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .23.3
  זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 ספק באיסור הכנסת שינויים  .24

, בין על ידי הוספת חבר מבנה הספקהספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי ב .24.1
או שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, 
על ידי העברת  מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם 

יד אחר ובין מי שאינו חבר התאגיד, וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הספק  היא בידי תאג
  או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל  זההודיע הספק לרשות כאמור בסעיף  .24.2
החוזה מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה 

 יום לפני מועד הביטול. 60מוקדמת של 

 אי שימוש בזכות הרשות .25

הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש הסכמת  .25.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על  .25.2
 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.
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  ותהעדר בלעדי .26

והרשות רשאית  השירותיםאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע 
ו/או  יםזה שירותים מתןבכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל

  .התקשרותגם תוך כדי תקופת ה יםדומ

 דין העתק כדין מקור .27

  ן המקור.חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדי

 מתן הודעות .28

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך 
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא  72 תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

  הוכח היפוכו של דבר.

  ממצה חוזה .29

מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,  החוזה .29.1
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת 
החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים 

, והצדדים לא יהיו לשנותםעים הימנו, לגרוע מהם או והזכויות הקבועים בחוזה או הנוב
   קשורים בהם.

שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  כל .29.2
 של לוגו הנושא דף ועלהחתימה מטעם כל אחד מן הצדדים  מורשיהצדדים באמצעות 

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

  שמירה על טהר המידות .30

  הספק  מצהיר כדלקמן:

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .30.1
ו/או בעקיפין, על הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין 

התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הספק ו/או נושאי המשרה שלו 
  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .30.2
/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע משרה אצל הספק ו

  חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .30.3
משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה 

תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא לקבוע מחירים ו/או 
  תחרותית.

ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, תהיה  .30.4
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, 

  קיפה, שעניינה ביטול החוזה.והספק  מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או ע

 מעני הצדדים .31

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: .31.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .31.2

 כמפורט ברישא לחוזה.  –הספק   .31.3
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ימים  3בתוך  החוזההיה ויחול שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק להודיע על כך למנהל  .31.4
  מיום שינוי הכתובת.

   השירותיםל ביצוע השפעת סכסוך ע .32

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  .32.1
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה 

ו/או בביצוע  השירותיםבמותב שיפוטי כל שהוא, ישא הספק באחריות להמשיך בביצוע 
תיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים שאר התחייבויו

  ולשאר הוראות החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים  .32.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את , 1970- "אתשל(תרופות בשל הפרת חוזה), 

סעד  הי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיהחוזה, וזאת מכל סיבה שהיא, וכ
 ממוני בלבד. 

  קיזוז ועיכבון .33

הספק 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, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. הרשות 

ת לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע תהא רשאי
על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד  ספקו/או שיגיע ל

ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים 
  בין הצדדים.אחרים ש

 סמכות שיפוט וברירת דין .34

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה  .34.1
  על נספחיו.       

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .34.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  הספקשור פרטי בנק יא .35

לשם קבלת תשלומי התמורה, מצורף בזאת מטעם הספק, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר 
  וחותמת מורשי החתימה מטעם הספק, בנוסח המצורף כנספח לחוזה.   בחתימה

  לראיה באו הצדדים על החתום:

       

   הרשות    הספק

   

   



 

28  

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

  תכולת השירותים - נספח א'

במסגרת מתן השירותים יגיש הספק חוות דעת מקצועיות, אותן רשאי שמאי להגיש בהתאם לאמור בחוק 
, בהתאם להחלטות מועצת שמאי המקרקעין, ולתקנים המאושרים ע"י  2001 –שמאי מקרקעין התשס"א 

הועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים, לרבות חוות הדעת והערכות השווי השמאיות הבאות, אשר 
 :Hard Copyוגשנה לרשות באמצעות ת

  הערכת שווי שוק מקרקעין ונכסים. .1

  הערכת דמי שימוש ראויים למקרקעין ולנכסים. .2

  עריכה /בדיקה של טבלאות איזון בתכניות איחוד וחלוקה. .3

  הערכת דמי חכירה שנתיים ראויים ו/או דמי שכירות ראויים. .4

  הערכת שווי בשימוש. .5

ונות, לרבות מס שבח, היטל השבחה, מס רכישה, דמי הוון, הערכת מיסוי בעסקאות מקרקעין ש .6
  דמי הסכמה, דמי היתר וכו'.

  חוות דעת להליכי הפקעות. .7

  הגדרת מחוברים לנכסים שונים. .8

  הליכי ירידת ערך על פי חוק התכנון והבניה. .9

  הכנת דוחות "אפס" לבחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים. .10

  שומת שימושים חורגים מהיתר. .11

  נכסים מניבים.שומת  .12

שומות שווי פיזי של נכסים בהתחשב בפחתים פיזיים/פונקציונליים/כלכליים/סביבתיים ובאורך  .13
  החיים הכלכלי של הנכסים.

  שומת ירידת ערך בגין רעש מטוסים, זיהום אוויר וכו'. .14
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  נספח הוראות הביטחון ,אבטחת מידע ושמירת סודיות

 
  כללי. .1

נספחים אלו ל"הנמל" או "נמל" תיקרא כאילו נכתב "בתחום למען הסר ספק, בכל התייחסות ב
הנמל וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט 

 .3באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה לטרמינל 
נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף לפיגוע      1.1

  לארגוני הטרור השונים.

ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת הנמל את      1.2
האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא 

 ניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.מהנמל, ואת האחריות למ
בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי      1.3

הרשות לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, 
הנחיות רא"מ בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות 

 היוצאות מהם מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.
רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב      1.4

כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שרותים בנושאי 
 .המחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה

הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים כספק, המתעתד לפעול בתחום      1.5
בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון הנמל ולבטחון הנוסעים והמטוסים, 

כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי עליך  הנוחתים והממריאים ממנו, וכן יחולו
 הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני- ותניכל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונ     1.6
 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.     1.7

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

נה להבטחת ולאבטחת הסודיות, הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הג
 השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, 
(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"),  רגיש/חסוי מסחריתכאשר הסווג הכולל הוא 

בות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה ברשתות מסוימות, לר סודיוכן בשלב עתידי גם 
על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה 

  בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.
לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי 

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

  הדרישות להלן:
 רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הבטחון לאבטחת מידע  •

  תיד);(בע
התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים  •

  הישראלי;
  דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות; •
 דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ). •

עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי 
  הנחייתו.
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  סווג מסמכי הליך זה.     1.8
מידע מסווג. יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו  הליך זה מכיל

  לידים לא רצויות.
  

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

  פיגוע בתחום הנמל.ולבצע 
  
  

  אחריות. .3

הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הבטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט  3.1
הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת הבטחון בנמל 
(להלן: "חטיבת הבטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע 

לנספח זה, מיום  3.6ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 
  אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

ידי חטיבת הבטחון, יחשב מנכ"ל הספק -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על 3.2
 כנאמן בטחון.

