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   רשות שדות התעופה

   עבור רשות שדות התעופה סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג הכוונה,שירותי למתן חוזה 

  
  2018שנערך ונחתם בנתב"ג, ביום ___ בחודש ______, שנת 

  
  

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

  ;מצד אחד
  
  
  

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הקבלן(להלן: "
   ;מצד שני
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   :נספחים
  

 חטיבת של"ן 2'א נספח ,חטיבת בטחון נתב"ג 1'א נספח( השירותיםהנספח התפעולי למתן  -  נספח א'
   )טבלת ותק עובדים 3ונספח א'

  נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים  -  פח ב'נס

 נספח איכות הסביבה - נספח ג'

  נספח בטיחות וגהות- נספח ד'

  אבטחת מידע ושמירת סודיות נספח הוראות הביטחון,- נספח ה'

   נספח שימוש בנכס- נספח ו'

   יםמפרט הנכס -  1נספח ו'

   נספח אחזקה -  2נספח ו'

 וביטוח  בנזיקין אחריותנספח - 'זנספח 

   טוחיםישור עריכת ביא -  'חנספח 

   נוסח ערבות לחוזה -  'טנספח 

   לשימוש במערכות סידור עבודה ובמערכת הסעים כתב הרשאה -  י'נספח 

   אישור פרטי חשבון בנק הקבלן -  'אנספח י

  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן -  'בי נספח
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   עבור רשות שדות התעופה דרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"גשירותי הכוונה,סלמתן חוזה 

  

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

  
  

  _______________    :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

   ;מצד שני                ")הקבלן(להלן: "

  

, ובכלל זה את נמל תעופה בן התעופהונמלי את שדות המנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה  הואיל
   ;1977- ), על פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז"נתב"ג: "(להלןו , על כל מתקניגוריון

 הכוונה,שירותי למתן בחוזה  להתקשרות 2017/070/0563/00 פומבי מס'מכרז  פרסמה אתוהרשות   והואיל
כמפורט במסמכי המכרז,  "), הכולהמכרזן: "(להל הרשותעבור  סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג
   ;המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 על סמך הצהרותיו ,מכרזכהצעה הזוכה ב הקבלןהצעתו של הכריזה על הרשות ועדת המכרזים של ו  והואיל
המכרז ועל פי כל תנאיו; הצעת הקבלן, לרבות טופס הזמנת  במסגרתוהתחייבויותיו כפי שהוגשו 

  ; , ומהווים חלק בלתי נפרד הימנולחוזה זה בכנספח י"ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים 

מירה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השהיא "גוף ציבורי" כמשמעותו הרשות ו  והואיל
   ;")קבלני שירותחוק (להלן: " 2013-והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

לפיו יישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה להעניק  ,והרשות מעוניינת להתקשר עם הקבלן בחוזה  והואיל
(כהגדרת מונח זה כולם או חלקם, במקומות השירות לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), 

נתנו יכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה ובכפוף להוראות הרשות, כפי שיהלהלן), 
  ;מעת לעתלקבלן 

מסכים להתקשר עם הרשות בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה הנדרשים  והקבלן  והואיל
ועובדי הקבלן  הוא, כי ומתחייב בזאת מצהיר , וכן הואקבלני שירותחוק כל דין ובפרט על פי 

ועובדי הקבלן , וכן כי הוא השירותים (כהגדרתם להלן) מתןב יםומתמח יםעוסק(כהגדרתם להלן), 
הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים,  יבעלהינם 

 שירותיםה תןמלצורך על פי החוזה (לרבות על פי הוראות כל דין), הנדרשים  הרישיונותההיתרים, 
   ם.ובמועד םבמלוא

  :כדלקמן ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים לחוזה זה

  ונספחים מבוא .1

  .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהוווהנספחים המצורפים לו המבוא לחוזה זה 

  פרשנות .2

זה במין זכר כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך וכן כל האמור בחוזה  .2.1
 אף מין נקבה במשמע, ולהיפך והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן  ההקשר.

 אין בכותרות סעיפי חוזה זה כדי לשמש פירוש לסעיפי החוזה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .2.2
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"פרשנות  שעניינה טענה, שלב בשוםידו, -על תישמע/או ו תועלה ולא, בזאת מוותרומי מטעמו  הקבלן .2.3
  ".המנסח לרעת

תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים  בחוזה זה .2.4
 :והגיונם

  ., על כל נספחיוחוזה זה  -  "החוזה"

  כהגדרתו במבוא לעיל.  -  "קבלני שירות חוק "

" טופס ההצעה הכספית"
  "ההצעה הכספיתאו "

  לחוזה זה. 'בינספח ההצעה הכספית של הקבלן המצורפת כ  -

יום " או "יום עסקים"
  "עבודה

יום עבודה (למעט יום שישי או שבת), בו פועלים הבנקים במדינת   -
  ישראל. 

מעת לעת כולל ירקות ופירות, המתפרסם  ,מדד המחירים לצרכן  -  "המדד"
אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד  ל ידיע

  .שיחליפו

בגין שהינו מדד  ,להגשת ההצעותהאחרון המדד הידוע במועד   -  "בסיסהמדד "
  .[יושלם לאחר הזכייה] ______חודש _______, שנת 

מנהל או " "המנהל"
  "החוזה

   .ו/או מי שמונה מטעמו כמנהל החוזהמנהל נתב"ג   -

  מפקח שימונה על ידי המנהל.   -  " המפקח מטעם הרשות"

וכן  בנתב"ג 3 - ו 1המבנה הקרקעי בטרמינל כל המקומות בשטח   -  "מקומות השירות"
בהם , במקומות ברחבי הארץ בהם מתקיים שירות טרום טיסה

וכמפורט בנספח  השירות את ליתןו/או המפקח יורה המנהל 
    .התפעולי

נספח תפעולי ביחס לשירותים תחת פיקוח חטיבת הבטחון ונספח   -  "הנספח התפעולי"
, תפעולי ביחס לשירותים תחת פיקוח יחידת של"ן בבית הנתיבות

   לחוזה. (בהתאמה) 2וכנספח א 1כנספח א פיםמצור

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה   -  "קבלני שירות צו "
  .2013-ג"ע, תשוהניקיון בגופים ציבוריים

או  "השירות"
  "השירותים"

הכוונת נוסעים בחזיתות בית הנתיבות ובאולמות ובמקומות   -
סיוע סירת מידע רלוונטי לנוסעים, נוספים במקומות השירות, מ

בעמדות הביומטרי באזור ביקורות הגבולות  והכוונה לנוסעים
באמצעות עובדי הקבלן, , ים במקומות השירותפובמקומות נוס

 . זה להלן, ובכלל זה בנספח התפעוליכמפורט בחוזה  הכלו

   .לחוזה זה 5 כהגדרתה בסעיף   -  "תקופת ההתקשרות"

  ייצוג .3

 נציג הרשות .3.1

נציג (להלן: " המנהל ו/או מי שיוסמך על ידו בכתבהוא , בא כוח הרשות לצרכי החוזה .3.1.1
  יפעלו מפקחים מטעם הרשות. לנציג הרשותבנוסף "). הרשות
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, נציג הרשותפעולה עם , כי הוא ועובדי הקבלן, לרבות נציג הקבלן, ישתפו מתחייב הקבלן .3.1.2
 ואת כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי ולרשות ועמידיבכל עת ובכל עניין, ו

להלן. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף 6   , וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיףווהנחיותי
או לאישוריו יין לפי הענ, נציג הרשות הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמולפניה לגורם שאינו 

  או הנחיותיו של גורם כאמור.

הרשות  נציגנוספים.  נציגים וו/או להוסיף עלי נציגההרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .3.1.3
 רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

   נציג הקבלן .3.2

, מונה על ידושיהכללי של הקבלן או מי מטעמו מנהל ההחוזה הינו לצורכי הקבלן א כוח ב .3.2.1
והודעה על כך נמסרה בכתב למנהל החוזה, אשר ישמש כמנהל השירותים ברשות עבור 

  "). נציג הקבלןהקבלן (להלן: "

נציג הקבלן ישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין הקבלן לרשות בכל הקשור לאספקת  .3.2.2
השירותים והוא אשר ידאג, באמצעות עובדי הקבלן, ליישומן של כל יתר המטלות 

התחייבויות הנקובות בחוזה וכן כל פעולה אחרת ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש לצורך וה
 ביצוע והשלמת כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, במלואן ובמועדן. 

פרטי ההתקשרות עם נציג הקבלן, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתובת הדוא"ל,  .3.2.3
 נו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות. יימסרו לרשות במועד החתימה על החוזה ויתעדכ

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את נציג הקבלן ללא אישורה  .3.2.4
מראש ובכתב של הרשות, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור ו/או 

מוותר בזאת לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, והקבלן 
 וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור  כל ימי השבוע.נציג הקבלן יהיה זמין עבור הרשות במהלך  .3.2.5
לעיל, יתייצב נציג הקבלן במקום ובמועד עליו יורה נציג הרשות לכל צורך ו/או טיפול ו/או 

ה עליהם יורה נציג הרשות, על פי שיקול דעתו, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע מטל
ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע מתפקידו ו/או ממתן השירותים, וזאת מבלי שהקבלן 

  יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

  ההתקשרות והיקפה .4

  2.4בסעיף  כהגדרתם, יםרותיהקבלן נוטל בזה על עצמו את מתן השהרשות מוסרת בזה לקבלן, ו .4.1
לרשות  לספק מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יחויב להוראות החוזה.ובהתאם , הכל בכפוף לעיל

 לי.הנספח התפעוים, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה הוראות רותיאת הש

 היקף התשומות .4.2

מקצועות בכל אחד מ יםרותיהשלצורך מתן להעסיק הקבלן מספר העובדים אשר יהא על  .4.2.1
את לספק בהן יהא עליו העבודה שעות  ,כישוריהם ,רותימקומות השהשירות ובכל אחד מ

כפי שיעודכן , התפעוליבנספח ו הכספיתבטופס ההצעה למפורט  ים, הינם בהתאםרותיהש
 .רשות בהתאם להוראות החוזהמעת לעת על ידי ה

, על רשאיתהרשות תהא במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול),  .4.2.2
לכלל מקצועות  התשומותלהקטין ו/או להגדיל את היקף והמוחלט, פי שיקול דעתה הבלעדי 

/או רות ו/או הקטנת ויצמצום ו/או הוספת מקומות ש ל ידיבין אם ע ,או לאיזה מהם השירות
ו/או הקטנת ו/או הגדלת מספר העובדים בכל  יםרותיהש ניםהגדלת מספר השעות בהן נית

(להקטין או  ובכל שעה מהשעות בהן ניתנים השירותים ו/או לשנות רותימקום ממקומות הש
. את שעות ו/או הרכב איזה מהמשמרות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להגדיל)

 , לרבות ביטולם שלכי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול ומוסכם,למען הסר ספק מובהר 
  .שירותיםאיזה ממקצועות השירות ו/או ה
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 מובהר כי:כן, -כמו .4.2.3

זה לעיל, בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות  4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.2.3.1
, הרשות תהא רשאית על פי הוראת המנהל ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)
ומקצועות שירות (לאלו המפורטים בטופס  (כהגדרתו בחוזה), להוסיף תקנים

, כאשר התמורה לקבלן בגין ההצעה הכספית) בכל אחד מבין מקומות השירות
הוספו תקנים  ההוספה, תהא בהתאם לנקוב בטופס ההצעה הכספית של הקבלן.

הם לא נקבעה התמורה בטופס ההצעה הכספית, ומקצועות שירות, אשר לגבי
 תסוכם בין הצדדים במשא ומתן. 

לכלל מכמות השעות המצטברת הצפויה  25%יודגש, כי הגדלה בשיעור של עד  .4.2.3.2
הנקובה בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי הודעה לקבלן מאת המקצועות 

  .ותהמנהל. הגדלה מעבר לכך טעונה קבלת אישור הגורמים המוסמכים ברש

הגדלת תשומות מעבר לאלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, אשר לא מצריכה  .4.2.3.3
שעות. במקרה  48גיוס נוסף של עובדים על ידי הקבלן, תיעשה בהתראה מראש של 

של הגדלת תשומות אשר מצריכה גיוס נוסף של עובדים על ידי הקבלן, תעמוד 
ף תקופת גיוס ובנוסו ) ימי עבודה לצורך פרסום20(עשרים לקבלן תקופה של 

  . הכשרת העובד הנקובה בנספח התפעולי

הקטנת תשומות לעומת אלו הנקובות בטופס ההצעה הכספית, תיעשה על פי  .4.2.3.4
 25% - שעות. הקטנת תשומות מעל ל 72הודעת המנהל לקבלן, בהודעה מראש בת 

מכמות השעות המצטברת הצפויה לכלל המקצועות הנקובה בטופס ההצעה 
ימים, במסגרתם יהא באפשרותו של הקבלן  7בהודעה מראש של  הכספית, תיעשה

 להגיב לדרישת הרשות כאמור. 

   ההתקשרות תקופת .5

 ליום ועד 1/7/2018) חודשים, החל מיום 36היא לשלושים ושישה ( הקבלןעם  ההתקשרותתקופת  .5.1
 רותההתקשהרשות תהא רשאית לשנות את מועד תחילת  ").ההתקשרות תקופת" :(להלן 30/6/2021

  וזאת בהודעה מוקדמת בכתב.

לתקופה או הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .5.2
) חודשים 36( שלושים וששהתקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו במצטבר על 

 טרם תום תקופת ימים 30"), וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של תקופת ההארכהזה: " בחוזה(
  .ו/או כל תקופת הארכה (לפי העניין) התקשרותה

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או אי  .5.3
סעיף זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות  היאהארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

, הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות להלן 31 
טענה בדבר הסתמכותו להעניק את שירותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להעניק 

עות אותן השקיע ) ובפרט טענות שעניינן השקהאו חלק האת השירותים במהלך תקופת ההארכה (כול
 הקבלן בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

 כניסה מדורגת של קבלן חדש בסמוך לסיום תקופת ההתקשרות  .5.4

תהא הרשות (ככל שתחול) ההארכה תקופת ו/או ההתקשרות חודשים לפני סיום תקופת ) 3(שלושה 
קבלן נותן הל את ולהכניס במקבי ,רשאית להפחית תשומות מהקבוע בחוזה בצורה מדורגת

צוע הדרגתי הולך ועולה של ילבהשירותים נשוא חוזה זה, צוע יבמכרז לב השירותים החדש שיזכה
כל . הקבלן יהא מנוע ומושתק ולא תעמוד לו פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותל וזאת עהשירותים, 

כדי כי אין באמור  מובהר בזאת, .כנגד הרשות בקשר לכך , מכל מין וסוג שהוא,טענה ו/או דרישה
  לעיל. 4  כאמור בסעיף תשומות, ת היקפי לשנולגרוע מזכותה של הרשות 

  התחייבות הקבלן לעניין מתן השירות .6

   :ת, כימתחייב בזאמצהיר והקבלן 
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רות, יהיו אך ורק יממקומות הש ל אחדבכ יםרותיוע השידו בביצ-העובדים מטעמו, אשר יועסקו על .6.1
 להלן 8 בסעיף  המפורטבתהליך הברירה והמיון  יםרותיעובדים אשר גויסו על ידו לצורך מתן הש

סיפק את על אף האמור, ניתן יהיה לגייס עובדים אשר עבדו אצל הקבלן הקודם ש .ובנספח התפעולי
חוזה זה, וזאת בכפוף לקבלת אישור מראש של מנהל החוזה או מי  לחתימתהשירותים לרשות עובר 

 מטעמו לעניין זה.