הספק ת יוירכז את כל פעילובטחת המידע"), שהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן א 3.3
אגף מידע מול נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות,

לנספח זה, מיום  3.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  –ומחשוב 
 אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

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

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

  נאמן הבטחון. 3.6

ל תקופת נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחון מטעם הספק במהלך כ 3.6.1
החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל 

 הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול חטיבת הבטחון.
נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הבטחון, לא יאוחר משבוע  3.6.2

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

 ם מוסמך באגף מידע ומחשוב.בנושאי אבטחת מידע מגור
על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי אבטחת  3.6.3

 המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הבטחון ואגף מידע  3.6.4

עשויים להשיק לפעילות הספק ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, ה
 .בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך

נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון ואבטחת המידע  3.6.5
 התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.
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הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון לצורך  3.6.6
 להלן. 4להנחיות סעיף אישור חטיבת הבטחון בהתאם 

 
 4חטיבת הבטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  3.6.7

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

ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן  30-המאוחר, כ מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל 3.6.8
 השרותים.

  

 נאמן אבטחת המידע. 3.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל  3.7.1
תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 

 ידע.אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המ

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו  3.7.2
ימים  7- ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ

  לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה.

לא נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב,  3.7.3
יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח 
זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה 
ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, 

 חיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.להנ שלפעול ואותם יידר שאשר על פיהם יידר

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  3.7.4
 הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם  3.7.5
ם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטע

 .לכך ששיידר

נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע 3.7.6
במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של 

 הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הקשירויות והתפעול של המערכות.

התקפים ואלה  ובנהליםאת עובדי הספק בהוראות  בטחת המידע יתדרך ויעדכןנאמן א 3.7.7
 שינתנו מפעם לפעם.

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

 ים האמורים לעיל.הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונ 3.7.9

 4אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  3.7.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או 

דעתו הבלעדי וללא צורך במתן - להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול
 עניין זה.הסברים כל שהן להחלטותיו ב

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. .4
כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום הנמל או  4.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 
  לפי עיסוקו ותחום עבודתו.בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת 
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העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות  4.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  שאלון אישי; 4.2.1

  ;1981 -הסכמה למסירת מידע; לפי חוק מרשם פלילי ותקנות השבים, התשמ"א  4.2.2

 הצהרת התחיבות בענין שימוש בסמים; 4.2.3
  ידי חטיבת הבטחון -לספק על הטפסים האמורים ימסרו.

חטיבת הבטחון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  4.3
המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה 
רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים בטחוניים, בין אם כבר 

  כניסתו ובין אם לא. אושרה

 
  הנחיות בטחוניות כלליות. .5

  תדריך בטחוני למועסקים. 5.1

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

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

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

שנתיים לעובדיו, -נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצי 5.1.3
  במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הבטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  וגבלים ואשורי מעבר.שטחים מ 5.2

כיוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל  5.2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רשיון כניסה 
אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

 והמעבר ביניהם.
לשטח מוגבל בכניסה בנמל ייעשה לפי כללי  פעמי )- _(גם חדכניסה לאדם  מתן רשיון 5.2.2

. ונהלי רש"ת 1983 - רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 
  התקפים בחטיבת הביטחון.

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש  5.2.3
  אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר, יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי  5.2.4
  בקרת המעברים של חטיבת הבטחון.

5.2.5   

מובהר בזאת כי חטיבת הבטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו  5.2.6
 של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ל והפקת רישיונות כניסה לאדם/ לרכב רש"ת רשאית לקבוע עלות לתשלום בגין טיפו 5.2.7
לשטחים מוגבלים. רישיון יופק ובעל ההרשאה/ הספק ישלם את עלותו כפי שיקבע 

 בנוהל מול אגף התשלומים/ תקבולים.
  :דרישות חטיבת הבטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים 5.2.8

ך בצורה גלויה ובולטת בכל מש (גם חד פעמי)חובה לענוד את הרשיון  .5.2.8.1
  שהייתו של בעל הרשיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .5.2.8.2
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השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של חטיבת  .5.2.8.3
  הבטחון.

נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא  .5.2.8.4
  הרישום על גבי הרשיון.מורשה לנוע לפי 

אסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר (הדבר  .5.2.8.5
  מהווה עבירה פלילית). הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .5.2.8.6

 
חלה חובת דיווח על כל רכב תפעולי שנמכר, נגנב ו/או יצא משירות הספק/  .5.2.8.7

עדכן את חטיבת הביטחון להסרת מספר הרכב מרשימת מי מטעמו. יש ל
  מורשי הכניסה לשטחים המוגבלים.

  

  קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 5.3
  אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו   5.3.1

  (בדגש על השטחים המוגבלים) עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות              
 הבטחוניות שלהלן:             

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

לפני מועד תחילת תקופת  21-השרותים, אך לא יאוחר מהיום ה
מתן השרותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים 

לשרת אותו  קבועים (להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים
 .4במהלך תקופת מתן השרותים, ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים   (ב)
בתקופת מתן השרותים, עליו להעביר לחטיבת הבטחון בקשה 

 לעיל. 4מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 
ו נכלל הספק מתחייב לא לקבל שרותים בתחום זה מגורם, שאינ  (ג)

ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את חטיבת הבטחון על כל גורם, 
אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השרותים 

  ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.
(ד)      הספק מתחייב כי מקור הסחורה יהיה מאושר על ידי חטיבת הביטחון 

  הביטחון של החטיבה. בנתב"ג וכזה העונה על דרישות

הוגדר תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה  3בטרמינל   5.3.1.2
והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה 
ובדיקה בטחונית לפי נוהל ספקים של חטיבת הבטחון ורק לגורמים, אשר 

  פעולי.אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום הת
הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי   5.3.1.3

ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 
המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח 

  האווירי).
לים, הנמצאים בתוך הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגב    5.3.1.4

, או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר 3טרמינל 
כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י 

  חטיבת הבטחון.
מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה   5.3.1.5

ום הנמל (כולל למכירה במקומות המיועדת להטסה, למכירה או לשמוש בתח
השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת 

  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).
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  אבטחת מידע בחצרי הרשות:  5.3.2
רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי     5.3.2.1

 ראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.הרשות לפי הו
הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות      5.3.2.2

מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי 
אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה 

- וש במחשבים נישאים לשם מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתבלעשות שמ
התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות 

  של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

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

  לסוגיהן. DOKאופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני 
ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש   5.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 
ומחשוב, לפי הצעה בכתב של הספק  אגף מידע\מראש ובכתב של נציג הרשות

  ודיון, לפי הצורך.
לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת   5.3.2.5

המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי 
  .והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

 בקרה וביקורת. .6
הבטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע חטיבת  6.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה - ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול
 וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

גילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מערך הבקרה והביקורת יכלול תר 6.2
 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות

הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל  6.3
לה עם המבקרים ולתקן עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעו

 מידית את כל החריגות שימצאו.
אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  6.4

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה  6.5

טחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה של חריגה מכללי הב
 והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

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

חטיבת הביטחון תהיה רשאית לבצע מעקב ובקרה אחר עובדי המפעל במטרה לוודא קיום   6.7
 חטיבת הביטחון בנוגע לגיוס כוח אדם וקבלני משנה שיועסקו ע"י הספק. הנחיות

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

להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הבטחון 
 חשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הנמל.או מערכות מידע ומ

נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם הספק  7.2
דרישות האבטחה במסמך  יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל.