רד בכל עת שבה עליו תרות, לא יוצב על ידו בכל מקום ממקומות השתועסק ותכמות העובדים אשר  .6.2
לגבי אותה עת  עוליהתפכנקוב בנספח העובדים לפי רמתם ותפקידם, כמות רות, מיליתן את הש
  רות ו/או כפי שקבע המנהל והודעה על כך נמסרה לקבלן.יבאותו מקום ש

משמעת, לבוש וכד') לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע בטיחות, הוראות נוהל (בנושא הוא יכין  .6.3
העתק ההוראות וכל  .וכן על פי הוראת המנהל במידת הצורך ויעדכנןרות, י, במקומות השרותיהש

  .של המנהל בכתבמראש ו הקבלן לידיעת המנהל ולאישורו על ידיאו שינוי בהן יובאו עדכון, 

באותה עת,  בהעסקתוירד מספר העובדים בכל עת, במקום ממקומות השרות מהמספר שהקבלן חייב  .6.4
עקב נסיבות שהקבלן לא יכול היה לצפות מראש, מתחייב הקבלן כמפורט בחוזה, לגבי אותו מקום 

   על ההיעדרות.נודע לו תוך שעתיים מעת שבוזאת תחתיו, ד רות להציב עוביש

  .יםרותיעל הופעה נקייה נאה ומסודרת של העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הש פידיקהוא  .6.5

 הסכמתונותן בזה  והואהחוזה, גם בשעת חירום  ל פי הוראותע יםרותיאת השויספק ימשיך הוא  .6.6
  חוזה.ה על פירות יני למתן השלטיפולה של הרשות לעניין הכרזתו כמפעל חיו

  אחר כל הוראות והתנאים המפורטים בנספח התפעולי. וימלא יעמודהוא  .6.7

 כמפורטוציוד, וכן כל הנדרש למתן השירות  יםלצורך מתן השירותים רכבויעמיד  יקצההוא  .6.8
  .התפעוליבנספח בהוראות החוזה ו

תן השירותים על מנת להטיל על אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מ .6.9
הרשות ו/או כל מי מטעמה אחריות כלשהי, בין היתר, בקשר עם טיבם ואיכותם של השירותים ו/או 

עוד מובהר בזאת, כי אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות  על מנת לגרוע מאחריות הקבלן בקשר לכך.
ן ליצור ו/או לקיים יחסי עבודה ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים משום כוונה ו/או רצו

 בין הצדדים ומי מטעמם.

יהיה ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), הוא  בכל נקודת זמן שהיא, במשך כל תקופת ההתקשרות .6.10
כל האישורים, ההיתרים, ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים, אשר יהיו תקפים בעל 

אבטחה, בהתאם השמירה והף לעסוק כקבלן שירות בתחום תק רישיון על שמו של הקבלן, ובכלל זה 
 . 1996- קבלני כח אדם, תשנ"ו על ידילהוראות חוק העסקת עובדים 

   יוגש למנהל עובר ליום תחילת תקופת ההתקשרות.  שבתוקף כאמור הנוכחי ן עותק מהרישיו

מועד לפני  יום 30לכל הפחות , כאמור עותק מכל רישיון חדש המנהלהקבלן מתחייב להעביר לידי 
  . או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם פקיעת תוקפו של כל רישיון קודם

, אם החוזהאו  דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל 
 וןמכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש הרישינות הרישיוו איזה מיפקע ו/או יבוטל

במקרה כאמור , ומיד עם היוודע לקבלן על כך לרשותמכל סיבה שהיא, יודיע על כך הקבלן בכתב 
ו/או טענות ו/או דרישות קבלן תהיינה כל ומבלי של לאלתר החוזהאת לסיים  תהא רשאית הרשות

  בשל כך.זכות לפיצוי 

בהתאם לחוק שעות על ידו יועסקו מועסקים ו העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותיםכי כל  .6.11
 שהוצאו מכוחו. וההיתרים הצווים , וכל התקנות 1951-עבודה ומנוחה, תשי"א

עותק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית / אישור על הגשת בקשה להיתר עבודה במנוחה שבועית בגין 
העסקת נותני השירותים במסגרת מתן השירותים יוגש למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת 

  ההתקשרות. 

הקבלן מתחייב להעביר לידי הרשות עותק מכל היתר חדש בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
 יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל היתר קודם או מיד עם קבלת היתר 30, לכל הפחות 1951-תשי"א

  חדש, לפי המוקדם. 
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יפקע ו/או יבוטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד המוקנה לרשות על פי כל דין או החוזה, אם 
ההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת הקבלן לחידוש ההיתר מכל סיבה שהיא, יודיע על כך 
הקבלן בכתב לרשות מיד עם היוודע לקבלן על כך, ובמקרה כאמור הרשות תהא רשאית לסיים את 

   ך.החוזה לאלתר ומבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כ

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הקבלן מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .6.12
"), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת זכויות שוויון חוק(להלן: " 1998-התשנ"ח

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

 לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו.  9חובותיו לפי סעיף 

, 1998-"חהקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ .6.13
בכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות על פי החוק, והתקנות מכוחו, ו

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, יקבע ויפרסם תקנון למניעת 
הטרדה מינית בין עובדיו, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה, וימנה אחראי מטעמו למניעת 

בהתאם להוראות החוק. עוד מתחייב הקבלן להביא באופן מידי לידיעת הרשות, הטרדה מינית 
באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים ברשות 
במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש לכך, ישתף פעולה עם הרשות 

ר התלונה כאמור. מובהר בזה, כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של ו/או מי מטעמה בקשר לבירו
מתחייב לשתף עמה  התאם לשיקול דעתה הבלעדי, והקבלןהרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, ב

 .פעולה באופן מלא

  כמפורט בחוזה.פי כל דין ו-על לןזה כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקב  6 אין באמור בסעיף  .6.14

  אישור גורמי הביטחון .7

מראש ובכתב לכל אחד מן העובדים מנח"ט ביטחון נתב"ג מתחייב, לקבל את אישורם של  הקבלן .7.1
, ומבלי לגרוע מכל אישור של כל גורם נוסף שנדרש על פי הוראות השירותיםשיועסקו על ידו בביצוע 

 . החוזה ובכלל זה הוראות הנספח התפעולי

להציב עובד זה או אחר בחצרי להפסיק או מי מטעמו שימונה על ידו,  רשאי להורות לקבלן  המנהל,  .7.2
או שלא לאשרה  ,לפי שיקול דעתו הבלעדיהרשות ו/או להפסיק לספק לרשות שירותים באמצעותו, 

 את משהורה כן, על הקבלן להפסיקו, להלן 8  בנוסף לסמכויות הרשות הנקובות בסעיף, מלכתחילה
ולהחליפו בעובד אחר העונה על כל לאלתר הצבתו בחצרי הרשות ו/או מתן שירותים באמצעותו 

דרישות המפורטות בחוזה. הרשות לא תהא חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים או ה
כי אי מתן  ,של עובד כאמור לעיל. כמו כן יודגשלהיגרם לו בשל הפסקת עבודתו  העלוליםנזקים, 

צוע השירות מצד הקבלן ישור לעובד מעובדי הקבלן לא יהווה עילה לדחייה או לעיכוב או לאי ביא
 חוזה. התנאי ו בהתאם לכל הוראות

מובהר ומוסכם בזאת על הקבלן, כי הואיל והשטח האווירי בנתב"ג מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות  .7.3
הקבלן לא יוכל לספק את השירותים באמצעות עובדים פלסטינים אשר אינם אזרחי ביטחוניות, 

 מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי החוזה. 

  תהליכי ברירה ומיון של עובדי הקבלן כישורי עובדים,  .8

  הקבלן מתחייב בזאת לכל אלה:

 יעמדו,, ים כאמוררותיהשכל מי שיחליפם במתן ו, יםרותיהשמתן בעל ידו העובדים שיועסקו כי כל  .8.1
  .בהוראות הנספח התפעולי , ובכלל זההמפורטות בחוזההישימות בכל עת, בכל דרישות 

רות עובדים אחראים ומתאימים יבמתן הש יעסיקלעיל,  8.1 מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף כי  .8.2
  .רבות הדרישות כמפורט בחוזה זה בכלל, ובנספח התפעולי בפרט, לרותימכל הבחינות למתן הש

פי החוזה אך ורק בהתאם לתנאים ל רות עיאת כל העובדים הדרושים לו לשם מתן השמיין יוגייס כי י .8.3
 כלאת  לגייסבכלל זה, הקבלן מתחייב . התפעולינספח חוזה, לרבות בוהדרישות המפורטים ב

נציגים מטעם  ישתתפו בה, אך ורק באמצעות ועדת קבלה יםתרויהעובדים הדרושים לו לשם מתן הש
בחצריה ו/או קבלת שירותים זה או אחר  מועמדהצבת הרשות תהא הסמכות לפסול  הרשות. לנציג

    ., ללא צורך לנמק את פסילתההבלעדי ושיקול דעת יל פעידו - על
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ומעת לעת  החוזה על פי תקופת ההתקשרותתחילת ערכו לפני מועד יהעובדים יומיון תהליכי גיוס  .8.4
ההכשרות והקורסים המפורטים ועדות הקבלה ומיקומן, וכן  . מועדיבמהלך תקופת ההתקשרות

 .וומיקומם ייקבעו בתיאום עם נציג הרשות ובאישורהתפעולי בנספח 

של מועמדים העונים  יםרותילעבודה אצל הקבלן לצורך מתן הששל עובדי הקבלן  הסופיתקבלתם  .8.5
ועדת  ל ידיע, אשר יאושרו יםרותי, לעסוק במתן השובנספחיו בחוזההמפורטות ות הישימלדרישות 
ומעבר בהצלחה של קורס תחקיר בטחוני  במעבר בהצלחה של, כאמור לעיל, תהא מותנית הקבלה
    .הכשרה

שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עלויות ההכשרה ומבדקי יהקבלן ימבלי לגרוע מהאמור,  .8.6
התאמה, מעבר ועדות קבלה, הסעות, תחקירים  בדיקות ,ום בעיתונותפרס לרבות( ההתאמה

 . )ביטחוניים וכיו"ב

, מוצהר ומוסכם בזאת במפורש על ידי הקבלן, כי הוראות סעיף זה יחולו בהתאמה, ספקלמען הסר  .8.7
תקופת  במהלךרות ירות ואשר יגויס על ידו לביצוע שיעל כל עובד שיועסק על ידו בביצוע מתן הש

 .במהלך תקופת ההארכה (ככל שתחול)ו/או ות ההתקשר

 הדרכות והכשרות:  .9

בהתאם להוראות  )בסיסיות ושוטפות וכן ימי עיון(הקבלן מתחייב לבצע הדרכות והכשרות  .9.1
 .התפעוליבנספח להלן והמפורטות 

אף על כל  יחולו זה 9 סעיף ידי הקבלן, כי הוראות -למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת במפורש על .9.2
תקופת במהלך  יםרותיואשר יגויס על ידו לביצוע הש יםרותיבביצוע הש י הקבלןעובד שיועסק על יד

 .(ככל שתחול) תקופת ההארכהבמהלך ו/או ההתקשרות 

 וההכשרהת ההדרכה ומסגרתנאי להעסקת כל עובד מטעם הקבלן במתן השירותים הינו השתתפות ב .9.3
הרשות והיא  ל ידיארגונה ומשכה יקבעו ע ,. מסגרת ההדרכהכמפורט בסעיף זה ובנספח התפעולי
  .התפעוליבנספח  כמפורטהכל  י מדריכי הרשות,על ידתתבצע בכיתות לימוד של הרשות ו

שכרם  למען הסר ספק, כאשרההכשרה וההדרכה  ותבתקופאת שכרם מחויב לשלם לעובדים הקבלן  .9.4
בגין כן מתחייב לשאת ולשלם ו ,לכל מקצוע כאמור להלן בחוזה עה בסיסיתשכר לשלא יפחת מה

 ,הוצאות ביטוחב וכן כאמור בחוזה זה להלן,הסוציאליות  /התנאיםיתר הזכויותבעובדים כאמור 
יובהר כי על אף הוראות כל דין, . במשך כל תקופת ההכשרה/הדרכה , הסעות אספקת ארוחותנסיעות

  ות הוצאות אלה משכר העובדים.הקבלן לא יהיה רשאי לנכ

, לא ייחשבו לקבלן כשעות בסיסיתה הכשרהבהדרכה וכאמור בהשעות בהן ישתתפו עובדי הקבלן  .9.5
לא יהא זכאי  , והקבלןלהלן 28 כשעות מתן שירותים לצורך התמורה המפורטת בסעיף ועבודה 

 .שעות אלו עבור לתמורה כלשהי מהרשות

 כמפורט הינם והשתלמויות גיבוש פעילויות עיון ימי הדרכות עיון ימי הכשרות בגין התנאים שאר כל
 .התפעולי בנספח

   התחייבויות הקבלן לעניין תנאי העבודה של עובדיו .10

אחר כל  הקבלן מתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו מטעמו בביצוע השירותים
  ראות להלן:ההו

  שכר לשעה בסיסית. .10.1

בכל מקצועות  מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא המכרז הקבלן
אשר ( זה 10 בסעיף  מהשכר לשעה בסיסית, כהגדרתו להלן שלא יפחתשכר השירות המפורטים להלן, 

ימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, עבודה באו בגין שעות נוספות ין גמול בגכולל אינו 
, ובכלל זה להפריש ולשלם בגין כל שעת עבודה את כל הרכיבים והתנאים )כמפורט במסמכי המכרז

  לטופס ההצעה הכספית.  1הסוציאליים הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט להלן ובנספח 
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בכל מקצועות  במתן השירותים הקבלןביחס לעובדים שיועסקו על ידי שכר לשעה בסיסית  .10.1.1
  : השירות

לפי ערך לשעת עבודה  , בכל אחד ממקצועות השירות,מחוייב לשלם לעובדים כאמור הקבלן
לעובד שמירה ומשכר המינימום לשעת עבודה  לשעת עבודההמינימום משכר  שלא יפחת

 ידי על עובדים העסקת בצוקבוע ש כפי ,שלהלןבהתאם לטבלה  לאחראי שמירה, לפי העניין,
: בהתאמה, להלן( 2013-ג"ע, תשציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני

 - ו" על פי הצו שמירהאחראי לשכר המינימום " ",על פי הצו שמירהלעובד שכר המינימום "
השמירה והאבטחה ו/או (כקבוע בהסכם הקיבוצי ענף משכר ענפי  ו/או ")קבלני שירות צו"

 כפי, )ביניהם הגבוהפי (ל במשקהמינימום משכר /או ובצו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף) 
 ככל, הסכומים הנקובים להלן בטבלה בתוספת ,שיעודכנו מעת לעת על פי הוראות הדין

את השכר הנקוב  -בהם נקוב שכר כולל םי, וביחס למקצועות השירות הרלבנטישנקובים
השכר לשעה " :כאמור לעובדים ביחס, להלן( בסיסית בטבלה, הכל לפי העניין כשכר לשעה

     :")בסיסית

  השכר לשעה בסיסית, שלא יפחת מהנקוב להלן  מקצוע
שכר המינימום לעובד שמירה על פי הצו או שכר המינימום    סדרן  .1

בענף השמירה או שכר המינימום במשק לפי הגבוה מבניהם,
  ₪ 2בתוספת 

שמירה על פי הצו או שכר המינימום לאחראישכר המינימום   משמרת ראש  .2
בענף השמירה או שכר המינימום במשק לפי הגבוה מבניהם,

  ₪ 6בתוספת 
שכר המינימום לאחראי שמירה על פי הצו או שכר המינימום  ראש צוות  .3

בענף השמירה או שכר המינימום במשק לפי הגבוה מבניהם,
  4₪בתוספת 

שמירה על פי הצו או שכר המינימום לאחראישכר המינימום   דרכהרכז ה  .4
בענף השמירה או שכר המינימום במשק לפי הגבוה מבניהם,

  ₪ 6בתוספת 
  ₪  60 מתורגמן לסינית  .5

 

על פי צו קבלני שירות ו/או  שמירהו/או לאחראי  שמירהלעובד המינימום ככל שיעודכן שכר  .10.1.2
להלן כהגדרתן ו/או על פי הוראות הדין (כמפורט לעיל) פי שכר ענו/או  במשקשכר המינימום 

ו/או  שמירהלעובד ועל פי העדכון שכר המינימום הגבוה ביניהם), העדכון (לפי  10.3 בסעיף 
הגשת ההצעות (לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע נכון למועד שמירה אחראי 
ובהתאם  באופן מיידי החל ממועד תחולת העדכון כאמור אם הקבלן,עדכן בהתיזה,   במכרז

 מקצועות השירותלביחס  את שכר המינימום בגין העובדים המועסקים במתן השירותים, לו
, כאשר לשכר המינימום המעודכן כאמור יתווספו התוספות הנקובות בטבלה השונים
 .לעיל 10.1.1  שבסעיף

 נקבע שכר ובלעיל,  10.1.1 שבסעיף  ההנקוב בטבלבמקצוע השירות על אף האמור לעיל, 
ו/או לאחראי  שמירהלעובד המינימום שכר דכון אלא אם יעודכן לא יבוצע ע ,כולל כסכום
ו/או (כמפורט לעיל) שכר ענפי ו/או י שירות ו/או שכר המינימום במשק על פי צו קבלנ שמירה

העולה על באופן , (לפי העדכון הגבוה ביניהם) 10.3 על פי הוראות הדין כהגדרתן להלן בסעיף 
במקרה זה וביחס למקצוע השירות כאמור, השכר הכולל המשולם כשכר לשעה בסיסית 

   מסר בכתב לקבלן.יאלא אם יוחלט אחרת על ידי הרשות והודעה על כך ת, דכוןיבוצע הע

מצהיר ומתחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין עובדיו אשר  הקבלן .10.1.3
לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה בהצעה  יועסקו מטעמו במתן השירותים

 "), והכל כמפורט בהצעה הכספית ובנספח המינימאליתעלות השכר (להלן: " הכספית
, הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות לטופס ההצעה הכספית) 1להצעה הכספית (נספח 

  .במקצועות השירות השונים השכר המינימאלית

עובדים כל המבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן מכוח החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לשלם ל .10.1.4
הבאים, אשר ישולמו  הרכיביםבמתן השירותים, לכל הפחות את אשר יועסקו מטעמו 
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 שיהיו כפי, להלן 10.3 לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין כהגדרתן בסעיף  בהתאם
 ,מענק מצוינותוותק, ב הכרהתוספת ענפית, תוספות יוקר, עבודה, -שכרבתוקף מעת לעת: 

(לרבות חופשה  חופשות מיוחדותביטוח לאומי, חופשה שנתית, דמי חגים,  שי לחגים,
, בגדי מסיבות משפחתיות, ימי אבל, היעדרות ביום הזיכרון), תשלום בגין ביטול משמרת

, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית / בחגים / הבראה, גמול בגין שעות נוספותעבודה, דמי 
, או הסעות בהתאם להוראות הדין , הוצאות נסיעההבחירות לכנסת)בימי שבתון (לרבות יום 

ולקרן השתלמות (כמפורט  להלן) 10.20 (כמפורט בסעיף  פנסיוניותדמי מחלה והפרשות 
ספק, כל רכיבי השכר שבמהותם הם מבוססי שכר עבודה  למען הסר כל .להלן) 10.21 בסעיף 

 יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית. 

 ןהדין כהגדרת בהוראות שינוי שיחולאו או צווים על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות  .10.1.5
או לעיל ו/או ישנו   10.1.4 בסעיף נם מנויים שאי רכיביםאשר יקבעו ) להלן 10.3  בסעיף

די את עלות ישל הרכיבים האמורים, יעדכן הקבלן באופן מיאו גובהם את שיעורם יעדכנו 
השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם, כך שתהיה בהתאם לסכום 

   כאמור.או בצווים שייקבע בתקנות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו גם את התשלומים וההטבות כמפורט 
  להלן:

ם אשר יועסקו מטעמו במתן לשלם לעובדיהקבלן מתחייב בגין שעות נוספות. גמול תשלום  .10.2
עבודה  עבור גמול בגיןתשלום , לעיל 10.1 בסעיף כאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתהשירותים

והן בימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון כהגדרתם בדין,  בימי חולהן  ,בשעות נוספות
(משמרת במשמרות יום והחל מהשעה השמינית במשמרות לילה  התשיעית מהשעה החלכדלקמן: (א) 

 וביום שלפני המנוחה השבועית) 6:00ובין  22:00תחום השעות שבין ששתי שעות ממנה, לפחות, הן ב
מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור השעתיים  25%, בשיעור של וביום שלפני חג שהעובד לא עובד בו

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות הנוספות;  50%הנוספות הראשונות ובשיעור של 
מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור  25%בשבוע, בשיעור של  44 -ובנוסף (ב) החל מהשעה הרגילה ה

מהשכר לשעה בסיסית לעובד עבור יתר השעות  50%השעתיים הנוספות הראשונות ובשיעור של 
נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת  שעותלעובדיו גמול בגין  ישלם הקבלןהנוספות. מוסכם, כי 

 מתן בגין הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר לןהקבגלובאלית בגין עבודה בשעות נוספות. 
"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת ,לעיל זה בסעיף כמפורט ,נוספות בשעות השירותים

  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח

 ם אשרלשלם לעובדימתחייב  הקבלן .שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .10.3
בגין  גמול, לעיל  10.1 בסעיףכאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתתן השירותיםיועסקו מטעמו במ

מהשכר לשעה בסיסית  50%בשיעור של  וימי שבתון, חגי ישראל, מנוחה השבועיתימי העבודה ב
 עלות(להלן: " י השבת/חגשלאחר מוצא 06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00לעובד החל מהשעה 

"), ובימי שבתון כהגדרתם שבתון וימי ישראל חגי, השבועית המנוחה בימי בסיסית לשעה השכר
חוק  לרבותדין,  כלעל פי הוראות  כמתחייבבדין בהתאם לתעריף ולשעות השבתון כקבוע בדין, והכל 

חוק קבלני שירות "), יפההאכ להגברת חוק(להלן: " 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב
 לגרוע מבלי, וכן, שמירה והאבטחההוצו קבלני שירות, וכן הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בענף 

לרבות הסכם קיבוצי לקיצור שבוע , הוראות כל צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, לעיל מהאמור
, ככל הקבלןהחלים על  אותו, ו/או צו הרחבה שירחיב 29.3.2017שנחתם ביום  עבודה במשק הישראלי

בגין  לקבלןהתמורה  ").הדין הוראות(להלן: " המיטיבה ההוראה לפי - סתירה של ובמקרהשחלים, 
סעיף המנוחה השבועית, ימי חג וימי שבתון היא כמפורט ב שעות מתן השירותים על ידו בימי

  .חוזהל 28.1.2.1 

למען הסר ספק, ובהתאם להוראות החוזה, מובהר כי על  .המשרה בהיקף וחג שבת שעות כללתה .10.4
הקבלן להביא בחשבון היקף המשרה של העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לצורך 
חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את שעות העבודה במנוחה השבועית ובחג, עד להיקף משרה מלאה, 

 תלות ללא כאמור בשעות התחשבות מחייבים שירות קבלני צוראות הדין ובכללן הו בו מקום אלא
 הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר הקבלן. המשרה בהיקף
  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז

 דמי החוזה נשוא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר םהקבלן מתחייב לשלם לעובדי .מחלה דמי .10.5
, כי הקבלן ישלם לעובדיו בהתאם לצבירת ימי המחלה של מובהר. הדין להוראות בהתאם מחלה

מובהר, כי ניצול ימי המחלה הצבורים יבוא העובד אצל הקבלן במסגרת מתן השירותים על פי החוזה. 
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ת ההפרשה לביטוח לאומי בגינו, מובהר, כי התשלום לקבלן בגין רכיב זה, לרבובמנין היקף המשרה. 
בכפוף להגשת אישור רו"ח  הרשות ידי על ישולם ,זה רכיב על הנדרשות הסוציאליות ההפרשות וכן

מטעם הקבלן על ביצוע התשלום בפועל, בכל חודש לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל 
 נפרדת חשבונית תוצא גינהוב בנפרד תשולם לעיל כאמור מחלה דמי תשלום בגין התמורהשתחול). 
 . לחוזה 28.1.2.3  השירותים בגין השוטף מהתשלום

דמי הבראה על  ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלשלם לעובדיהקבלן מתחייב  .הבראהדמי  .10.6
אומי בגינם וכן ההפרשות הפרשה לביטוח להתעריפים וימי הזכאות הנקובים להלן, בתוספת פי 

וזאת בין אם "), דמי ההבראה(להלן: " הסוציאליות ולקרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה
העובד השלים שנת עבודה אחת אצל הקבלן ובין אם לאו, כאשר העובד יהיה זכאי לדמי ההבראה 

  החל מיום העסקתו הראשון, כדלקמן:

והוא יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם  ₪ 421עמוד על תעריף ליום הבראה. התעריף ליום הבראה י
מעודכן התעריף ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי העבודה 

או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה  במשרד האוצר
  . וה מביניהם)(לפי העדכון הגב 2013לבין מדד חודש אפריל 

מספר ימי הזכאות. דמי ההבראה יחושבו לפי מספר ימי ההבראה על פי המפורט בטבלה שלהלן. היה 
זה על הימים  עדכוןלתקשי"ר יחול  28.241ויחול עדכון במספר ימי ההבראה הקבועים בפסקה 

   הנקובים בטבלה שלהלן:

  

  מספר ימי הבראה  מספר שנות ותק

  7  שלוש השנים הראשונות

  9  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית

  10  15 - ועד השנה ה 11 -מהשנה ה

  11  19 - ועד השנה ה 16 -מהשנה ה

  12  24 - ועד השנה ה 20 -מהשנה ה

  13  ואילך 25 -מהשנה ה

  

על פי הוראות צו קבלני  דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותים
  מועסק לפי שעה, כלהלן:שירות בכל הנוגע לעובד ה

דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו כרכיב נפרד שישולם לצד ובנוסף לשכר לשעה בסיסית, 
  והוא יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה.

  רכיב דמי ההבראה יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

  .C-, המחולקת בB-ב Aמכפלה של 

  –לעניין זה 

A – זה; 10.6, כפי שהוא מזמן לזמן, כמפורט לעיל בסעיף תעריף ליום הבראה  

B –  10.6מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שלעיל בסעיף 
זה וכפי שיעודכנו מעת לעת; מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן לזמן, בשירות 

  המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

C –  הסכם מסגרת, בדבר קיצור שעות העבודה כפול  –מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה
  ).186כפול  12( 2,232מספר חודשים בשנה = 

התמורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף ההפרשה לביטוח לאומי בגינם וכן ההפרשות 
ידי הרשות, מדי חודש, בנפרד הסוציאליות ולקרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה, תשולם על 

 לחוזה, בכפוף להגשת אישור 28.5 מהתשלום השוטף בגין השירותים, במועד התשלום הנקוב בסעיף 
תמורה כאמור ההקבלן ימסור בגין רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע התשלומים וההפרשות בפועל. 

  .28.1.2.2 כאמור בסעיף  השירותים בגין השוטף תשלוםמהחשבונית מס נפרדת 
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הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי חופשה,  דמי חופשה. .10.7
וב הקבלן מאשר כי ידוע לו ששיעור ההפרשה בגין חופשה לצורך חיש כמתחייב על פי הוראות הדין.

לטופס ההצעה הכספית, מחושב על בסיס  1העלות המינימלית של כלל המקצועות, כנקוב בנספח 
ימי חופשה נטו בשנה. הקבלן מאשר כי כל תוספת תשלום שתשולם על ידי הקבלן  12 - זכאות ל

 כל את תמחרלעובדיו מעבר לכך, תחול על הקבלן ותשולם על ידו, בהתאם להוראות הדין וכי הוא 
 שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות תהעלויו
 .הכספית ההצעה

הקבלן מתחייב להכיר בוותק של העובדים אשר הועסקו אצל הקבלן הנוכחי נותן  הכרה בוותק. .10.8
השירותים ונקלטו לעבודה אצל הקבלן, לצורך חישוב זכויותיהם בהתאם לכל הוראות הדין והחוזה, 

וותק לעניין תשלום שכר לשעה  דמי הבראה ,ימי חופשה, ימי מחלה זכאות לענייןלא רק  אךלרבות 
 לעיל זה בסעיף כמפורט בוותק הכרהמאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות בגין  הקבלן .בסיסית

  .הכספית ההצעה שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת

   .נספח התפעוליטבלת וותק מפורטת ב

. הקבלן מתחייב להעניק לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו במתן השירותים נשוא לחגים שי .10.9
"), ואולם האמור לעיל יחול רק לגבי עובדי חגלשי לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח (להלן: " שיהחוזה, 

לפי העניין. גובה הקבלן המועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב חג ראש השנה או חל ערב חג הפסח, 
 חמישיםושקלים חדשים  עשרה שתייםוהשי לחג, לכל אחד מהחגים, יעמוד על סך של מאתיים 

 לחג בשי המדינה השתתפות לגבי שיחולו לעדכונים בהתאםסכום זה יעודכן  .₪) 214.4( אגורות
 ותשיר נציבות בחוזרי כמפורט, מועדים ובאותם המדינה בשירות המועסקים לעובדים המוענק
, או על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה לעת מעת שיהיו כפי, זה בעניין המדינה

). יודגש כי השי מביניהם הגבוה העדכון(לפי  2015בה משולם השי לבין מדד חודש ינואר  הקלנדארית
 הקבלןהקבלן. לחג לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תווי קנייה), וכי הוא ישולם בשכר עובדי 

 ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר
 .  הכספית

לעובד (פעמיים בשנה) שרכש כרטיס לאירוע ₪  70הקבלן ישתתף במימון סך של מסיבת הוקרה.  .10.10
ב שלא להגביל הוקרה של חטיבת הביטחון ברשות, אשר נערך פעמיים בשנה כהוקרה לעובדיה ומתחיי

. את כמות העובדים המעוניינים להשתתף באירוע ושאינם מוצבים לסידור העבודה במועד האירוע
 שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלן
 .  הכספית ההצעה

המועסקים על  המצטיינים םמתחייב לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות לעובדיהקבלן  מענק מצוינות. .10.11
ידו במתן השירותים, בהתאם לאמות מידה שיקבע המנהל, מעת לעת, ואשר עיקריהן מפורטים, בין 

 היתר, להלן: 

 מילוי המשימות בהתאם להוראות. – השירותאיכות  .10.11.1

 תודעת שירות ונימוס. .10.11.2

 נוכחות העובד, איחורים לעבודה וכדומה. .10.11.3

 הופעה חיצונית מסודרת. .10.11.4

 .השמירהחוות דעת מפקח  .10.11.5

 חוות דעת המפקח מטעם הרשות. .10.11.6

 קבלת ביקורת באופן ענייני. .10.11.7

 נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך. .10.11.8

מבסיס השכר באותה שנה הכולל את עלות השכר הבסיסית,  1%סכום מענק המצוינות ייקבע על פי 
(ככל שהעובד סיעה גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת נ
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לחודש ינואר בכל שנה או  31 -יגיש לרשות דוח עד ליום ההקבלן "). בסיס השכר(להלן: "זכאי לה) 
חלק ממנה לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) בגין השנה שחלפה, על גובה 

ם ישולם המענק בחירת עובדי הקבלן לה בסיס השכר ששולם לכל עובדיו העוסקים במתן השירותים. 
בפיקוחו ואישורו של נציג הרשות על מנת לוודא שהיא מתבססת על  כאמור תיעשה על ידי הקבלן

לעובדים הנבחרים כאמור לא יאוחר הקבלן מענק המצוינות ישולם על ידי  .כאמוראמות המידה 
ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה, או בעד חלקה, לפי העניין משולם מענק 

מובהר, כי מענק המצוינות שישולם כאמור אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא  מצוינות.ה
בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות 

ינות, עוד מובהר, כי התשלום בגין מענק המצו). וקרן השתלמות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה
על הקבלן בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם קבלן ללרבות ההפרשה לביטוח לאומי בגינו, ישולם 

התמורה בגין תשלום מענק  .לחוזה 28.1.2.5  כאמור בסעיף ביצוע התשלום וההפרשה בגינו בפועל
דת מהתשלום השוטף בגין מצוינות כאמור לעיל תשולם בנפרד ובגינה תוצא חשבונית נפר

   .השירותים

מתחייב להנפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים הקבלן  דוח ותלוש שכר. .10.12
דוח אישי מפורט של שכרו החודשי ותלוש שכר חודשי מפורט בהתאם להוראות כל דין,  החוזהנשוא 

עובד מלאסוף את תלוש השכר אם נמנע וכן דוח המפרט את שעות העבודה שביצע כל עובד כאמור. 
  .רשום בדוארהקבלן שלו, ישלח לו אותו 

ברוטו והן בגמר  וכן משכרם החודשי הכולל ,לשעה בסיסית מהשכרכי מתחייב  הקבלן גילום שכר. .10.13
ים במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו כל אחד משל  החשבון המבוצע לעובד בסיום העסקתו

בגין ארוחות, ביגוד,  לרבות, מכל סוג או מין, פיקדונותאו  םלא ינוכו כל תשלומי ,החוזהנשוא 
 ביטוח בריאותדמי ביטוח לאומי,  וכן מס הכנסההנעלה, שוברי הנעלה וביגוד, תשלום בגין  ,, הסעות

 המותרים היחידים התשלומים. לעובדים אלו הטבות שווי יגלם הקבלן וכי, ומע"מ (ככל שיחול)
 הפנסיוני להסדר והפרשות בריאות ביטוחדמי , לאומי ביטוח, הכנסה מס תשלומי ורק אך הם בניכוי
  .השכר על השתלמות וקרן

 . ארוחות .10.14

ים נשוא החוזה, במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב לספק לכל אחד מ .10.14.1
צורך כך מתחייב הקבלן לרכוש ל שעות עבודה שיבוצעו על ידו בפועל. 4ארוחת בוקר כנגד כל 