נה, שיועסקו מש-האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 .ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן

משנה -שרות (עובד של הספק, ספק-כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 7.3
או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על 
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השרות). הצהרות -תימתו של נותןהסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לח
  .2להלן טופס הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 כללי התנהגות בטחוניים. .8
חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל ולאולמות  8.1

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

 בשגרה ובשעת חירום.
תנועתם של אנשי הבטחון מטעם חטיבת הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה,  8.3

 ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.
שלא המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים  8.4

 .לצורכי עבודתם
אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני,  8.5

הספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחון או לנציג היחידה 
 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

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

  שינויים ועדכונים. .9

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

חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, 
 דעתן, בכל עת.- לפי שיקול

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות  9.2
ונית ולהוביל לשינוי ו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטח

 ו/או עדכון הוראות נספח זה.
הספק יקבל מראש מידי חטיבת הבטחון בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את  9.3

 השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.
 שונות. .10

מידע ומחשוב ומכללי אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחון ואגף  10.1
 ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.

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

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

דעתה של חטיבת הבטחון, השלכה על בטחון הנוסעים, ציבור המבקרים - יש לה, לפי שיקול
 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתוהמטוסים בנמל, 

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

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

  ללא יוצא מן הכלל.

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

 ללא כל ערעור.
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  נוהל האבטחה בחצרי הספק. .11
  

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או 
  חלקים ממנה. 

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

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

צעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. מערך התקשוב, עליו יבו 11.1
רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים -לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

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

 בהתאם.
 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 11.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 11.3

מורשים למידע של הרשות. -) הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי1
אות, על המציע להתחייב ליישום את אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמ

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 
  על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

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

עוד מידע של הרשות מאוחסן -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 11.4
על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת 

חזוקה יבוצעו רק ע"י מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות ת
 גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות  11.5
לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא 

ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור  יוחלף מורשה כזה ללא
  הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

שרות או סיום - עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 11.6
ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי 

כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות של עיכוב), 
הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, 
תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו 

שות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, קשורים למהלך אספקת השירותים לר
  לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

  ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.-יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על
  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק

המשנה על מנת לוודא - הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או ספק
  ביצוע ההוראות כפי שרשומים.

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של  11.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-הספק או של ספק

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

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

  למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.
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  שמירת סודיות, סדרי בטחון. -של הספק  תהתחייבולנספח :כתב  1טופס 

  
אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד 

____________________ והמורשה לחתום _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד 
  ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  מבוא. .1
הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות 

מידע רגיש / חסוי נם בגדר ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הי
(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה  וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל  וכן מידע בסיווג שמור / סודיומוסדותיה) 

 אישי לפעול כדלקמן: רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן
  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

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

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

  דיני הנספחים. .4

 התחיבות זה עדיפות.-התחיבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1
התחיבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון -במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

"נספחים ספציפיים"), יקבע  -ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן  ובנספחים
  האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

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

 זה.
"החוק"), לידיעת  -(להלן  1977 - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .5.2

המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י - עובדי וקבלני
 להלן). 6הרשות (כמוגדר בסעיף חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  כתבות משודרות והרצאות.

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

  אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  נציג הרשות. .6
המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות  התחיבות זה יהיה- נציג הרשות לצורך כתב

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

-חת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמןהתחיבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבט
  לזמן, לפי הצורך.

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

  ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  התחיבות זה.-הפרה של כתב .8
ידי או - התחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-כתבהפרת הוראה מהוראות 

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

  התחיבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.-ות לפי כתבהאחרות, העומדות לרש

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

  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

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

  התחיבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

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

  מתנאי ההסכם.
  

  ל החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבטחון.ולראיה באתי ע
  
  
  __________________      __________________      __________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  
  
  
  __________________      __________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. - השרות - לנספח : כתב התחיבות של נותן 2טופס 
  

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

  

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

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי  חסוי וחסוי ביותר
(לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של  וכן מידע בסיווג שמור / סודיהממשלה ומוסדותיה) 

פעול שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי ל
  כדלקמן:

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

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

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

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  1958
מאסר שנה  - והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו 

  אחת.
כעובד או כספק לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק   ב.

הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא 
  מסר את הידיעה בתום לב.

  גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  - בלו, דינו לק
  מאסר ששה חודשים. -המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

  מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה.לרבות  -"מסירה" 

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך  .4
תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על 

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

הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או 
מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת 

כלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, אשראי מבנקים, מסירת ידיעות ל
  כתבות משודרות והרצאות.

  

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5
להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם 

 שור מפורש ובכתב מנציג הרשות.קיבלתי לכך אי
  

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב  .6
ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות בטחון, שיובאו 

 לידיעתי מזמן לזמן.
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-ראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן לאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאח .7
 _____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

  ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.
  

  _____________________ תאריך: __________    שם החותם: __________________      חתימה:
  נחתם בנוכחות:

  תפקיד: __________    שם המאשר: __________________   חתימה:_____________________
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  נספח מקוצר להוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א -1נספח ב'

תחליף  נספח זה מהווה תקציר לנספח המורחב "הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות" ואינו

  לנספח המורחב.

באחריות הספק לוודא כי ההתייחסות תהא לנספח המורחב בלבד ולא לנספח המקוצר בכל היבט של 

 בדיקה לעדכניות המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן .1

פק להעסיק בתחום המתקן כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הס .1.1
או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 
בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום 

 .עבודתו

באמצעות העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  .1.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: .1.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .1.2.1.1

  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .1.2.1.2

  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .1.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .1.2.1.4

 זהות.טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת.  .1.2.1.5

 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .1.2.1.6

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: .1.2.2

 שאלון למועמד זר. .1.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .1.2.2.2

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו  .1.2.2.3
 הנוכחית.

, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור .1.3
כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם 

 מהקב"ט. 

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,  .1.4
  ך). והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכ

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  .1.5
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  ביטחונית.

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .1.6
פקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי המועסקים, הס
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לאסור 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 אושר  .1.7
  ן.ידי קב"ט המתק- על

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  .1.8
 ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר  .1.9
לאור הנתונים  -עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם  שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה,

אדם -האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן -ולוחות

  השירותים.

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר .2

הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור  .2.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם 
  (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

ווג בטחוני מתאים מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס .2.2
מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

- 1983. 

רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם  .2.3
  תפקידו דורש זאת.

לעשות שימוש אחר  רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט .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 לאגף -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על .2.6
מל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנ

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות  במסגרת מתן השירותים בלבד.
  ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונות  .2.7
ניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח בנמל כל רישיון כ

המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 
לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד 

  הרישיונות בנמל.

ון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד תהליך הטפול בבקשה למתן רישי .2.8
שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה 

  לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  .2.9
  דעה מוקדמת.רישיון כניסה, בכל עת וללא הו

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .2.10
 הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.
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  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. שימוש  .3.1
באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת 

  לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

הרישיון בשטח  חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל .3.2
 המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .3.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. .3.4

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי  .3.5
  הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה  .3.6
  פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .3.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת  .3.8
יונו. החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה ההעסקה של עובד ולהחזיר את ריש

  פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .3.9
  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  כללי התנהגות בטחוניים .4

מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן חל איסור  .4.1
  ולאולמות הטרמינל הציבוריים.

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
 רגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.ת

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים שלא  .4.4
 לצורכי עבודתם.

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני,  .4.5
ווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה הספק וכל מי מטעמו מחויבים לד

 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא  .4.6
 לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן .4.7
 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק  .4.8
במקרה של חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

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

  הרשות.
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עבור פעילויות מחוץ לתחומי נתב"ג אשר  - נספח מקוצר להוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"א

  מוזמנים או נרכשים על ידי גורמי מסופים ושתפ"א.

"הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות" ואינו תחליף נספח זה מהווה תקציר לנספח המורחב 
 לנספח המורחב.

באחריות הספק לוודא כי ההתייחסות תהא לנספח המורחב בלבד ולא לנספח המקוצר בכל היבט של 
 בדיקה לעדכניות המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן .5

המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או כאמור,  .5.1
להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 

  .בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו

ספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות העובד ומעבידו מתחייבים ל .5.2
  הטפסים המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: .5.2.1
  שאלון אישי+ עלון לנבדק. .5.2.1.1
  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .5.2.1.2
 הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים. .5.2.1.3
 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4
 צורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות.טופס ל .5.2.1.5
 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .5.2.1.6

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: .5.2.2
 שאלון למועמד זר. .5.2.2.1
 צילום דרכון בתוקף. .5.2.2.2
אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו  .5.2.2.3

 הנוכחית.
הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי  .5.3

  הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מהקב"ט. 

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד,  .5.4
  ביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). והחתימות אומתו ע"י נאמן ה

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  .5.5
שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות 

  ביטחונית.

די, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים, קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלע .5.6
הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על 
כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין 

  אם לא.

- רטיו לא הועברו ואשר לא אושר עלהספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פ .5.7
 ידי קב"ט המתקן.

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  .5.8
  ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

ועד למספר  תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים .5.9
לאור הנתונים  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

- אדם ולוחות- האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן השירותים.
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  שורי מעבר.שטחים מוגבלים וא .6

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  .6.1
שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם (כולם 

 או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.
כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים מתן רישיון  .6.2

 -מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 
1983.  

רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו  .6.3
  דורש זאת.

סה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר באישור רישיון הכני .6.4
  זה או להעבירו לאחר.

השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  .6.5
  המעברים של הקב"ט.

ן לאגף מידע ידי נאמן הביטחו- בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על .6.6
ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרישיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת 

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית  מתן השירותים בלבד.
  היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

השרות ברשות או למשרד הרישיונות בנמל  הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את .6.7
כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו 
צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים 

  משרד הרישיונות בנמל.במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו ל

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  .6.8
שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה 

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

לבטל את תוקפו של כל רישיון מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .6.9
 כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .6.10
  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  

  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .7

חים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. שימוש מעבר לשט .7.1
באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת 

 לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 
בשטח המוגבל  חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון .7.2

  אליו הוא מורשה להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .7.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן. .7.4

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי הרישום  .7.5
  על גבי הרישיון.

ביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה אסור להע .7.6
  פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .7.7
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יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת ההעסקה  .7.8
זקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה של עובד ולהחזיר את רישיונו. הח

  תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .7.9
  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  

  כללי התנהגות בטחוניים. .8

נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות חל איסור מוחלט על  .8.1
 הטרמינל הציבוריים.

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

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול  .8.3
 שר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.תתאפ

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים שלא לצורכי  .8.4
 עבודתם.

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני, הספק  .8.5
יה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודות

 ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.
העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי  .8.6

 נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!
די, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מי .8.7

 בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.
הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של  .8.8

חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות 
 במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

קורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי בקרה ובי .8.9
 הרשות.
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  וגיהות  בטיחותהוראות  -נספח ג' 
  הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. 1.1

"רש"ת") וכן כל מקום "מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן:  1.2
 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\אחר שבו ניתן השירות

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק  .2
(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים 

 החוזה למתן השירותים.\מקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאהבמי מ

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

ות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומ
וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי 
מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל 

ות ההקמה ובין כל עבודה אחרת התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבוד
במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד 

 מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

הספק מצהיר כי הוא וכל עובד מטעמו נושאים ברישיונות ובהסמכות בתוקף, הנדרשות עפ"י חוק  .4
ק מתחייב כי לא תבוצע כל עבודה מטעמו בידי אדם שאינו מורשה או לצורך ביצוע העבודה. הספ

 אינו מוסמך לביצוע העבודה.

הספק מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור  .5
ותקנותיו, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח  1954- לעיל) חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

ותקנותיה תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  1970-התש"ל חדש],
, תקנות שירותי 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - התשע"ג

ותקנותיו, כללי רשות  1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ותקנותיו, 2001-הובלה, התשס"א
, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], 1984- רה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"דשדות התעופה (שמי

- תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים דיני התכנון והבנייה, חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט
,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים 1989

כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות  לביצוע עבודות ההקמה ו/או
במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, והוא מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם 
ולדאוג לכך שכל מי מטעמו ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת שבדינים האמורים, כל 

 ל מקום אחר בתחומי רש"ת.זמן היותם במקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכ

הספק ימנה מנהל חוזה שישמש כנציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל  .6
  החוזה מטעם רש"ת.

בפרויקט \באחריות הספק, כי עובדיו יעברו הדרכה לפני תחילת העסקתם במקום מתן השרות .7
נוי סיכונים בסביבת העבודה ספציפי ולאחר מכן, בתדירות שלא תפחת מאחת לשנה, או בעת שי

(המחמיר מבין השניים). כל אחד מהעובדים יודרך  לגבי סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים 
  במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם

ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם המוסמך לכך כדין. הספק יישא בכל העלויות הכרוכות  .8
  עבודה, ארוחות, הסעות, וכו'). בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום

הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, בציוד המגן הנדרש בחוק או בתקנות  .9
ובנהלי רש"ת כמו למשל אפודים זוהרים, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, 

  קסדות מגן, בהתאם לסוג העבודה ולסיכונים.