, תלושי ארוחה או כרטיס מגנטי בכמות השירותיםשל מתן שות עבור כל חודש מאת הר
 שתתקבל מחלוקה לארבע של כמות שעות העבודה, שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש

  .לחוזה נספח י"אכמפורט ב

הקבלן יכלול בכל חשבון חודשי, שיוגש על ידו לתשלום לרשות בגין התמורה המגיעה לו עפ"י  .10.14.2
, /הכרטיסים המגנטיםאותו חודש, את הסכום שהוציא לרכישת תלושי ארוחההחוזה עבור 

כאמור לעיל עבור החודש שחלף, ויצרף את ההעתק המאושר של הקבלה שקיבל מאת הרשות 
הרשות בכפוף לאמור, על ידו כאמור לעיל.  /הכרטיס המגנטיעבור רכישת תלושי ארוחות

רטיסים הממוחשבים המאושרים כאמור הכתלושי הארוחות/של את תמורתם לקבלן תחזיר 
  .התמורה בגין השירותים בחודש שחלףביחד עם 

  החודשית. תחשיב תלושי הארוחות אשר יסופקו לעובדים יבוצעו ברמה .10.14.3

יודגש, כי הרשות לא תישא בכל עלות שעלולה להיגרם למפעיל השירות בהקשר לאי  .10.14.4
  דיו מול שלטונות המע"מ.יכולתו להתקזז על מע"מ התשומות בגין תלושי האוכל לעוב

מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא בגין עלות  ספקלמען הסר  .10.14.5
 . הארוחות ועליו לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו

הקבלן מתחייב להסיע את עובדיו מנקודות איסוף ו/או ממעונותיהם למקום מתן השירות . הסעות .10.15
לארגן הקבלן  מתחייבשעות מתן השירות הכל כמפורט בנספח התפעולי. לצורך כך, וחזרה בכל זמן ו

, באופן שעובדי הקבלן יגיעו למקומות המותאם לשעות המשמרותבתנאים ראויים, מערך הסעות 
וזמן מספק לביצוע חפיפה בהתאם לדרישות הנספח  השירות בסמוך לפני תחילתה של כל משמרת

על פעילות מערך ההסעות על מנת לוודא עמידה בלוחות הזמנים  , ולבצע מערך בקרההתפעולי
הנדרשים, הכל כמפורט בנספח התפעולי. במידה שנקודת האיסוף מרוחקת מביתו של העובד, הקבלן 
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ישלם לעובד דמי נסיעות בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת 
 תמחר כי מאשר הקבלן  אם להוראות הדין בכל מקרה אחר.הקבלן לשלם לעובדיו דמי נסיעות בהת

 .  הכספית ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות

עמדות  ינייד את עובדיו בין הקבלןלעיל,  10.15  מבלי לגרוע מהאמור  בסעיף. ניוד העובדים בנתב"ג .10.16
יישא על חשבונו המלא  הקבלןכל זמן מתן השירות באמצעות רכבו.  1, בטרמינל 3העבודה בטרמינל 

בכל הוצאות אחזקת הרכב, לרבות הוצאות דלק, ביטוח, תיקונים וכיו"ב, במהלך כל תקופת 
ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול). על גג הרכב תותקן משואה גדולה בצבע כתום אשר 

 הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלן בשטח נתב"ג. -ופעל כל זמן המצאות הרכב בתנועה ת
 .  הכספית ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו

לחתום על חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו אשר  שיידרהקבלן  חוזה עבודה וטופס הודעה לעובד. .10.17
כולל שכרו  ,העסקתו של העובד ותקופת העסקתות כל תנאי יעסוק במתן השירות. החוזה יפרט א

בקשר למחויבויותיו כלפי עובדיו  ,הקבלןבאופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי  וזכויותיו,
ימסור לידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על הקבלן . בנוסף, לקבלןהקבועות בחוזה שבין הרשות 

חוק בהתאם להוראות ההודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו,  המכרז, טופס ידו במתן השירותים נשוא
חוק הודעה (" 2002- ), תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה הודעה לעובד

לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. בהודעה תשולב הצהרה . ")לעובד
ההודעה לעובד יכלול את  טופסקרא אותה והבין את תוכנה. מטעם העובד לפיה קיבל את ההודעה, 

. הקבלןהפרטים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה תנאי העבודה המפורטים בחוזה שבין הרשות לבין 
הקבלן יציין בחוזה העבודה ובטופס הודעה לעובד, כי על ההפקדות הפנסיוניות יחול האישור הכללי 

לחוק  14ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים מכוח סעיף בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה 
, כך שהפרשות הקרן במסגרת ההסדר הפנסיוני בגין פיצויי פיטורים 1963-פיצויי פיטורים, התשכ"ג

יבואו במקום מלוא פיצויי פיטורים, וכן יצרף את האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה 
 יודיע הקבלןטורים, וכן יחתים את העובדים על ההיתר האמור. ולקופת ביטוח במקום פיצויי פי

  .אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, בחוק הודעה לעובדובהתאם לקבוע  דין פי על כנדרש לעובדו

, מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרותהקבלן  קיום הוראות הדין, לרבות הסכמים קיבוציים. .10.18
י כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לגב ,תקופת ההארכה (ככל שתחול)ב לרבות
, אחר כל האמור בהוראות הדין, לרבות האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים החוזהנשוא 

הסכם קיבוצי אחר ו/או כל הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 
 להלן.   10.19ו/או צו הרחבה שחל עליו, כמפורט בסעיף 

ימים ממועד  30 -מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מהקבלן הסכם קיבוצי.  .10.19
ימים לפני תחילת תקופת  30 -לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מהקבלן חתימת החוזה בין 

בישראל או מטעם הארגון הארצי של  השמירה והאבטחהאישור מטעם ארגון חברות ההתקשרות, 
 השמירה והאבטחהבישראל או מטעם התאחדות החברות וקבלני  השמירה והאבטחהחברות 

בישראל, כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו לבין העובדים החל על 
גורע מהאמור בהוראות הדין העובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז, אשר אינו 

 . ההשמירה והאבטחו/או בהסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה בענף 

בטח כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים הקבלן מתחייב להפרשות פנסיוניות.  .10.20
 ופיצויים להסדר פנסיוני הפרשות מלאות םיעובדכל אחד מהלבביטוח פנסיוני, והוא מתחייב להפריש 

של כל אחד מהעובדים  מיום עבודתו הראשון החל וזאת, , וכן לנכות משכרם של עובדיועל חשבונו
, לחודשאחת  של בתדירותועל שמו של העובד,  תאישילקופה  אשר יועסקו על ידו במתן השירותים,

 כדלקמן: 

בגין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים,  .10.20.1
 7%הקבלן לפיצויים, וכן לנכות מעובד  8.33% -תגמולים ו 7.5%בשיעור של  - 1963-תשכ"ג

 .  לרכיב התגמולים

לפיצויים, וכן לנכות מעובד  8.33% -תגמולים ו 7.5%של  בשיעור -בגין רכיב דמי ההבראה  .10.20.2
  ;התגמולים לרכיב 7% הקבלן

בגין יפריש הקבלן  -  שולם לעובדיווימי מנוחה, ככל שיבגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות  .10.20.3
השכר הרגיל המשתלם בגין עבודה במנוחה השבועית, בחג ובשעות נוספות (קרי השכר 

במנוחה בשעות נוספות או בגין עבודה  50% -האו  25%-של הללא התוספת  100%בשיעור 
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נכה מעובד וכן י ,לפיצויים 8.33% -תגמולים ו 7.5%) בשיעור של , לפי הענייןהשבועית או בחג
בגין תוספת השכר המשולמת בגין עבודה  הקבלן יפרישכמו כן ; לרכיב התגמולים 7%הקבלן 

 - תגמולים ו 7.5%בשיעור של ) 50%(וימי מנוחה לפי העניין)  50%או  25%(בשעות נוספות 
 לרכיב התגמולים; 7% הקבלןמעובד ינכה וכן  ,לפיצויים 6%

תגמולים, וכן לנכות מעובד  5%בשיעור של  -יו בגין קצובת נסיעה, ככל שתשולם לעובד .10.20.4
 לרכיב התגמולים; 5% הקבלן

בתקופת  נויעודכ, קבלני שירותשעל פי הוראות הדין, לרבות צו ככל למען הסר ספק מובהר, כי 
ולהפריש לעדכן  מתחייב הקבלן ,זה לעיל 10.20 איזה משיעורי ההפרשות הנקובים בסעיף  ההתקשרות

  ., באופן מיידילעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המעודכנים כאמור

וצו קבלני שירות, ההפרשות לפיצויים  למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירות
לי האישור כאמור בסעיף זה לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כל

יהיה מחויב  הקבלן. מובהר, כי 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14הכללי שניתן מכוח סעיף 
לשחרר לעובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצבורים לטובתם בתוכניות הפנסיוניות, לרבות 

וחה, וזאת בכל רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנ
רשאי לא יהיה  הקבלןכן, -סיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ומכל סיבה שהיא. כמו

, וזאת, בין , לרבות תגמולי המעסיקהסדר הפנסיוני של העובדלמשוך את כספי התגמולים שנצברו ב
. 2005- ל), תשס"הלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמ 23בהתאם להוראות סעיף היתר, 
 .לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בהרשאי  לא יהיה הקבלן

ימים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, את שם  60 -מתחייב להעביר למנהל לא יאוחר מהקבלן   
 המוסד/חברה בו הינו מבצע לעובדיו את הביטוח הפנסיוני ואת הפרשות הפיצויים, לרבות רשימת

את אישור הקבלן עבורם הוא מבצע את ההפרשות האמורות. לרשימה זו יצרף הקבלן עובדי 
  המוסד/חברה בדבר ביצוע ההפרשות כאמור.

גמול בגין שעות  לענייןהפנסיוניות  בהפרשותמאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות  הקבלן
בגין  הפרשותלעיל ובגין   10.20.3 הנקובים בסעיף ),תוספת השכר בלבד( נוספות ועבודה בימי מנוחה

" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעתלעיל  , 10.20.4 נסיעה הנקוב בסעיף קצובת רכיב
  . הכספית ההצעה שבטופס

  
  קרן השתלמות. .10.21

חייב לבצע הפרשות לקרן השתלמות לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו במתן הקבלן מת .10.21.1
של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו  מיום עבודתו הראשון וזאת החל השירותים,

בגין השכר לשעה בסיסית ודמי ההבראה המשולמים על  7.5%בשיעור של  במתן השירותים
. שיעור הפרשות עובד הקבלן לעניין זה אה, וזאת עד להיקף משרה מלידו לעובדיו כאמור

  מסך השכר לשעה בסיסית ומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי הקבלן. 2.5%יעמוד על 

ימים ממועד תחילת ההתקשרות, את שם  60 - הקבלן מתחייב להעביר למנהל, לא יאוחר מ .10.21.2
מת המוסד/החברה באמצעותה הוא מבצע לעובדיו את ההפרשות לקרן השתלמות, את רשי

לבצע את ההפרשות האמורות, וכן את אישור  מחויבעובדי הקבלן עבורם הוא 
 המוסד/החברה על ביצוע ההפרשות כאמור.

התמורה לקבלן בגין העלות הישירה (בלבד) בגין ההפרשה של הקבלן לקרן השתלמות בגין  .10.21.3
ים דמי ההבראה (בלבד), ללא כל תוספת מעבר לכך, תשולם על ידי הרשות יחד עם התשלומ

בכפוף להלן ובמועדי התשלום הנקובים בו,  28.1.2.2  בגין דמי ההבראה הקבועים בסעיף
 . להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע ההפרשה בפועל וכנגד חשבונית מס כדין

שלם לכל אחד י הקבלןכי  מובהר,. 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אל בהתאם .הפסקות .10.22
מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים בגין הזמן בו הם שוהים בהפסקות אוכל ו/או 

שכרם, כמפורט בסעיף זה  נציג הרשות מראש ובכתב, את מלוא ידי- בהפסקות אחרות המאושרות על
 לעובד הן ייחשבו כאמור ההפסקות בגין השעות כי, מובהר ספק הסר למען. לעיל בגין הפסקות אלו

 שעות בגין לתגמול הקבלן עובדי זכאות מניין לצורך לרבות, ועניין דבר לכל עבודה כשעות לקבלן והן
 למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלן .ובגין כל ההפרשות הפנסיוניות נוספות
 .הכספית ההצעה שטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד
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מדים לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז,  יספק הקבלןמדים וביגוד.  .10.23
גבות חייב או להקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או ל בחורף ובקיץ, הכל כמפורט בנספח התפעולי.

את שווי המדים על חשבונו , ועליו לגלם מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור
"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת אלו עלויות תמחר כי מאשר הקבלן .יואשר יספק לעובד

  . הכספית ההצעה שטופס" ורווח

אינו רשאי לקנוס את עובד הקבלן המועסק במתן שירותים  הקבלן .ועונשים קנסות הטלת איסור .10.24
כסף בשום ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי  בהתאם לחוזה זה

   ., ככל שחלוחל על הקבלן ועובדיו אלא בהתאם לתקנון משמעת הקבוע בהוראות הדין; תנאי

  השירותים יינתנו על ידי הקבלן במקומות השירות. מקומות מתן השירות. .10.25
 בדיקות שכר  .10.26

הרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים ששילם הקבלן  .10.26.1
ת השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף הבדיקה לעובדים המספקים א

ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף לכל דין. הרשות תהא רשאית 
ואסמכתאות  תלושי שכרבקש מהקבלן, בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמה, ל

הקבלן המספקים את  אחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכויי שכר ששולמו לעובדי
תנאי העבודה בהם השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע ל

 עובדי הקבלן כאמור, והכל  כפי שימצאו לנכון הרשות ו/או בודק השכר מטעמה.מועסקים 

הקבלן ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות או מי  .10.26.2
זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא שיתבקש כאמור מטעמה, ובכלל 

עליו תורה הרשות, וכן יאפשר לרשות או מי מטעמה  אחרימי עבודה או במועד  14לעיל בתוך 
 (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעובדי הקבלן במסגרת לוחות הזמנים שיתבקש. 

לן טיוטת דו"ח בדיקת שכר (להלן: לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמציא לקב .10.26.3
") להתייחסותו. הקבלן יגיב לטיוטת דו"ח בדיקת השכר בתוך טיוטת דו"ח בדיקת השכר"

ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, בצירוף כל האסמכתאות  14
ות "). כל הפרה ו/או אי עמידה בהוראתגובת הקבלן לטיוטת הדו"חהמתאימות (להלן: "

הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר הקבלן אינו חולק עליה, תתוקן על ידי 
ימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו תורה הרשות, באופן מלא, ביחס לכל  14הקבלן בתוך 

העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור 
ר אינם מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) החל מיום לרשות מטעם הקבלן שכב

 . , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדיןההפרה

לאחר בחינת תגובת הקבלן לטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות לקבלן דו"ח בדיקת שכר סופי  .10.26.4
ימי עבודה או במועד מאוחר  14"). הקבלן יתקן בתוך דו"ח בדיקת השכר הסופי(להלן: "
ו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו יותר עלי

כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, באופן מלא וביחס לכל העובדים מטעמו 
אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם הקבלן שכבר אינם 

בתוספת הפרשי  את החל מיום ההפרה,מועסקים אצל הקבלן במסגרת החוזה או בכלל) וז
  וימציא לרשות אסמכתאות על כך. הצמדה וריבית כדין,

לעיל לשביעות  10.26.4 -10.26.2 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .10.26.5
"), יחויב המועד האחרון לביצועה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (להלן: "רצונ

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום ₪  5,000הקבלן בסך של 
  הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

לעיל לשביעות  10.26.4 -10.26.2  לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .10.26.6
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן  7רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

 לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון₪  10,000בסך של 
  שלאחר המועד האחרון לביצוע. 
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-10.26.2 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .10.26.7
מי עבודה מהמועד האחרון י 7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  10.26.4 

, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה
ו/או זכות תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן לחילוט הערובה שנתן הקבלן 

 ןדיכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מכל , וזאת בשל כךלפיצוי 
 .החוזהאו 

  אספקת ציוד. .10.27
   .התפעוליכמפורט בנספח ציוד, כלי רכב תפעולי ולצורך מתן השירותים ויעמיד  יקצההוא   

הקבלן מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין לכל העובדים  .10.28
ן הבנק של כל שיועסקו מטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי הקבלן לחשבו

בכל חודש, עבור החודש שחלף. הקבלן  9 -עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
פי -יספק וישלם במועד לכל אחד מהעובדים כאמור את כל התנאים הסוציאליים, המחויבים על