ו ישתמשו אך ורק במכונות, בציוד וכלי עבודה תקינים העומדים בדרישות הספק ו/או כל מי מטעמ .10
  הבטיחות המפורטות בדין. 
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  הספק יבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות לכל כלי/ציוד תפעולי              .11
המופעל על ידי עובדיו במקום מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים מוסמכים כנדרש עפ"י 

ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י הספק בתיק ייעודי לכל כלי/ציוד כל דין 
תפעולי.  התיקים הנ"ל יהיו זמינים בכל עת במקום מתן השירות, לביקורת ע"י ממונה בטיחות 

 וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו.

סוף יום העבודה כל פסולת הספק מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל  .12
 וגרוטאות אל מחוץ למקום מתן השרות, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו.

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות  .13
  .   1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

כח אחר, אלא בתאום עם רש"ת. -צוע כל עבודה לכל ספק או באהספק מתחייב שלא להעביר בי .14
היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות 

  המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

הספק מתחייב שלא לבצע עבודה מסוכנת (כגון: עבודה בגובה/גגות, עבודה בחלל מוקף, עבודה  .15
בודות העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזה/מתקן הרמה, עבודות חשמל או באש גלויה, ע

עבודות בסמוך או מתחת לקווי מתח, עבודה עם חומרים מסוכנים, עבודה מתחת למסע מורם 
אלא לאחר  -(סכנת המחצות), או כל עבודה בה קיימת סכנה ממשית לחיי אדם ואו נזק רב לרכוש

הרשות וכפוף להוראות הבטיחות עליהן תורה הרשות, ועל  קבלת היתר עבודה מיוחד בכתב מטעם
  פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.

  הספק יספק, על חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  .16
  פי דין, או לפי הוראות הבטיחות של הרשות, כדי להבטיח את -זוהרים הנדרשים על

    בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.   

בנוסף למפורט בנספח זה, הספק מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי  .17
הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על 
הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה 

ע"י הספק בתחומי מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י הספק.  לא יוחזר להעסקה
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה 
של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק 

וצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל ה
  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

הספק יציית מיד לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות ברשות בגלל  .18
ליקויי בטיחות בעבודתו, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"ת. העבודה 

הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות תופסק לאלתר לשיפור 
ברשות. במקרה כזה לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים שנגרמו 

  במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם. הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה.

  בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת .19
  באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

פי הנחיות מנהל החוזה והממונה על הבטיחות, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא -הספק ינהג על .20
  בטיחות.

בנטים בכל הקשור להתנהגות בשעת חירום, הספק מתחייב לציית לכללי רש"ת ולנהליה הרל .21
 לרבות מצבי חירום ארגונים ספציפים.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים  .22
העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות 

  מוסמכת אחרת.
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הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית : ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג במידה .23
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

הספק יציג טרם תחילת מתן השירות, רישוי עסק בתוקף (בהתאם לנדרש), תכנית לניהול  23.1
על העבודה (תכנית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים  בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח 

לעבודה במקום מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות  2013-הבטיחות), התשע"ג
רש"ת. תכנית לניהול הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הספק,  

 המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ועל חשבון הספק.

בטיחות ע"י ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת, עם אישור תכנית ניהול הבטיחות ונהלי ה 23.2
ידאג הספק להסמכת המנהל מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, כנאמן בטיחות 

 בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהלים  ובתכנית לניהול הבטיחות.

בודה הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח ע 23.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות  אזורי.

 וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

  

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדר בצו  במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג .24
הנ"ל,  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ),  1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הסעיפים הבאים:

הספק ימנה מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית מוסמך ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון  24.1
בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה ישמש כנציגו 

פקח עבודה אזורי. הודעת המינוי בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב רשום למ
תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת העבודה באתר. על 

 מנהל העבודה להיות נוכח באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית  24.2
נדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי תקנות ארגון הפיקוח על "בנייה ובנייה ה

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות  .1996 –העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן 

מות שעות העסקת ממונה הבטיחות השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כ
מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול 

 שעות עבודה חודשיות. 32 -דעתו, אך לא פחות מ

 166הספק יציג, טרם תחילת מתן השירות, תכנית ארגון בטיחותי של האתר בהתאם לסעיף  24.3
ית לניהול בטיחות הכוללת סקר סיכונים בהתאם לתקנות בטיחות בעבודות בניה, ותכנ

לעבודה במקום  2013- לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
מתן השרות, לאישורו של ממונה בטיחות וגיהות רש"ת. התכנית לניהול הבטיחות תוכן 

ודה אזורי ועל ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הספק, המאושר ע"י מפקח עב
חשבון הספק. התוכנית לניהול הבטיחות תתייחס, בין היתר ל: הגשת עזרה ראשונה, כיבוי 

 אש/שימוש במטף, טיפול בשפך כימי, דליפת גז, זיהום קרקע.

מנהל העבודה לבניה ובניה הנדסית מטעם הספק ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור,  24.4
על הספק  מי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחו

לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' (אם וככל שיהיו) יבוצעו, תחת פיקוחו 
 הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי העבודה שבביצועו.

לות, שוחות וכד') באזור העבודה בעבודות חפירה, יגדר הספק את שטחי החפירה (בורות, תע 24.5
על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות 
החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. 

   בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.
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הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  24.6
קרקעיים באתר - הסכמת מנהל החוזה מטעם רש"ת המאשר, כי לא קיימים מכשולים תת

העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד').  אם קיימים מכשולים מסוג זה, 
ה נתונים מפורטים ומדויקים על מיקומם וכן הנחיות חייב הספק לדרוש ממנהל החוז

  מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) לנתק מראש את זרם  24.7
  החשמל, וזאת לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו.

פי מפרט שיאושר על ידי -יים תעשה עלבניית תקרות תותבות, תקרות אקוסטיות ותקרות בינ 24.8
  מנהל החוזה מטעם הרשות.

הספק יציג באתר הבנייה שילוט כולל ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, הספק, כתובתו ושמו  24.9
  ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו. 

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על  .25
 פק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.ס

  אי עמידה באחד מסעיפי נספח
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  נוסח ערבות – 'ד נספח

  לכבוד
  תאריך: ___________              התעופה שדות רשות

  ' _______________מס ערבות: הנדון

בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום "), אנו הח"מ, ערבים החייבלבקשת _______________ (להלן: " .1
"), הקרן סכום) (להלן: "עשרת אלפים שקלים חדשים בלבד(ובמילים: ₪  10,000ל עד לסך כולל ש

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה מספר 
רשות  שמאית בתחום המקרקעין, עבור-_________ לאספקת שירותי ייעוץ להערכה כלכלית

 ").החוזהשדות התעופה (להלן: "

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

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

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

  בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט 

 להלן. 4בסעיף 

 ._________ ליום עדהנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך  .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו,  .5
יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות 

  ".הערבות סכוםזו: "

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

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כולל ירקות  -" המדד"
 ופירות. 

 המדד הידוע ביום _______.  -" מדד הבסיס"

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

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית - אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 לדון בעניינים אלה.

יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא  .7
 ערבות זו.

 ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .8

  בכבוד רב,

  

שם 
בנק/חברת 
  ביטוח

  חתימה  תאריך  כתובת
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  נספח אחריות וביטוח –ה'  נספח
 
  

 תאגיד וכל אדם כל של לרכושו /אוו לגופו נזק לכל הבלעדיתבאחריות  יישא הספק  .א
 על, הספק ידי על ייגרם כאמור נזק אם בין,  השירותים מתן עקב/או  ו כדי תוך שייגרם

 ומבלי, בשמו או מטעמו הפועל תאגיד/או ו אדם כל ידי על/או ו משנה קבלני, קבלנים ידי
 משנה לקבלני/או ו לקבלנים, לרשות ,הספק של לעובדיו לרבות ,האמור מכלליות לגרוע

  .הרשות של מחדל/או ו ממעשה כתוצאה שנגרם נזק בגין למעט, לעובדיהם/או ו
  
 צד וכל הרשות את וכן,  ידו על המועסק מי את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק  .ב

 /אוו כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין ,שלישי
 כמפורט שבאחריותו אירוע כל בגין וכן זה הסכם נשוא השירותים עקב /אוו עם בקשר
  .כאמור לנזק אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  ,לעיל. א בסעיף

  
 שיגרמו ,הוצאה או הפסד נזק כל על הרשות אתו/או לשפות  לפצות חייב יהיה הספק  .ג

 הסכום במלוא  ,כן לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד ,כאמור לרשות
 שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן ,כאמור לנזק בקשר לשלם שנדרשה או הרשות ששילמה
 באחריות המצוי מחדל/או ו מעשה כל עקב לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה
  .לעיל. א בסעיף המפורט פי על הספק

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

  : ביטוח .1
  

 של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע ומבלי, לעיל כמפורט הספק אחריות להבטחת  א.  
 פי על הספק ידי על השירותים מתן  תחילת לפני, זה חוזה פי על ובין דין פי על בין הספק
, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, חשבונו על לקיים מתחייב הספק, זה חוזה
  (להלן: "ביטוחי הספק"). "ביטוחים עריכת"אישור  בנספח כמפורט הביטוח פוליסות את

  
  : הבאות ההוראות יחולו הספק ביטוחי על  .ב

  
 כל על מיד לרשות ולהודיע  הספק ביטוחי תנאי כל את לקיים מתחייב הספק  1

 הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב כן. לתביעה עילה להוות העלול אירוע
  .למבטחים להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל

  
על ידי הספק במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד  ייערךאחריות מקצועית  ביטוח  .2

  קיימת אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין.
  
עריכת   בדבר מבטחיו מאת אישור הספק ימציא, השירותים מתן לתחילת תנאי  .3

  .הספק ביטוחי עריכת אישור לנספח בהתאם ,הביטוח
הרשות תהיה רשאית למנוע מהספק להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור  
כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הספק יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד 

בטרם המציא האישור  הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים
  כנדרש.

הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם 
  לנספח זה, וזאת לא יאוחר מיומיים לפני מועד תום תקופת הביטוח. 

  
כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא  מובהר  .4

תגרע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, והספק מתחייב לקיים את כל  
התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים בשל אי הצגת 

  אישורים כמפורט לעיל. 
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 בביצוע /אוו לרשות המצאתוב ,הספק ידי על האמור הביטוח בעריכת אין  .5
 אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות ,שינויים
   .החוזה לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר

  
 כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים עריכת, כן כמו
 /אוו החוזה  פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא ,מטעמה מי או הרשות על
  .דין כל פי על
  

 שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
  .לנכון

  
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות 
תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול 

לנזק בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את לטובת אדם שגרם 
הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל 

  הספק ו/או מי מטעמו.
  

 ,הרשות כנגד  תביעה או דרישה ,טענה כל לו תהיה לא כי בזה מצהיר הספק  .6
ו/או  ותו ו/או בשימושוו/או רכוש באחרי לרכושו נזק בגין עובדיה ו/או מנהליה

 (או עבורו לשיפוי זכאי וכן בגין כל נזק שהספקלכל רכוש אשר הספק מביא עמו 
 במסגרת )בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה

 מי/או ו הרשות את בזאת פוטר והואבין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו  ,ביטוחיו
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם . כאמור לנזק אחריות מכל מטעמה

  .לנזק בזדון
  

  לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הספק לקיים  מבלי  .1  .ג
 את לצרף הרשות תפעל, בפרט שלישיים צדדים כלפי חבות לביטוח פוליסה  

 וזכיינים קבלנים עבור הרשות עורכת אותו' ג צד לביטוח, חשבונו על, הספק
 הסכם פי על  הספק פעילות עם בקשר  הספק חבות  לכיסוי,  בשטחה הפועלים

(נוסח  הנזיקין פקודת פי על'  ג צד  כלפי  הרשות של החוקית אחריותה ואת, זה
 לקיים  הספק מחויב אותה  שלישי צד לפוליסה מעבר החל עודף כביטוח) , חדש

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

 
  $ דולר ארה"ב לאירוע.  100,000,000  -  יהיה  זו בפוליסה האחריות גבול  .2

 תשלח  לעיל כאמור שלה' ג צד לביטוח הספק את לצרף הצליחה והרשות היה
  .בחוזה הרשומה הכתובת לפי כאמור הספק צירוף על אישור  הרשות

  
 - מ תפחת לא ידו על ותשולם הספק על שתחול העצמית ההשתתפות כי מובהר  .3

5000.$  
 על מוטלת בו במקרה, הרשות קביעת פי על העצמית בהשתתפות ישא הספק
  .דין כל הוראות לפי/או ו זה בחוזה כאמור לנזק אחריות  הספק
 תשלום מכל האמור הסכום את לנכות רשאית תהיה הרשות כי מסכים הספק
  .לספק הרשות מאת יגיע אשר

  
 בעלות שנתית השתתפות, הרשות באמצעות, הספק ישלם זה ביטוח תמורת  .4

 לספק בתשלומם חבה שהרשות השנתיים התשלומים מסך פרומיל 6.25 בשיעור
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14התשלום יהיה בתוך  .זה חוזה לפי

הרשות. הספק מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור 
  מכל תשלום שיגיע מהרשות לספק.
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 לכל מעבר החל עודף כיסוי ומהווה שיורי הינו זה ביטוח כי במפורש מוסכם  .5

 לא זה וביטוח, לערוך התחייב או רךע הספק אשר שלישי צד כלפי אחריות ביטוח
  .כאמור הספק ידי על נערך אשר ביטוח לכל משותף כביטוח יחשב

 
מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או  הספק  .6

הבאים  מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, 
תחולתו ומגבלותיו, יהיה  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי 

 שימצא לנכון. 
 

, תביעה או מקרה שיש בהם כדי מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק הספק  .7
על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על  לתביעה להוות יסוד 

  ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או הספק על פי הפוליסה. 
 