צע בגין שכר וכן יב ,הוראות הדין וכמפורט לעיל, לרבות דמי חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה
בתדירות של אחת לחודש ויעביר  להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותהעבודה ורכיבים אלה הפרשות 

פי החוק, לרבות ניכוי מס - בגין העובדים כאמור במועדם את כל הניכויים שעל מעביד לבצע על
מובהר,  בתדירות של אחת לחודש. להסדר הפנסיוני ולקרן ההשתלמותוניכוי  , ביטוח לאומיהכנסה

עובדיו בהתאם להוראות לבצע הפרשות בגין ניכוי בגין רכיב ביטוח לאומי מתחייב הקבלן כי לעניין 
עוד מובהר בזאת להסרת . שיעורי ההפרשות על פי כל דיןגובהן של , לרבות עניין זהבהדין החלות 

והרשות תהא , ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה
תהיינה כל טענות ו/או רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או לחילוט הערובה שנתן הקבלן ומבלי שלקבלן 

על  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מבלי לגרוע מכל , וזאת בשל כךו/או זכות לפיצוי דרישות 
הפנסיוני וקרן ההסדר  . למען הסר ספק מובהר, כי הפרשת התשלום עבוראו החוזה דיןכל פי 

, וזאת של כל עובד שיעסוק במתן השירותיםתבוצע החל מתום החודש הראשון לעבודתו  ההשתלמות
  .רטרואקטיבית החל מיום עבודתו הראשון

של  יסודיתמובהר בזאת להסרת ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הקבלן, תהווה הפרה  .10.29
החוזה ו/או לחילוט הערובה שנתן הקבלן ומבלי , והרשות תהא רשאית לפעול לביטול חוזה זה
זכות ו/או מבלי לגרוע מכל , וזאת בשל כךו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות שלקבלן 

 .או החוזה דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד 

ות על פי דין לרש יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה  הקבלןלגרוע מהתחייבויות  מבלי .10.30
 הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת תשלום ו/או הקבלן אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל הו/או על פי 

הקבלן יודיע על כך , האכיפה להגברתמוסמכת כלשהי, ובכלל זה על פי חוק  מרשותהתראה מנהלית 
להביא לתיקון  . במקרה של דרישת תשלום יהיה על הקבלןעבודהימי  7בתוך יום בכתב, , מנהלל

ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הקבלן, ובמקרה של כוונה לחיוב ו/או  14ההפרה בתוך 
עותק מכל מכתב טענות שהגיש הקבלן לממונה (כהגדרתו התראה מנהלית ימציא הקבלן למנהל 

ו, הגברת האכיפה) בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, ככל שהוגש על ידלבחוק 
את החלטתו הסופית של הממונה למנהל  ויודיע הקבלן בכתב ימים ממועד ההגשה, 7וזאת בתוך 

ככל שלא  ימים ממועד קבלתה. 7בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, וזאת בתוך 
 לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית הרשות יעמוד הקבלן באיזה מהמועדים הנקובים בסעיף זה,

 .בשל כךו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות שלקבלן  ומבלי

ומחויבויותיו של  וזה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותי 10 למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  .10.31
 .הקבלן כמפורט ביתר הוראות החוזה ובנספחיו

  עבודה והסעות מערכת סידור ,חניות, רשותהקצאת נכסים על ידי ה .11

כפי  גלריה מזרחית 2קומה  3טרמינל חדר מנוחה  במבנה הרשות תעמיד לרשות הקבלן, ללא תמורה,  .11.1
הקבלן יהיה פטור מתשלום בגין עלויות מים חשמל  .")המתחם(להלן: " שיפורט במפרט הנכס

הקבלן יצייד את  בהפסקות. ישמש לתדריכים ולמנוחת העובדים המתחם ואחזקה ככל שיהיו.
הקבלן יספק לעובדיו באופן רצוף סוכר, קפה,  .בציוד וברהיטים המפורטים בנספח התפעולי המתחם

, בנכסיםלבצע עבודות התאמה היה וירצה הקבלן  .וכמפורט בנספח התפעולי תה, כוסות וכפיות
בכפוף לתיאום  ,בונויבצע את הנדרש על ידו ועל חש המשתמש,לצורך מתן השירות לשימושו של 

כך כדי לגרוע מהשימוש , ובלבד שלא יהיה בוקבלת אשור מראש ובכתב עם גורמי הרשות הרלוונטיים
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יצויד בכל הנדרש לצורך מתן השירות על ידי ועל חשבון  הנכס .במתחם כחדר מנוחה ותדריכים
  הקבלן.

בזאת הקבלן לחתום על  , מתחייבהכלולים במתחם כאמור בסעיף זה לעילבנכסים לצורך השימוש  .11.2
ולמלא מפורטים גודלם ומיקומם של הנכסים הכלולים במתחם, בו  חוזה לשימוש בנכס עם הרשות

שימוש בנכס, מפרט הנכסים ונספח  בחוזה אחר כל הוראות השימוש ותנאי השימוש בנכס כמפורט
פורטות בנספח לחוזה והכל מבלי לגרוע מההוראות המ 2ו' -ו 1כנספח ו', ו'האחזקה, המצורפים 

  .הנכס כאמור

תפעולי  לרכב 3באזור טרמינל בחניוני הרשות  חניה אחתהרשות תקצה לקבלן, ללא תמורה, חניות.  .11.3
  של הקבלן. 

הרשות תקצה, ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש שוטפים מערכת לסידור עבודה והסעות.  .11.4
הציוד הנלווה לכך, לרבות אחזקתם ואחזקה, מערכת לסידור עבודה ומערכת לסידור הסעות, כולל כל 

ועמדות מחשב ככל שנדרש לצורך הפעילות השוטפת. הקבלן מחוייב לעשות שימוש בתוכנות אלו 
לצורך מתן השירותים על פי החוזה. לצורך השימוש במערכת לסידור עבודה והסעות כאמור, יחתום 

 לחוזה.  'נספח יהקבלן במעמד חתימת חוזה זה על 

  עבודהשעות ומשמרות ה .12

שעות העבודה כמות מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים במפורש, כי הניצול בפועל של  למען הסר ספק .12.1
פי ל , בהתאם לצרכיה וע(בלבד) יעשה על ידי הרשותטופס ההצעה הכספית, יב ההנקוב, הצפויה

 שיקול דעתה הבלעדי. 

ה הכספית, מובא כמפורט בטופס ההצעהצפוי לשנה, לכלל המקצועות המצטבר היקף התשומות  .12.2
להטיל על הרשות בעניין זה כל אחריות ו/או  ואין בו כדי ,בלבדולנוחות הקבלן מידע  כילצור

לרבות לעניין מימוש בפועל של כמות השעות השנתית המצטברת  מחויבות, מכל מין וסוג שהוא,
לם או (כו השירותים את ליתן הרשות תורה בהם המקומותמ לאיזההצפויה כאמור, לרבות ביחס 

והקבלן מוותר על  חוזהכמפורט ב הקבלןלגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות חלקם). כן אין באמור כדי 
הרשות . מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכות ו/או טענה, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך

עמוד כל בהתאם להוראות החוזה, ולקבלן לא תאת היקף התשומות או להקטין תהא רשאית להגדיל 
  טענה ו/או זכות, מכל מין וסוג, כנגד הרשות, בקשר לכך.

התחייבות של  משוםאין בו לעיל, וכן  4 אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .12.3
  .כספיתטופס ההצעה ההנקובות בהצפויות  עבודהההרשות לניצול מלוא שעות 

בכל על ידו ידוע לו שאורכה של כל משמרת עבודה וכן מספר העובדים שיועסקו  , כיהקבלן מצהיר .12.4
 .התפעוליבהתאם למפורט בנספח  המנהל ל ידימשמרת, ייקבע ע

   מטעם הקבלן מפקח .13

 ותפקיד אשר ,מפקחבמשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) ימנה הקבלן  .13.1
 לבין הקבלן בין הקשר כאיש ישמש "), ואשר בין היתר, המפקחלהלן: "(התפעולי, מפורט בנספח 

, לתיאום כל הפעולות הקשורות בביצוע החוזה דרישות לקיום הנוגע בכל) בחוזה כהגדרתו( המנהל
 . הקבלן עובדי של הפרט לצורכיו יםהשירות

על ידי המנהל מעת  עשיקב וכפי בנספח התפעולי,במקומות השירות בשעות המפורטות  הישה המפקח .13.2
 .לעת

  .ן סלולארי, כמפורט בנספח התפעוליד על חשבון הקבלן בטלפויצוי המפקח .13.3
  .השירות לצורכי בקרה בלבד ממקומות ווביציאת ולחתום כרטיס נוכחות בכניסתדרש ייהמפקח  .13.4

 ותלא תשולם כל תמורה על ידי הרשמטעם הקבלן  המפקחכי בגין שעות עבודה של בזאת, מובהר  .13.5
וכל התנאים הנלווים בהתאם להוראות  ו, לרבות תשלום שכרשב עלות זאתיחוהקבלן מאשר כי 

  .במסגרת הוצאותיו הדין,

את מלוא שכר של הקבלן לשלם הבלעדית  מחובתולמעט כדי  אלומבלי לגרוע מהאמור, אין בהוראות  .13.6
 למפקח מטעמו במלואם.ם הנדרשים לפי הוראות הדין העבודה וכל התשלומי

  

 



21  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

 בנתב"ג הקבלן נציג .14

ועל  יודגש, כי לא תשולם תמורה בגין עבודת נציג הקבלן .בנתב"ג נציג מטעם הקבלןהמפקח ישמש גם כ
 שכרו וכל התנאים הנלווים בהתאם להוראות הדיןמלוא עלות זו, לרבות תשלום  חישבמאשר כי הקבלן ו

   ., במסגרת הוצאותיובמלואם

  מטעם הקבלןבכיר איש קשר  .15

, הקבלן יידרש למנות מטעמו גורם בכיר בקבלן אשר ישמש כאיש קשר /נציג הקבלןמפקחבנוסף ל .15.1
יודגש, כי לא תשולם תמורה בגין מול הרשות.   הקבלןומרכז קבוע לנושא שמירת זכויות עובדי 

ועל והקבלן מאשר כי חישב עלות זו, לרבות תשלום מלוא שכרו וכל  איש הקשר הבכירעבודת 
   .תאם להוראות הדין במלואם, במסגרת הוצאותיוהתנאים הנלווים בה

 פרטי איש הקשר יועברו למנהל החוזה טרם תחילת תקופת ההתקשרות. .15.2
 מנגנון לטיפול בתלונות עובדי הקבלן  .16

בדבר אופן לעובד הקבלן  הודעהלעיל,  10.17  בסעיף יצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור הקבלן .16.1
 אם מי .הרשות מטעם המפקח ידי על לו שיימסר בנוסח, בזכויותיו פגיעה בדבר לרשות תלונה מסירת

 מעובדי הקבלן אינו דובר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו. 

 7- ממתחייב למסור עותק של ההודעות החתומות למפקח מטעם הרשות כאמור לא יאוחר  הקבלן
   ממועד תחילת מתן השירותים על ידי כל עובד מטעמו.מים י

כל תלונה ו/או אחד עבודה  יוםכאמור בתוך  הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח  הקבלן .16.2
ה ושכר של עובדי הקבלן, אשר הופנתה אליו ו/או למי מטעמו על ידי באשר לתנאי עבודבכתב דרישה 

תים ו/או ארגון העובדים היציג של הקבלן ו/או כל גורם מי מעובדי הקבלן העוסקים במתן השירו
 "). הרשות תעביר לידיעת הקבלן כל תלונה כאמור שהתקבלה אצלה. התלונהאחר (להלן: "

מהירות בתלונה, בין שהתקבלה אצל הרשות ובין שהתקבלה אצל הקבלן, טפל בכל הקבלן י .16.3
 וביסודיות. 

שבעה ימי עבודה ממועד שהומצאה לקבלן תלונה, הקבלן מתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום  .16.4
דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי המפקח מטעם הקבלן באשר לממצאי בדיקתו את התלונה ואופן 
הטיפול בה. ככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על הקבלן יהא לתקן את 

  לעניין זה.  ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות 7ההפרה בתוך 

לעיל לשביעות רצונה  16.4  -ו  16.3 , 16.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .16.5
בסך של  "), יחויב הקבלןהמועד האחרון לביצועעד למועד בו נקבה הרשות (להלן: " המלא של הרשות,

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד  לכל יום איחור₪  5,000
  האחרון לביצוע. 

יל לשביעות רצונה לע 16.4  -ו 16.3 , 16.1 לא מילא הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .16.6
 10,000בסך של  ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב הקבלן 7המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

ת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון איחור במילוי הורא לכל יום₪ 
  לביצוע.  

 16.4  - ו  16.3 , 16.1 מבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי הקבלן איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .16.7
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יהווה  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

, והרשות תהא רשאית לפעול לביטול החוזה ו/או לחילוט הערובה שנתן הפרה יסודית של החוזה
מבלי לגרוע , וזאת בשל כךו זכות לפיצוי ו/אתהיינה כל טענות ו/או דרישות הקבלן ומבלי שלקבלן 

 .או החוזה דיןכל על פי  לרשות יםהמוקנאחרים סעד זכות ו/או מכל 

  פיקוח על מתן השירות .17

רות ולבצעו ברמה ועל הצד הטוב והיעיל יהקבלן מתחייב לעשות כל דבר הדרוש לשם ביצוע הש .17.1
 ביותר.

ת הנחיותיו ופיקוחו של המנהל או מי מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוזה ונספחיו תח קבלןה .17.2
 . מטעמו מי או בטחון נתב"ג"ט חומנמטעמו, 
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  הצבת עובד קבלן והחלפתו באחרהפסקת  .18

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק הצבתו של עובד מעובדי הקבלן, המועסק על ידו בביצוע  .18.1
, ביצוע עבירה ערנות , בגין אי התאמה, חוסרהבלעדי, לפי שיקול דעתו השירותים במקומות השירות

 .או חריגה מנהלית או כל סיבה סבירה אחרת

 במקומות השירותהצבתו של אותו עובד את הקבלן לעיל, יפסיק  18.1 הורה המנהל כאמור בסעיף  .18.2
מנח"ט ושל המנהל חליפו בעובד אחר, העונה על דרישות החוזה ואשר קיבל את אישורם ילאלתר ו

שעות  48 וזאת תוך ,לפי העניין ,מיון והדרכה, כאמור בחוזה תהליכי ברירה ואשר עברג "ביטחון נתב
  המפקח מטעם הרשות.  ל ידימעת שידווח לו על כך ע

 אחרים נזקיםהוצאות ו/או או ו/את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הפסדים ו/או תשפה  תפצההרשות לא  .18.3
 כאמור של הקבלןעובד מעובדיו  מתן השירותים לרשות על ידיבשל הפסקת  להיגרם לו לוליםהע

  ., והקבלן מוותר על כל טענה, תביעה וזכות כנגד הרשות בקשר לכךלעיל זה 18 בסעיף 

ה עילה לדחייה או הפסקת הצבתו של עובד מעובדי הקבלן לא תהוומובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .18.4
 .הוראות החוזה על פיצוע השירות מצד הקבלן ילעיכוב או לאי ב

  הופעת עובדי הקבלן .19

  :בזאת הקבלן מתחייב

להופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם במקום לדאוג  .19.1
  מתן השרות.בהשרות לצורך מתן השרות ובמשך כל עת 

 10.23 סעיף ביגוד הכל כמפורט ב על חשבונו, השירותים,בביצוע  מטעמושיועסקו  לספק לעובדיו .19.2
ספח התפעולי. מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון נוב

  בגין אספקת הביגוד כאמור. 

ו/או שלא בהתאם להוראות הנספח  ן השירות במצב שאינו הולם את עבודתוהופיע עובד הקבלן למת .19.3
, או ביצע תוך כדי עבודתו מעשה המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר הוראה התפעולי

להפסיק , רשאי המנהל להורות למפקח מטעם הקבלן מטעם הרשות מהוראות המנהל ו/או המפקח
מעת  ) שעות4( ארבע יהא חייב לספק עובד אחר במקומו תוךוהקבלן  את הצבתו של העובד באותו יום

  .כאמור ההצבהשידווחו לו על הפסקת 

   ניהול רישומים .20

הקבלן ינהל רישום יומי של עובדיו שהועסקו על ידו באותו יום בכל משמרת, בכל מקום ממקומות  .20.1
 וקה למשמרות, בחלעבודתםמספר שעות ופירוט  (פירוט המקצועות) סוגיהםרות, תוך פירוט יהש

  הרישום היומי יועברו מידי חודש לאישור המנהל. "). דפיהרישום היומי(להלן: "

בלבד, זאת והתחשבנות עם הקבלן כל אחד מעובדי הקבלן חייב בחתימת נוכחות יומית, לצורך בקרה  .20.2
ההתקשרות מעובדי הקבלן לכל תקופת  ל אחדהרשות לכל ידי מגנטי אשר יסופק ע כרטיסבאמצעות 

תעריפי הרשות בתוקף  על פי. כל כרטיס נוסף יחויב בתשלום ו תקופת ההארכה (ככל שתחול)ו/א
מובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או לקזז מעובדיו כל תשלום או פיקדון בגין  לאותו מועד.

  אספקת כרטיס מגנטי כאמור.

להחתים  הקבלן ויבו עובדישיקול דעתה, שעון נוכחות בו יחעל פי  במקומות השירותהרשות תתקין  .20.3
  כרטיס מגנטי.

שעון הנוכחות יחובר למערכת הממוחשבת ברשות וסכום השעות בסוף כל חודש יהווה בסיס  .20.4
בפועל שבוצעו במהלך החוזה. הקבלן  השירותיםמתן להתחשבנות בין הרשות לקבלן, באשר לשעות 

  ירכוש מאת הרשות דוחות הנוכחות.

  לעיל.  20.1י סעיף ל פכדי לפטור הקבלן מחובתו ע לעיל  20.4- 20.2אמור בסעיפים באין  .20.5

ויספק  נוכחותו שעון לא סיפקה הרשות שעון נוכחות וכרטיסים מגנטיים, יתקין הקבלן על חשבונ .20.6
  מבוטלים.לעיל כ  20.3 - ו  20.2 םסעיפיייראו את לעובדיו כרטיסי נוכחות ו

   זה.לחו 'בנספח הקבלן מהרשות, יהיו אלו הנקובים בל ידי תנאי רכישת דוחות הנוכחות ע .20.7

 פי דרישת הרשות.ל אום ועייהיו בת לעיל 20.1 בסעיף צורת דוחות הרישום היומי האמורות  .20.8
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 לזיהוי אמצעים להוסיף, הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית הרשות כי, בזאת ומובהר מוסכם .20.9
 .נוכחות כרטיסי את המחתימים הקבלן ובדיע זיהוי לשם) אצבע טביעת קורא(כגון:  ביומטרי

  קבלן עצמאיכהקבלן  .21

כי העובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או אשר יועסקו על בין הצדדים כתנאי מהותי ויסודי מוסכם בזה 
 ידו במהלך תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע השירותים, הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי הרשות

  :י, וכלכל דבר וענין

פי ל פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה על ע יםרותיהקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע הש .21.1
ו/או למי שהתמנה  מטעם הרשות למפקח/או ו נתב"ג"ט ביטחון חלמנהחוזה לרשות ו/או למנהל ו/או 

ן, , אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואיםרותיעל ידם לפקח על הקבלן בביצוע מתן הש
רות, כל זכויות של עובד יולא תהיינה לקבלן ו/או לכל עובד המועסק על ידו בביצוע החוזה ובמתן הש

הוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות להוציא הקבוע בחוזה זה, הרשות ו
   ביטול או סיום החוזה מכל סיבה שהיא.קיום או אחרות בקשר עם 

לגבי העובדים ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)  ההתקשרותכל תקופת לקיים ב מתחייבהקבלן  .21.2
  .לעיל) 10.3 (כמשמען בסעיף  דיןהאחר האמור בהוראות במתן השירותים שיועסקו על ידו 

המקומיות הרשויות רשויות המס, הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים,  .21.3
הרשויות  יידל ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע

איכות  דיניפי החוזה, לרבות ל השירותים עוביצוע מתן  עםפי הוראות כל דין בקשר - האמורות על
 כאמור בנספח הוראות בנושא מפגעים ואיכות הסביבה המצ"בהסביבה, בטיחות, וכיו"ב, לרבות 

, אבטחת מידע נספח הביטחוןולחוזה  'דנספח כהמצ"ב והגהות נספח הבטיחות לחוזה,  נספח ג'כ
   לחוזה. 'הנספח כ ושמירת סודיות, המצ"ב

 פי כל דין וכל חיקוק ביחס להתקשרות נשוא חוזה זה.- מתחייב למלא כל תנאי על הקבלן .21.4

בין הרשות ומי מטעמה לבין  מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר, כי בהיעדר יחסי עבודה .21.5
הקבלן ועובד הקבלן ומי מטעמם, באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לדאוג להעסקתו ולהמשך 
העסקתו של עובד הקבלן בסיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בהפסקת הצבתו של עובד קבלן 

 31-ו 18, 7.2, 5.3, 4.2.2במקומות השירות מכל סיבה שהיא, לרבות בנסיבות המפורטות בסעיפים 
  לחוזה, ובתוך כך אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לערוך לעובד הקבלן שימוע כדין.

  .שלישיזה כדי להקנות זכות לצד ג' כלשהו, וחוזה זה לא יחשב כחוזה לטובת צד  בחוזהאין  .21.6

 יםהאישוראת כל  ,דרישת הרשות מיום ימים 3תוך ומתחייב בזאת להגיש לרשות בכל עת  הקבלן .21.7
 והמסמכים שיתבקש על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה.

 שיפוי .22

הראשונה לכך, בכל  ה, בתוך שבעה ימים מיום דרישתהולשלם ל הרשותלשפות את  הקבלן מתחייב .22.1
(לרבות  העת וללא הגבלת סכום, כל סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו ל

ו/או כתב אישום ו/או הליך  הקשורים בדרישה ו/או תביעהדין), -הוצאות משפט ושכר טרחת עורך
, עובד הקבלן , לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם כלשהו, לרבות הקבלןמנהלי

ו/או אחר  הו/או עובדי רשות, נגד הםו/או מי מטעמ וכל רשות שלטונית כלשהי, לרבות אכיפה ומס
 םרותים על ידי הקבלן ו/או נותני השירותים ו/או מי מטעמבכל עניין הקשור למתן השי המטעמ

 םמי מטעמעובד הקבלן ומעביד בין הקבלן ו/או - , לרבות בקשר לשאלת קיומם של יחסי עובדרשותל
ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב, מס, תשלום חובה ו/או אחריות הנובעים מיחסים  רשותלבין ה

  .חוזהרת התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהי של הקבלן בכאמור, מכל מקור שהוא, וכן עקב הפ

הראשונה, בכל עת  ה, מייד עם דרישתהרשותכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, ישפה הקבלן ויפצה את  .22.2
על  החוזהבשל אי קיום הוראות הדין ו/או  לרשותוללא הגבלה בסכום, בגין הוצאה ו/או נזק שייגרם 

  ידי הקבלן.

כמעביד  הקבלןנזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על ליות האמור לעיל, מבלי לפגוע בכל .22.3
פיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח ללהעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, 

  עבודתו.
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כולה לקיום החוזה הרשות תהא רשאית להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט הערבות  .22.4
י שיקול דעתה הבלעדי של ל פע לוהכוזה,  צתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזהאו מק

  הרשות.

היה וביום סיום תקופת ערבות כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת הערכאה  .22.5
על הארכת הערבות הרלוונטית  לקבלןהשיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות 

  פי שיקול דעתה הבלעדי.ל לתקופה נוספים עלסכום ו

  שמירת סודיות .23

שתגיע  הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה .23.1
, ההתקשרותאליו בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה במשך תקופת 

  לפני תחילתה או לאחר סיומה.

פי החוזה על הצהרת ל ע יםרותיתחייב להחתים את העובד/ים שיועסקו על ידו בביצוע השהקבלן מ .23.2
יתחייבו לא להעביר,  , בין היתר,לפיה כנדרש בנספח התפעולי בנוסח שיקבע על ידי המנהל, ,סודיות

לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע החוזה 
  , לפני תחילתה או לאחר סיומה.ההתקשרותקופת תוך ת

 לעיל  23.2 - ו  23.1ם פי סעיפיל מילוי התחייבות ע- הקבלן וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי .23.3
  .1977-תשל"ז ,, סימן ה' לחוק העונשין'ב', פרק ז מהווה עבירה לפי חלק

  אחריות הקבלן בנזיקין .24

  לחוזה.  'זנספח הקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין בנזיקין בהתאם להוראות 

  ביטוח .25

שור בדבר ילחוזה וימציא במעמד חתימתו על החוזה א 'זנספח טוחים הנקוב ביהקבלן יישא במערך הב
  לחוזה.  'חנספח ר ב, כאמוטוחים בהתאםיעריכת הב

  ערבות לקיום החוזה .26

(לרבות  למשך כל תקופת ההתקשרות, החוזהעל פי  הקבלןכערובה להבטחת מלוא התחייבויות  .26.1
אוטונומית ערבות , טרם מועד חתימת החוזה, ימציא הקבלן לרשות, תקופות הארכה ככל שיחולו)

בהתאם הכספית של הקבלן הצעתו מערך  10%צמודה למדד הבסיס, בשיעור של ובלתי מותנית, 
ערבות (להלן: " [יושלם לאחר הזכייה]₪  __________ דהיינו בסך של הכספית ההצעטופס הל

 . ")החוזהלקיום 

 -או לחילופין עד ל ,הוצאתה חודשים לכל הפחות ממועד 24 - יהיה ל לקיום החוזההערבות  תוקפה של .26.2
להגיש הקבלן ובחר  היה. כל שתחול)או תקופת ההארכה (כ ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60

 לקיום החוזה, הערבותתוקף , מתחייב הוא להאריך מעת לעת את כאמור חודשים 24 - ערבות ל
 60  -ם לפני מועד פקיעתה, או לחלופין עד למיי 45זאת לפחות ו חודשים, 12לתקופות נוספות של 

וכך חוזר חלילה לפי העניין,  ,או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תקופת ההתקשרותתום ם לאחר מיי
  .כאמור בחוזה זהבהתאם לתקופת ההתקשרות 

הערבות יכול שתינתן על ידי בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .26.3
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון להגשת הצעות 

רבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), למכרז, כבעלת הרשאה למתן ע
. במקרה ובו הערבות 1981-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- תשמ"ה

תוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב הערבות תיעשה רק על ידי חברת ביטוח ולא על ידי 
 סוכנות ביטוח.

 לחוזה. 'טנספח הנוסח המצ"ב כ פי- הערבות תהיה על .26.4

תוקף הערבות  אתיאריך הקבלן, על חשבונו, , קבלן על הארכת תקופת ההתקשרותהודיעה הרשות ל .26.5
 .י הרשותקבע על ידישת אחרת תקופה החוזה למשך כל תקופת ההארכה, או לכללקיום 

ות לערכאות הרשות תהא רשאית לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנ .26.6
  כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.
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על פי דין,  לרשותזה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת  26 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .26.7
  26ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  ההחוזהאריך את תוקף הערבות לקיום לא  והקבלןבמידה 

, תהא רשאית הרשות לחלט את סכום הערבות זה לעיל ו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כולה או חלקה, , החוזהלקיום 

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

  הגשת דוחות .27

מנהל דוח חודשי אשר יכלול את אישור ה, יגיש הקבלן לההתקשרותחודש מחודשי תקופת  כלבתום  .27.1
תו חודש, בצירוף דפי הדוח היומי כשהם בפועל באועל ידי עובדי הקבלן שבוצעו , שעות העבודה
 .מטעם הרשות המפקח ל ידימאושרים ע

יאשר את אותו חלק לעיל,  27.1  חלק המנהל על נכונות דוח חודשי שהוגש לאישורו, כאמור בסעיף .27.2
  )."הדוח החודשי המאושרשל הדוח, שאינו שנוי במחלוקת (להלן: "

   אישור המנהל יינתן לא יאוחר מאשר תוך יומיים מיום הגשתו של הדוח. .27.3

  והצמדה תמורה .28

  התמורה .28.1

פי החוזה, ל ותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן ע יםרותיתמורת מתן הש .28.1.1
המורכב מעלות השכר שעת עבודה עריף לאת הת תשלם הרשות לקבלןבמלואן ובמועדן, 

 ,ביחס לכל אחד ממקצועות השירות הצעה הכספיתל 1 נספחבהמינימאלית הנקובה 
ביחס לכל אחד  טופס ההצעה הכספיתבנקב הקבלן  בוההוצאות והרווח סך בתוספת 

 שעות העבודהבמכפלה של  , ")התעריף לשעת עבודה(להלן: " ממקצועות השירות
ות בהתאם לאמור בהורא ,(בהתאמה) בכל אחד ממקצועות השירות שיבוצעו על ידו בפועל

  .לעיל 27 סעיף 

בהתאם למנגנונים המפורטים בחוזה זה לעיל ולהלן, הקבלן יהא זכאי לתשלום נוסף בגין  .28.1.2
בגין תשלום דמי הבראה , וכן מנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתוןימי הבעבודה 

, וההפרשות בגינו מחלה, מענק מצוינותוהפרשות בגין דמי הבראה, תשלום בגין ימי 
  :כדלקמן נוספים ותשלומים, ארוחות

עבור מתן שירותים בימי  ימי מנוחה שבועית, חגי ישראל או ימי שבתון. .28.1.2.1
תשלם הרשות לקבלן את הסכומים עבור המנוחה השבועית וחגי ישראל, 

 50%שיעור של  בתוספת ,28.1.1  כהגדרתו לעיל בסעיף, שעת עבודההתעריף ל
שכר לשעה בסיסית לעובד בימי מנוחה שבועית, חגי ישראל ושבתון (להלן: מה

") ובתוספת הפרשה לביטוח לאומי בלבד בגין התוספת, וזאת החל התוספת"
שלאחר מוצאי השבת/חג.  06:00בערב השבת/חג ועד לשעה  18:00מהשעה 

תם בדין תשולם התמורה בהתאם לתעריף ולשעות השבתון בימי שבתון כהגדר
 ממקצועות אחד לכל ביחסכקבוע בדין ובהתבסס על עלות השכר המינימאלית 

     .השירות

התמורה לקבלן בגין תשלומי ההבראה, בצירוף ההפרשה לביטוח  דמי הבראה. .28.1.2.2
בלבד הנדרשות  לקרן השתלמותובגינם וכן ההפרשות הסוציאליות לאומי 
על ידי הרשות בנפרד, מדי חודש, במועד התשלום  , תשולםלרכיב זהביחס 

לחוזה, בכפוף להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע  28.5  הנקוב בסעיף
התשלומים וההפרשות בפועל ובגינם ימסור הקבלן חשבונית מס נפרדת 

תמורה זו תיכלל במסגרת תשלום  .תיםהשירו בגין השוטף מהתשלום
 . המקדמה הנקובה להלן

. התמורה לקבלן בגין דמי המחלה, בצירוף ההפרשה לביטוח לאומי דמי מחלה .28.1.2.3
 8.33%לתגמולים,  7.5%( בגינם וכן בצירוף שווי ההפרשות הפנסיוניותבגינם 

בכפוף להגשת אישור רו"ח  בלבד) תשולם על ידי הרשות,( לפיצויי פיטורים)
ימים  30מטעם הקבלן על ביצוע התשלומים וההפרשות בפועל, בתנאי שוטף + 

 וכנגד חשבונית מס כדין. 
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ובכפוף לתנאי הזכאות המצוינים . על פי הוראות הדין תשלומים משתנים .28.1.2.4
קיימים תשלומים משתנים אשר עובד זכאי לקבלם רק בקרות אירוע בהם, 

רות ביום הזיכרון לעובד חופשה מסיבות משפחתיות, היעדמסוים, כדוגמת 
 ימי אבל, שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או עקב פעולת איבה, 

הפרשות להסדר פנסיוני ולקרן השתלמות בגין פרק הזמן בו העובד שירת 
 15 - "). לא יאוחר מהיום ההתשלומים המשתניםוכיו"ב (להלן: " במילואים

נית מס כדין בגין התשלומים לכל חודש קלנדארי ימציא הקבלן לרשות חשבו
המשתנים (ככל שהיו כאלה), בצירוף אישור מפורט של רואה חשבון מטעם 

י אלו שולמו בפועל לעובדי הקבלן בדבר שיעור התשלומים שבוצעו, ואישור כ
 הקבלן.

בתוספת ההפרשות  התשלומים המשתנים ישולם לקבלן על ידי הרשות תשלום
כנגד קבלת  דיו בגין תשלומים אלו, וזאתהסוציאליות שעל הקבלן לשלם לעוב
 בפועל לעובדמושא התשלומים המשתנים  אישור רו"ח על ביצוע התשלומים

  הקבלן. 