לביטוחים המפורטים בנספח "אישור עריכת ביטוחי הספק" המצ"ב,  מתחייב  בנוסף  .ד
ש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן הספק לערוך ביטוח חובה כנדר

 אחריות בגבול רכב בכלי שימוש או  בעלות עקבביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי 
  .לאירוע ₪ 1,000,000 – מ יפחת לא אשר

 
, הרשות רשאית תהא, זה חוזה פי על לערוך עליו אשר הביטוחים את הספק יבצע לא אם  .ה

 לרבות, הביטוח דמי את ולשלם  הספק תחת הביטוחים את לערוך, חייבת לא אך
 לשלם מתחייב והספק, הספק חשבון על, הצמדה הפרשי/או ו ריבית, השוטפות הפרמיות
 הרשות על להטיל כדי לעיל באמור אין. כאמור ביצעה אשר התשלומים כל את לרשות
 הרשות נגד טענה כל על בזה מוותר והספק,  הספק עבור הביטוחים לעריכת כלשהי חבות
    .והיקפם טיבם, כאמור הביטוחים עריכת אי או עריכת בדבר

  
של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה  הפרה  .ו

 יסודית . 
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  אישור עריכת ביטוחי הספק – ו' נספח

   ___________ תאריך
  

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

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .ג.נ.,א
  
  

 ___________ (להלן: "הספק")לבין ביניכם..................... (להלן: "ההסכם")  מיום הסכם  : הנדון
עבור  (להלן: "השירותים") המקרקעין בתחוםשמאית -להערכה כלכלית ייעוץ שירותי למתן

  רשות שדות התעופה
  

למתן שירותי ייעוץ להערכה חוזה מאשרים בזאת כי  ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם  הננו
 התעופה שדות רשות בין שנחתם"ל, הנ בחוזה כמוגדר  הרשות עבור שמאית בתחום המקרקעין –כלכלית 
  :כדלקמן, הספק לבין בישראל

  
  
  :מקצועית אחריות ביטוח  .1
  

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

  

"כ ובסה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה$ 1,000,000האחריות: לא יפחתו מסך של  גבולות

  .הביטוח לתקופת

 

 הספק של מקצועי מחדל או מעשה בגין הספק של דין כל פי על המקצועית אחריותו את מכסה הפוליסה

  .השירותים במתן הקשור בכל מנהליו/או ו עובדיו/או ו

 

  .השירותים מתן עם בקשר הפעילות תחילת ממועד יפחת לא: רטרואקטיבי תאריך

  

הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם אי יושר מצד עובדי הספק, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה 

ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי, נזק כספי טהור, 

  הרע, דיבה והשמצה, הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני.פרסום לשון 

  

 על נערך לא כי בתנאי הביטוח תוקף תום לאחר לפחות חודשים 12 של גילוי תקופת סעיף כוללת הפוליסה

 של במקרה לתוקפו ייכנס אשר, זה ביטוח מסעיף כמתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידי

  .חידושה אי או בתנאיה לרעה שינוי או זו פוליסה ביטול
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או מחדלי הספק  בגין מעשימורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה   הפוליסה

  והפועלים מטעמו.

  
  ):שלישי(צד  הציבור כלפי חוקית אחריות לביטוח פוליסה  .2
  

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

למקרה  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 1,000,000 של מסך יפחתו לא: האחריות גבולות    
  ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
 נזק/או ו אבדן, פגיעה בגין מטעמו הבאים וכל הספק של דין כל  פי על חבותו את מכסה הפוליסה    

 לעובדיה, לרשות במפורש האמור מכלליות לגרוע מבלי  - ) רכוש/או ו(גוף  שלישי לצד שייגרם
  .להם ומחוצה הרשות בחצרי השירותים מתן עם בקשר לרבות, מטעמה ולבאים

 
או מחדלי  בגין מעשימורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה   הפוליסה    

  הספק והפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  

  "ביט". מהדורת שלישי צד כלפי אחריות לביטוח"פוליסה ה מתנאי יפחתו לא הפוליסה תנאי    
 

  : מעבידים אחריות ביטוח  .3
  

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

  

 לתקופת"כ ובסה או שווה ערך בתוספת הצמדה למקרה$ 5,000,000האחריות: לא יפחתו מסך של  גבולות

  .הביטוח

 

 מעובדיו למי כלשהי מחלה/או ו גופנית פגיעה בגין מטעמו הבאים וכל הספק של חבותו את מכסה הפוליסה

  .להם ומחוצה הרשות בחצרי השירותים במתן עבודתם עקב או כדי תוך

  

 או כמעסיקים חבות עליהם ותוטל היה נוספים כמבוטחים ומנהליה עובדיה, הרשות את תכלול הפוליסה

  .הנפגע של מעבידים

  

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

  

  (במידה והספק מביא ציוד לשטחי הרשות) ביטוח רכוש וציוד  .4

 התעופה שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכו  באחריותו ו/או  הספק בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 

 ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או

   .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי
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  :הבאות להוראות כפופים יהיו הספק ביטוחי

   
מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי  הננו .1

כל אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני 
  זדון. ב כוונתקרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

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

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

  .הרשות כלפי יופעל לא, אחר ביטוח קיים כאשר המבטח אחריות את כלשהי בדרך
 
 הפוליסה פי על מזכויותיו לגרוע העלול לב בתום המבוטח מיחידי יחיד של מחדל או מעשה .4

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

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

  .בלבד
 

 בכל הפוליסות כאמור גבולות טריטוריאליים ודין שיפוט יהיו כל העולם. .7
  
  

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

  ,רב בכבוד
    

  __________________                            _______________ 
        

  חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
  

  

   



 

58  

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים - ' זנספח 

 לכבוד

  רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

מצהיר ומתחייב בזאת בשם ") נציג הספקאני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "

הספק: ___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: 

למתן שירותי ייעוץ להערכה התקשרות עם חוזה מס' __________ למסגרת "), בקשר עם חוזה הרשות"

  , כדלקמן:")ההחוז(להלן: " שמאית בתחום המקרקעין עבור רשות שדות התעופה –כלכלית 

על פי  ")"השירותים(להלן:  שירותים שונים בביקורת פנימיתכי הספק נבחר לבצע עבור הרשות  .1
 החוזה.

(וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2
עיסוקי הספק האחרים לבין  , במישרין ו/או בעקיפין, ביןכלשהם ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

מעניק  הספקמתן השירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 
קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לספק עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים 

 לעבוד).
ו/או באמצעות מי מטעמו,  כי אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו הספקבגדר האמור, 

 וכמפורט שם. לחוזה 3.5.2עם גורם בעל אינטרס כהגדרתו בסעיף 
אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים בנוסף ועדיין בגדר האמור, הספק 

וכמפורט  לחוזה זה 3.5.3במכרז זה, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 
  .שם

במהלך כל תקופת החוזה לא גם הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי  .3
כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה  ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםיתקיים מצב של 

  .בקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות הרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב דיחוי לרשות ללאהספק מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל במקרה זה יפעל הספק  מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם  להסרת ניגוד העניינים האמורשיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
  כסוך. גורם בעל אינטרס ו/או הקשר עם צד בס

מנותני השירות למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד  .5
, וכל אחד מבעלי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו)ו/או  )בעצמו (לרבות נציג הספקמטעמו של הספק 

 יובין עיסוק מתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, מהם 
 ..האישיים לבין מתן השירותים והאחרים ו/או ענייני

 . מסמכי המכרזאין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות  .6
אלא אם  מסמכי המכרזלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .7

  הקשרם מחייב אחרת.
  נציג הספק על החתום:ולראיה בא 

  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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  נספח איכות הסביבה  - ' חנספח 

 הגדרות .  1

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה. ":הספק"

יחידה של הרשות המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  בתחום איכות הסביבה. 