והוא  התשלום לקבלן בגין התשלומים המשתנים כפוף לאישורם על ידי הרשות
   .ימים 45ישולם בתנאי שוטף + 

ינות כמפורט . התמורה לקבלן בגין תשלום מענק המצותשלם מענק המצוינות .28.1.2.5
לרבות הפרשות הקבלן בגינם, תשולם על ידי הרשות בכפוף לעיל,  10.11 בסעיף 

להגשת אישור רו"ח מטעם הקבלן על ביצוע תשלום מענק המצוינות 
הקבלן ימציא לרשות ימים.  30וההפרשות בגינם בפועל, בתנאי שוטף + 

כדין בגין תשלום המענק שאושר על ידי הרשות כאמור, בצירוף  חשבונית מס
אישור מפורט של רואה חשבון מטעם הקבלן בדבר התשלומים וההפרשות 

  שבוצעו, ואישור כי אלו שולמו והופרשו בפועל לעובדי הקבלן. 

 . ארוחות .28.1.2.6

שיוגש על ידו על יכלול בכל חשבון יל, הקבלן לע 10.14 בהתאם להוראות סעיף 
או  , את הסכום שהוציא לרכישת תלושי ארוחהלהלן 28.4 פי הוראות סעיף 

החודש שחלף ויצרף את ההעתק המאושר של הקבלה  עבורכרטיסים מגנטיים 
או כרטיסים מגנטיים מאת הרשות עבור רכישת תלושי ארוחות  שקיבל

של תלושי האוכל או את תמורתם לקבלן הרשות תחזיר בכפוף לאמור, כאמור. 
 שעות הביצוע בפועל הכרטיסים המגנטיים המאושרים כאמור, וזאת על פי

ביחד ), לפחות שעות עבודה 4ארוחת בוקר כנגד כל ( שיטת ההחזרובהתאם ל
רוחות הינה כמפורט עלות הא .התמורה בגין השירותים בחודש שחלףעם 

 לחוזה.  בנספח יא'

אסמכתאות המפורטות גם את הלהעביר בסוף כל חודש קלנדרי, נדרש הקבלן 
בנספח התפעולי, מאושרות ע"י רו"ח, המאמתות את כמות הארוחות אשר 

  סופקו לעובדיו.

יקראו להלן  28.1.2  ומים הנוספים כאמור בסעיףוהתשל 28.1.1 ם כאמור בסעיף מיהתשלו .28.1.3
 . ")התמורהיחדיו: "

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תשלומים כאמור ובכללם בגין דמי הבראה, מחלה 
 עלאשר הועסק  או המועסק הקבלןורק ביחס לעובד  אךותשלומים משתנים, ישולמו לקבלן 

 את הקבלן עובד סיפק בה התקופה בגיןשירותים על פי חוזה זה והבביצוע  הקבלן ייד
לא ישולמו בגין תקופה בה סיפק עובד  - (ובהתאם כעובד של הקבלן כאמור השירותים

   .הקבלן כאמור שירותים לרשות באמצעות קבלן אחר)

השכר . מובהר כי שיעור ההפרשה לרכיב זה הקבוע בעלות הפרשות לביטוח לאומי .28.1.4
שיעור ההפרשה על שכר  בהם המינימאלית הינו בהתאם לשכרו הצפוי של העובד. במקרים

לו עליו יתמחר הקבלן את העלויות הנוספות ככל שיחוהעובד יהיה גבוה יותר מהאמור לעיל, 
 .  "בסעיף "ההוצאות והרווח
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כאמור בגין השירותים הרשות מתחייבת כי בכל מקרה התמורה המשולמת על פי חוזה זה  .28.1.5
מעלות השכר המינימאלית (כהגדרתה בהצעה  ככל שרלוונטי,, תפחתלא  28.1 בסעיף 

  טופס ההצעה הכספית.באשר הוצע על ידי הקבלן  הכספית) בתוספת תעריף ההוצאות והרווח

   הצמדה ועדכונים .28.2

שמירה ו/או אחראי לעובד ככל שיעודכן שכר המינימום  עדכון שכר לשעה בסיסית. .28.2.1
שכר שמירה על פי צו קבלני שירות ו/או שכר המינימום במשק ו/או הסכם קיבוצי ו/או 

, החלים על לעיל 10.3 בסעיף ו/או על פי הוראות הדין כהגדרתם  (כמפורט לעיל) ענפי
ן הגבוה מבניהם), ועל פי העדכון שכר השירותים הניתנים על פי חוזה זה (לפי העדכו

המינימום לעובד שמירה ו/או אחראי שמירה (לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע 
 בסעיףנכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, אזי בכל הנוגע לתשלום כאמור בסעיף 

שכר המינימום של עובד שמירה ו/או אחראי שמירה וכן  זה, תעדכן הרשות את 28.1.1 
את יתר מקצועות החוזה בהם נקבע שכר מינימום ובתוספת שיקלית, כך שיהיה בהתאם 
לעדכון שחל בשכר המינימום כאמור, ובהתאם לכך תעדכן הרשות גם את ערך השכר 

תווספו לשעה בסיסית (למען הסר ספק, התוספות במסגרת ערך השכר לשעה בסיסית י
לשכר המינימום המעודכן כאמור). יודגש כי שכר לשעה בסיסית אשר נקבע כערך שקלי 

לא תעדכן הרשות את השכר כל עוד שכר  -(ללא תוספת על שכר המינימום) כולל
המינימום לעובד ו/או לאחראי שמירה נמוך משכר זה אלא אם יוחלט אחרת על ידה 

 .מסר בכתב לקבלןיוהודעה על כך ת

שינוי  שיחולאו  ככל שיותקנו תקנות או צווים ים שאינם שכר לשעה בסיסית.עדכונ .28.2.2
אשר יעדכנו רכיב מהרכיבים הכלולים בעלות  ,)לעיל 10.3  בסעיף(כהגדרתו הדין  בהוראות

עובדי הקבלן השכר המינימאלית בהצעה הכספית, או יקבעו רכיבים ו/או תנאי עבודה ל
שאינם מנויים בחוזה זה ו/או ישנו את גובהם או שיעורם של איזה מהרכיבים ותנאי 
העבודה המנויים בחוזה זה ו/או יגרעו איזה מהרכיבים ותנאי העבודה המנויים בחוזה 
זה; והכל למעט עדכון שכר המינימום לעובדי שמירה ו/או אחראי שמירה לגביו יחול 

, תעדכן הרשות, במועדים אשר ייקבעו על ידה, את לעיל 28.2.1  בסעיף בסעיףהאמור 
רכיב התמורה הרלבנטי המשולם לקבלן, בשינויים המחויבים, בכפוף להוראות הדין בהן 

 היא מחויבת.  

הצעה תעריף ההוצאות והרווח, אשר הוצע על ידי הקבלן בטופס ה הוצאות ורווח.  .28.2.3
שינויים ל 20% -) ו2.4 (כהגדרתו בסעיף למדד  80%הכספית, יהיה צמוד בשיעור של 

והוא יעודכן פעם מינימום במשק/שכר המינימום הענפי (הגבוה מביניהם) השכר שיחולו ב
ת ההארכה (ככל אחת בכל שנה קלנדארית, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופ

בחודש ינואר של כל שנה קלנדארית לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת  1 - שתחול), ב
(בכל הנוגע  2.4 כהגדרתו בסעיף  הבסיס למדדכאמור, וזאת ביחס ההארכה (ככל שתחול) 

בכל הנוגע לחלק הצמוד סיסי (המינימום הב לשכר ביחסו/או לחלק הצמוד למדד כאמור) 
 לעובד המינימום שכר הוא הבסיסי המינימום שכר כאשרלשכר המינימום כאמור), 

 הידוע המשק המינימום שכר/או ו הצו פי על שמירה ושכר מינימום לאחראי שמירה
הגבוה  ,ההצעות הזמנת בטופס כהגדרתו במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד
  .1.1.2019בתאריך יבוצע  . העדכון הראשוןיניהםמב

 היאהקבלן למכרז,  ו הכספית שלפי הצעתל הינה ע, אשר לעיל כאמורמוסכם על הצדדים כי התמורה  .28.3
 ים על ידורותימתן השקיום מלוא התחייבויותיו על פי החוזה ובגין ומוחלטת מלאה , כוללתסופית, 

לא והקבלן  ,ת וצו קבלני שירותבהתאם להוראות החוזה והוראות הדין, ובכלל זה חוק קבלני שירו
ו/או כל  םיהיה רשאי הקבלן לחזור לרשות בתביעה לשיפוי ו/או פיצוי בגין תשלום פיצויי פיטורי

עוד  תשלום ו/או הטבה כספית או אחרת לעובדים כפועל יוצא מההתקשרות בין הקבלן למי מעובדיו.
א על חשבונו המלא בכל עלות, מובהר, כי אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה, הקבלן ייש

 תשומה, הוצאה, תקורה, תשלום ו/או תוספת אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים במתן השירותים
  , והוא לא יהא רשאי בשום מקרה לנכותם (כולם או חלקם) משכרם של עובדיו.ו/או בסיומם

ון ובו פירוט , יגיש הקבלן לרשות חשבההתקשרותבכל חודש מחודשי תקופת  5 -יום העד ל .28.4
"), בהתבסס על מספר השעות, החשבוןהתשלומים הנדרשים עבור מתן השרות בחודש שקדם (להלן: "

  לעיל, לפי העניין.זה  28  בסעיףפי האמור ל ועלעיל,  27  , כאמור בסעיףפי הדוח החודשי המאושרל ע

   כדלקמן:, י הרשותל ידתשולם ע לקבלן התמורה .28.5
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 9 -יום התשולם ב יםבגין מתן השירותהחודשית התמורה מסך  75%מקדמה בשיעור של  .28.5.1
. המקדמה תשולם בהתאם לתמורה ששולמה רי עבור החודש שחלףאכל חודש קלנדל

 לקבלן בחודש שקדם לתשלום המקדמה. 

ובלבד שהדוח החודשי המאושר והחשבון , ימים 30תנאי שוטף + התמורה תשולם ביתרת  .28.5.2
במקרה  , ואושרו על ידי המנהל.לעיל 28.4  בסעיףבמועד הנקוב  על ידי הקבלן והוגש

לא  באותו חודש. 15 -היום ה ימציאו לרשות עד , הוא שהקבלן נדרש להמציא חשבון אחר
לם יתרת התמורה לאחר המועד הנקוב באחד ממועדי וד הקבלן במועד הנקוב לעיל תשעמ

  פי החלטת חשב הרשות.ל התשלום הקבועים והמקובלים ברשות ע

 במקור מס ניכוי ואישורי כדין ערוכה מס חשבונית הגשת כנגד לקבלן תשולם התמורה .28.5.3
 פי על כמתחייב, במקור מס מהתמורה ינוכה אחרת, כדין חשבונות ופנקסי ספרים וניהול
  .דין

תשולם  -  תקופת ההתקשרותבאשר לתמורה שתגיע לקבלן עבור החודש הראשון של  .28.5.4
 –מאומדן צפי הביצוע, כפי שייקבע על ידי המנהל, והיתרה  75%של מקדמה בשיעור 

 לעיל.  28.5.2 כאמור בסעיף 

 יחולו בהתאמה גם על התשלום בגין דמי הבראה כאמור בסעיף 28.5.1  -  28.5.4  סעיפים .28.5.5
 . לעיל 28.1.2.2 

  

אשר יחול על , מע"מ יםכולל םאינ ,ורה האמורה לעילהתמכל הסכומים הנקובים בחוזה זה, לרבות  .28.6
הקבלן  דייל ישולם לקבלן במועד החוקי שנקבע לתשלומו ע המע"מ .ככל שיחול הרשותדי יל וישולם ע

 . ערוכה כדין מסחשבונית  לשלטונות המע"מ וכנגד

דעתה  הרשות תהא רשאית לשלם לקבלן את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה ושיקול .28.7
הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם לקבלן בהעברה בנקאית מתחייב הקבלן להמציא לרשות את 
פרטי חשבונו לצורך התשלום. היה ולא מסר הקבלן את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור, 
לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה 

תשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן ה
 התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב בתשלום.

   פיצויים מוסכמים .29

הקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הוכחה,  .29.1
, אשר יוטלו על הקבלן, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל רטים להלןבמקרים ובסכומים המפו

  :בנפרד החוזה והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה

 אי הפעלת החוזה או לכל יום, או חלק ממנו, של יהשירותים עפ" מתןאיחור בתחילת  בגין .29.1.1
 ביצועהחוזה עבור  יהתמורה שהייתה משתלמת לו עפ" סכוםאת ישלם הקבלן  –השירותים 
לפי המשמרות  ,האיחור ביצע את מתן השירותים במשך כל תקופתבנתב"ג אילו  השירותים
יעדרות עובד הקבלן מעל השעה . ההתפעוליכמפורט בנספח  משמרת בכלהשרות  ושעות מתן

 להלן. 29.1.3  בסעיףהראשונה, תיחשב כהיעדרות לעניין הפיצוי המוסכם כאמור 

ישלם  –של עד שעה איחור בהגעת עובד למשמרת במקום ממקומות מתן השירות  עקב .29.1.2
בתשלומו שהיה משולם לקבלן אילו היה העובד  שהרשות הייתה חייבת הסכוםאת הקבלן 

זה יראה חלק של שעה כשעה, וזאת החל מהשעה בה היה לעניין ופיע למשמרתו במועד. מ
בגין היעדרות עובד מעל השעה  .למקום השירותעד למועד הגעתו אמור להתייצב העובד 

   .להלן 29.1.3 בסעיף לעניין הפיצוי המוסכם כאמור  תהראשונה תיחשב כהיעדרו

ישלם הקבלן לרשות  –חוסר בעובדים מטעם הקבלן בהתאם לתקנים אותם קבע המנהל  עקב .29.1.3
כום שהרשות הייתה חייבת בתשלומו, לגבי שעות מתן השירות במשמרת את כפל הס

המסוימת אם אכן היה אותו עובד מוצב לצורך מתן השירות באותה משמרת וממלאה 
 ברציפות.

  בגין כל שעת היעדרות.₪  100 - מפקח הקבלן העדר של  עקב .29.1.4
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ישלם  ור בחוזה זה,הנכסים שהוקצו על ידי הרשות לקבלן כאמ בגין כל יום של איחור בפינוי .29.1.5
 ש"ח ליום לכל מ"ר.  19הקבלן לרשות פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 

  .  לנכסים כאמורהכניס הקבלן   פינוי מכל אדם וציוד וחפץ אשר -" משמעו פינוי"

(גם במקרה של החלפת מדים ע"י מנהל  ולעובדיביגוד, או חלקו, עקב איחור הקבלן באספקת  .29.1.6
 איחור או חלק ממנו בגין כל עובד.  שבועלכל ₪  500קבלן פיצוי מוסכם בסך החוזה), ישלם ה

עקב איחור הקבלן באספקת ציוד לחדר המנוחה או חלק ממנו כמפורט בחוזה ישלם הקבלן  .29.1.7
 לכל חודש איחור או חלק ממנו .₪  1,000פיצוי מוסכם של 

לם הקבלן לרשות סך יש –אי אספקת ארוחות לאיזה מעובדיו בהתאם להוראות החוזה  בגין .29.1.8
 בגין כל מקרה כאמור בנפרד.₪  500של 

אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים  בגין .29.1.9
 לכל יום איחור בביצוע דרישת הרשות₪  5,000ישלם הקבלן לרשות סך של  –כנדרש על ידם

 לעיל.  10.26.5 כמפורט בסעיפים 

אי שיתוף פעולה עם גורמי הביקורת מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים  בגין .29.1.10
ישלם הקבלן לרשות סך  –ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע  7כנדרש על ידם וזאת בחלוף 

 .לעיל 10.26.6 כמפורט בסעיפים  לכל יום איחור בביצוע דרישת הרשות₪  10,000של 

ששולמו  הפיצויים. קבלת הרשות את הלןל 30 לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  29.1 אין באמור בסעיף  .29.2
לעיל לא יהא בה כדי ויתור על כל תביעה שיש, או שתהיה לרשות נגד הקבלן  29.1 פי הוראות סעיף ל ע

  לעיל.  29.1בגין הפרת החוזה בשל אחד מהדברים המובאים בסעיף 

לעיל מהתמורה המגיעה ו/או  29.1  סעיףפי  לעו לה עהרשות רשאית לקזז את סכומי הפיצויים שיגי .29.3
  לקיום החוזה. הערבותלעיל ו/או לחלטם מתוך   28 פי סעיף  לשתגיע לקבלן ע

 .עילל 2.4  בסעיףו , כהגדרתכל הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדד .29.4

פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  יםמהוו כומים המפורטים לעילמצהירים בזאת, כי הס הצדדים .29.5
לבצע את  הקבלןלרשות בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 .םובמועד םבמלוא השירותים

על מנת  םאו חלק םם, כולמיהמוסכ יםהפיצויאיזה מספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום  הסר למען .29.6
לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע,  יםהעומד יםאחרוסעד לגרוע מכל זכות 

ם שנגרמו ו/או בגין נזקים נוספי הקבלןמכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי 
  לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. 