 שדה תעופה  או מסוף אשר מוגדרים בחוזה "שדות תעופה" ,"מסופים". -"מתקן"

 מנהל שדה תעופה/מסוף אשר מוגדרים בחוזה "שדות תעופה", "מסופים". -"מנהל מתקן"

  חובות הספק .  2

בכל תקופת מתן השירותים יחזיק הספק אישורים מחובתו של הספק ובאחריותו כי  .2.1

ורישיונות הנדרשים לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים 

ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים, 

מחויבויותיו לפי ההסכם  העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם קיום כל

 עם רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה.

 –חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו על הספק טרם ביצוע עבודה לוודא כי הינו עומד בתנאי  .2.2

תקנות הדרכים (שילוט),  ,1999 –תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט ,  1966

, לרבות 2009 –ם (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"ע תקנות הדרכי,  1980 –התש"ם 

אין באמור כדי לגרוע מאחריותו האישורים והיתרים הנדרשים מתוקף חוקים ותקנות אלו . 

 למלא אחר הוראות כל דין אחרות . של הספק

הספק ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים  .2.3

ותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום. הספק יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו הנובעים מפעיל

כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה. הספק יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים 

 כאמור, וישמור על התיעוד, במשך כל תקופת החוזה.

ת הוראות כל מחובתו של הספק לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפר .2.4

דין ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו ו/או 

ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום קרקע, 

רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול 

 ת לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות המוסמכות.מיידי

מחובתו של הספק לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם אחר  .2.5

 הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק זה.

פעולה מונעת ו/או  באחריות הספק לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או .2.6

  פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום הגנת הסביבה. 

כל דין בנושאי ההגנה  הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהספק מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .2.7

על פי נספח זה לרבות  והתחייבויותיעל הסביבה ואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 
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/או ימסרו לו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ו ולא למעט בגין הפרה של ההנחיות שנמסרו

ברשות על פי נספח זה. אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או של 

ו/או מחדל כלשהם בכל הנוגע לשמירה על ההוראות בנספח זה,  מעשה בגיןמי מטעמו 

/או ו מעשה בגין נגדה שתוגש דרישהוהספק מתחייב לשפות את הרשות בגין כל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו הספק ידי על שנעשו מחדל

כל מקרה בו נדרש הספק לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך  .2.8

 דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן סביר וללא דיחוי. 

, בהיבטים השונים של איכות סביבה בפעילות השאר בין,  העוסקת נהלים מערכת רשותל .2.9

את הספק ויהיה עליו  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורהמתבצעת ברשות. 

המתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםלקיימו בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה ברשות, 

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ברשות אחר ממונה גורם כל בתיאום

 עשר .  3

 פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעלהימנע מכל פעולה אשר יוצרת  הספק על .3.1

  .דין כל

 לפעול הספק באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .3.2

  .המותרות לרמות הרעש להפחתת

  זיהום קרקע .  4

על הספק להימנע מכל זיהום קרקע בעת פעילותו במתחם המתקן ועליו למגן כל חומר מסוכן 

מהמיכלים התחומים על  110%שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה.     

  זיהום אויר .  5

  דין.לא יגרום ספק לזיהום אויר, כהגדרתו לפי כל  .5.1

הספק מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר  .5.2

  המוגדרים בכל דין.

  ריח מטרדי .  6

  ח לסביבתו.כל מטרד רי ספק יגרום  לא .6.1

  הספק מחויב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .6.2

  פסולת .  7

  - הגדרות .7.1

רגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי פסולת מוצקה המכילה מרכיבים או -פסולת ביתית

    מזון גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק  - פסולת מסוכנת

  .1990חומרים מסוכנים) התשנ"א  
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 כללי .7.2

הוראות רש"ת הספק מחויב לטפל בכל פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילותו, על פי 

, 1984 -וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות  1993 -חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג

 .המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

  פסולת ביתית .7.3

  אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים המוקצים על ידי רש"ת.פסולת ביתית, לרבות פסולת 

  פסולת מסוכנת .7.4

לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך הספק פסולת מסוכנת מכל סוג שהוא  .7.4.1

  בתחומי הרשות 

פסולת מסוכנת תועבר באם תיווצר בתהליך עבודתו  על ידי הספק ועל חשבונו  .7.4.2

את בתיאום עם המשרד להגנת לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, ז

  הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל פסולת חומרים מסוכנים באם קיימת, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י  .7.4.3

המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני הגורמים 

 ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה. םהרלוונטיי

  

  _____תאריך__________

  הצהרת הספק

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמירה על איכות הסביבה המפורטות  .1

 לחוזה) המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ח'בחוזה ובנספח איכות הסביבה (נספח 

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב מתן השירותים על ידי  מבלי למלא אחר הוראות כל דין, החוזה  .2

' לחוזה, עלולות לפגוע באיכות חעל נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנחיות על פי נספח 

הסביבה וכי מילוי האמור לעיל, לרבות אך לא למעט נהלי הרשות הרלבנטיים נועדו לצמצם פגיעה 

כל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות השמירה על כל האמור לעיל ברישא כ

לסעיף זה וכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות הינה הגורם אשר אליו יהיה עלי לפנות, 

בנוסף לחובתי לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו, בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או 

 חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.

בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע מחובתי לשמירת כל  .3

הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי 

ות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות ידוע לי שההנחיות דלעיל אינן מקיפ

 לרבות ולא להמעיט מהוראות הדין הרלבנטיות.
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הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  .4

 בתחומי הרשות.

שנגרם בתחומי  הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג .5

 פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי הרשות.   

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י הרשות ובפיקוחה אין בהן כדי להשיט אחריות על הרשות  .6

בכל הנוגע על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והוראות 

 ספחיו בלבד.      החוזה על נ

  

  שם הספק ומס' ת.ז.________________

  שם החברה ומס' ח.פ.________________

  כתובת____________________________

  טלפון_____________________________

  חתימה____________________________

    

  

אני, ______________ עובד הרשות, תפקיד________, מחלקה_________, מאשר בזאת כי הספק 

החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו ואת המחויבויות 

  המוטלות עליו. 

  _______________ - חתימת עובד הרשות

  

  

  

  

  



 

63  

 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

     הספק מסמכי המכרז כולל הצעת - ט'נספח 
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