על פי הוראות  הקבלןמובהר, כי הרשות תהיה רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי  .29.7
 עד למועד הקבוע לתשלום התמורה. ום שהצטברמיהמוסכ יםהחוזה את גובה הפיצוי

לקזז מעובדיו כל תשלום או פיקדון בגין , כי הקבלן לא יהיה רשאי לנכות ו/או עוד מובהר בזאת .29.8
 פיצויים מוסכמים כאמור.

  הפרת החוזה .30

  כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: .30.1

ממקומות השירות לתקופה  איזההקבלן לא החל ו/או הפסיק את מתן השירותים ב .30.1.1
  כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת הרשות.

לחוזה, אשר הפרתם מהווה  18-27, 13-16, 6-10 הוראה מהוראות הסעיפים הקבלן הפר .30.1.2
אי שיתוף עם גורמי הביקורת מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי הפרה יסודית. 

 29.1.10מטעם הרשות ו/או אי היענות והמצאת מסמכים כנדרש על ידם, כאמור בסעיף 
  לעיל יהווה הפרה יסודית של החוזה.
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  פירוק או הקפאת עסקי הקבלן על ידי בית משפט מוסמך.ניתן צו ל .30.1.3

או ו/בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה  ואו בעל השליטה בו הורשעו/הקבלן  .30.1.4
 ,המנהליותלחוק העבירות  5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף  2 - ביותר מ ונקנס

  .1985-תשמ"ו

 איזור חודש, בעניין אי קיום קבלן קיבל שני מכתבי התראה ברציפות, לפחות חודש אחה .30.1.5
  פי חוזה זה. ל מהתחייבויותיו ע

  תהא הרשות רשאית:לעיל   30.1הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף  .30.2

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לקיים את ההוראה ו/או לתקן את ההפרה של  .30.2.1
ו/או להמשיך ולקיים את  קבלןימים מיום מתן הודעה ל 3תוך  ות,ההוראה ו/או ההתחייב

הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או 
  שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה כאמור.

 כפי, התחייבות או/ו הוראה אחרי מילא לא או/ו כאמור ההפרה את הקבלן תיקן לא .30.2.2
 או/ו הפרתו מחמת החוזה את לבטל - הרשות של רצונה לשביעות הרשות ידי על שנדרש

 וכן כספים בהשבת חייב יהא והקבלן בכתב כך על הודעה מתן ידי על, וזאת, קיומו-אי
 או/ו מההפרה כתוצאה לרשות שייגרמו או/ו שנגרמו הנזקים בגין פיצויים לרבות לשלם
תהיינה כל טענות ו/או ומבלי שלקבלן , וכן לחלט את הערובה שנתן הקבלן כאמור הקיום

 הרשות של מזכותה לגרוע כדי זו בפסקה באמור אין. בשל כךו/או זכות לפיצוי דרישות 
 סעיף נשוא המוסכמים הפיצויים לרבות דין כל פי על משפטי סעד כל הקבלן כנגד לקבל

  .לעיל 29 

  החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא הרשות רשאית:הקבלן את  הפר .30.3

ו/או לקיים את ההוראה ו/או  לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה .30.3.1
להמשיך  קבלן, ו/או להורות לקבלןימים מיום שתימסר ההודעה ל 7ההתחייבות, תוך 

ת, וכמו הוראות הרשו ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והקבלן יהא חייב למלא אחר
כן לשלם לרשות פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה 

 האמורה.

לעיל ו/או לא מילא אחרי הוראת ו/או  30.3.1  יףלא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור, בסע .30.3.2
רשאית  –של הרשות ובמועד דלעיל הרשות לשביעות רצונה  התחייבות, כפי שנדרש על ידי

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך - הרשות לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי
והקבלן יהא חייב לשאת בהשבה לרשות וכן לשלם לרשות פיצויים על  קבלןבכתב ל

, וכן לחלט אי קיום האמור, או הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות כתוצאה מההפרה ו/
ו/או זכות לפיצוי תהיינה כל טענות ו/או דרישות ומבלי שלקבלן רובה שנתן הקבלן את הע
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקבל כנגד הקבלן כל סעד . בשל כך

 לעיל. 29 הפיצויים המוסכמים המפורטים בסעיף  או תרופה עפ"י כל דין לרבות את

זה, רשאית  סעיףמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות  .30.4
בשיתוף  השירותיםהרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע 

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   

זה, בכל מקרה בו, לדעת הרשות, הקבלן הפר או מפר את הוראות הדין מבלי לגרוע מכל האמור בחו .30.5
או החוזה, באופן העלול, לדעת הרשות, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת האכיפה על ידי 
הרשות או מי מטעמה, או להביא לכל חבות או אחריות של הרשות או מי מטעמה על פי החוק האמור, 

ימים מדרישת הרשות בכתב לעשות כן (או כל מועד אחר ככל שהדבר  14וההפרה לא תוקנה בתוך 
לפעול  תרשאי יההת רשותהנקבע במפורש בחוזה זה), תראה הרשות בכך הפרה יסודית של החוזה ו

בהתאם לסמכותה על פי הוראות חוזה זה וכן על פי הוראות כל דין, לרבות ומבלי למעט, ביטול 
 שנתן הקבלן.   תוקפו של חוזה זה וחילוט הערובה

לרשות בהתאם  יםהעומד יםאחרו/או סעד בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות  מובהר .30.6
 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 סיום ההתקשרות .31
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רשאית, על פי שיקול דעתה  תהאלעיל, הרשות  5  האמור בסעיף אף עלמוסכם ומוצהר בזה, כי  .31.1
הבלעדי והמוחלט, להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת 

מכל סיבה שהיא, באמצעות הודעה מוקדמת ו ההארכה (ככל שתחול), לפי העניין, ולבטלו בכל עת 
זכויות המוקנות לרשות ם מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר המי) י60( שישים לקבלןבכתב, שתימסר 

  ").הודעת סיום החוזהעל פי החוזה (להלן: "

זכאי  הקבלן, יהיה הקבלןדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  .31.2
ביצע בפועל עד לאותו  םאות השירותיםלקבל מהרשות אך ורק את התמורה היחסית המגיעה לו בגין 

ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות אחרות המבטאות נכונה את  מועד (אם בכלל), וזאת בכפוף
בכתב לאישורה מראש ובכתב  הקבלן, אותן יגיש שעות העבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותים

  ").דמי ביטול מוקדםשל הרשות (כולם או חלקם), על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "

לפעול, על  הקבלןקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות לדמי ביטול מו הקבלןזכותו של  .31.3
הניתנים לביטול או צמצום  התחייבותמנת למזער את נזקיו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או 

את כל אותן  מדמי הביטול המוקדםשמורה הזכות לנכות  ככל שיגרמו עקב ביטול החוזה ולרשות
  או לצמצם כאמור. לבטל  הקבלןהוצאות אותן יכול היה 

מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, ומלבד דמי  .31.4
הביטול המוקדם, לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע 

תר בזאת וכן יהיה מנוע מוו והקבלןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  הקבלןמאחריות 
וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום  וא,ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שה

 בקשר לכך. וא,נוספים מכל מין וסוג שהו/או החזר הוצאות  שיפויו/או 

  הקבלן בר רשות בלבד .32

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

 המקומותטעמו במתן השרות, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם הקבלן, ו/או עובדיו ו/או הפועלים מכי  .32.1
בהם יהיה צורך במתן השרות, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לקבלן, ו/או לעובדיו 

אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם  או זכות בלעדית ו/או לפועלים מטעמו ביצוע השרות, זכות חזקה
  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

הקבלן ועובדיו לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים, מחשבים, פקסים  כי .32.2
  פי החוזה ובאישור המנהל.ל וכד', אלא לצורך ביצוע השרות ע

כי הקבלן או עובדיו, אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע החוזה במתן השרות ו/או עובדיו האחרים לא  .32.3
  הורה המנהל. שעליו בר השייכים להם, אלא במקוםישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או ד

  ביצוע על חשבון הקבלן  .33

ית למלאה אהרשות רש - כל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו ממלא אותה  .33.1
  בדבר. הכרוכות ההוצאותאחרים על חשבון הקבלן, ולגבות ממנו את  דייל בעצמה, או ע

, בהתאם לחשבון לעיל  33.1 ת שהוציאה, כאמור בסעיףמתחייב לשלם לרשות את כל הוצאו הקבלן .33.2
ן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום השתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גוב

  הדרישה.

לעניין  הצדדיםיהווה ראיה חותכת בין לעיל,  33.2 חשבון שיוגש לקבלן על ידי הרשות, כאמור בסעיף  .33.3
  ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או  .33.4
  רבות לקיום החוזה.לחוזה, ו/או לחלטם מהע 28 פי סעיף ל שתגיע לקבלן ע

  איסור הסבת החוזה ואיסור העסקת קבלני משנה .34

הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או את החובות  .34.1
  הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

ומבוטלת וחסרת כל מסירה או העברה שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .34.2
  כל תוקף.
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 זכויותיו של הקבלן לפי החוזה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .34.3

לא יהא רשאי לתת את השירותים באמצעות גוף משפטי אחר מלבדו, לרבות חברת  הקבלןיודגש כי  .34.4
ו אלא מטעמ בבעלות הקבלן במלואה או בחלקה ואסור יהיה לו להפעיל קבלני משנה השותפות שהינ

למען הסר ספק אין בהתקשרות עם קבלן משנה  פי תנאיו.ל מנהל ועהשור בכתב ומראש של יבא
זה ביחס לעובדים  10 כאמור, ככל שתאושר, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקיום הוראות סעיף  

  כאמור ומלוא האחריות חלה על הקבלן. 

  ינויים בתאגיד הקבלןאיסור ש .35

הקבלן מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או שותף, על ידי  .35.1
העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או 

שאינו חבר התאגיד, באופן  הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי
וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הקבלן היא בידי תאגיד  30%שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 

  אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

ל דעת סופי ומלא לבטל החוזה קוילעיל, יהיה לרשות ש 35.1 כאמור בסעיף  לרשותהקבלן  הודיע .35.2
יום  60של  בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לקבלן בהתראה מוקדמת מכאן ואילך אף בלא צורך

 .לפני מועד הביטול

  שמירת דינים  .36

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת כל דין, הנוגע או המתייחס למתן שרותי שמירה כלשהם, לרבות הוראות 
פי ל י, וכן בנושא בטיחות, איכות הסביבה, מפגעים, ביצוע השירותים עצמם עבדבר העסקת עובדים, רישו

      כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. הקבלן השימוש בנכס עליו חותם  נספח, לרבות ונספחיוהחוזה 

  העדר בלעדיות  .37

 לפי חוזה זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות כלשהי במתן השרות והרשות רשאית בכל עת, ועל אין בהתקשרות ע
פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השרות באופן מלא או חלקי, גם תוך כדי 

  תקופת תוקפו של החוזה.

  שימוש בזכות הרשות -אי .38

תקדים ולא  תשמשהרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא הסכמת  .38.1
  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על זכויותיה  ויתורוכשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר לא השתמשה הר .38.2
  אלא, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  ויתור הרשות בכתב .39

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל  אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.
ה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות שינוי בחוזה ייעש

לא יהיה בר תוקף.  –, שאם לא כך ועל דף הנושא את לוגו הרשותמורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים 
    שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

 חוזה ממצה  .40

כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או  החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 

ו הנובעים הימנו, בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה א
    לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

  פינוי וסילוק יד   .41

או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול),מיד עם תום תקופת  .41.1
, חדרי המנוחה והמחסנים, לרבות ממקומות השירותלסלק ידו קבלן מתחייב הלהוראותיו וכל דין, 

מכל אדם וחפץ שאינם של הרשות וכשהם  םפנויי םלהחזיר את החזקה בהם לידי הרשות, כשהו
 , ולפנות מהם את כל הציוד והחפצים השייכים לו אוהקבלןבמצב טוב ותקין כפי שנמסרו לידי 

לעובדיו ו/או למי מטעמו שהובאו לשם על ידו או על ידם, שאינם מסוג הנכסים הקבועים השייכים 
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, וזאת יהא חייב לה לפי החוזה שהקבלןלרשות תהא זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב  לרשות, אך
  .להלן  46מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

מיד עם תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה (ככל שתחול), או עם ביטולו של החוזה, בהתאם  .41.2
כאילו החוזה לא בהם השתמש הקבלן נכסים התהא הרשות רשאית לתפוס את ין, להוראותיו וכל ד

מהאחריות שחלה עליו לפי כל קבלן לא תפטור את ה הרשותנעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס על ידי 
  ., לרבות נספח השימוש בנכסהתחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה

  מתן הודעות  .42

 72שום, ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף כל ההודעות לפי החוזה תישלחנה בדואר ר
  שעות מעת מסירתן כיאות בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  הר המידותושמירה על ט .43

  הקבלן מצהיר כדלקמן:

ו , במישרין ו/או/או יציע, לא נתן ו/או ייתן, לא קיבל ו/או יקבלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע  .43.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 
התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של הקבלן ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו 

 ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

תף פעולה, במישרין ו/או שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה טעמו לא שידל י הוא ו/או כל מי מכ .43.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל 

 מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

במישרין ו/או בעקיפין, תף, שו/או יו/או ישדל, לא שיתף פעולה כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .43.3
ו/או כל גורם אחר במטרה  מטעמהעם נושאי משרה ברשות שדות התעופה  ו/או עובדיה ו/או מי 

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

, לעיל  43.3-  43.1בסעיפים כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו  ,ידוע לקבלן .43.4
 והקבלןתהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, 

 זה.מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החו

  .החוזהזה לעיל, על ידי הקבלן, תהווה הפרה יסודית של  43  הפרה של איזה מהוראות סעיף  .43.5

  כתובות .44

    כתובות הצדדים לצורך זה למסירת הודעות כדלקמן:

  . 7015001, נתב"ג 7.ד. ת - הרשות .44.1

על כך  להודיעהקבלן מתחייב  הקבלן,ינוי בכתובת היה ויחול ש כמפורט ברישא החוזה. – הקבלן .44.2
  ימים מיום שינוי הכתובת. )3שלושה (בתוך  נציג הרשותל

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .45

או אי הסכמה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/ הקבלן .45.1
רשות שלטונית ו/או ו/או אי הסכמה אשר נדונה ב, לרבות מחלוקת ואבין הצדדים, מכל מין וסוג שה

ו/או בביצוע שאר  השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  הקבלןשא י, ייכלשהמנהלית ו/או שיפוטית 
  התחייבויותיו על פי החוזה.

(תרופות בשל  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים .45.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה  , הקבלן1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד.  קבלןשהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

  קיזוז ועיכבון .46

לרשות וכן לא יהיה לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו  הקבלן .46.1
 ו ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. רשאי לעכב כל נכס ו/א
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 תשלוםמכל  הרשות תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה .46.2
על פי חוזה  זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או  לקבלןהמגיע ו/או שיגיע 
כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים  הקבלןמכל מין וסוג שהם להבטחת חובות ציוד ו/או מתקן, 

 אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דין .47

ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה שיפוט סמכות  יפו-ל אביבלבית משפט המוסמך בת .47.1
  .זה על נספחיו

פרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין יחולו חוקי מדינת ישראל והוא ית החוזה על .47.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  הקבלןבנק חשבון שור פרטי יא .48

 קבלת תשלומי התמורה, מצורף בזאת מטעם הקבלן, נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר בחתימה לשם
  לחוזה זה. 'יגנספח וחותמת מורשי החתימה מטעם הקבלן, בנוסח 

  
  :דדים על החתוםולראיה באו הצ

  

  

 הקבלן הרשות 
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   תפעולינספח  א' לחוזה נספח

  

  (במגזרי הבידוק הביטחוני) דרישות השירות שיפוקחו על ידי חטיבת הביטחון 1א'נספח 

   כללי .1

מטרת יחידת השל"ן הנה הכוונה בכניסת נוסעים לתורים ייעודיים לתהליכי אפיון ובידוק בטחוני.  .1.1
יצוע  רישום עצמי לטיסות בקיוסקים המיועדים לכך בכניסה לתורי כמו כן, הכוונה וסיוע בב

  הבדיקה הביטחונית. 

ידי עובדי הקבלן בפיקוח עובד רשות שדות התעופה ובכפיפות לראש - שירותי השל"ן יבוצעו על .1.2
  משמרת ביטחון.

כי פי צפי תנועת הנוסעים בעונות השונות וצר-שעות, על 6-8עבודת השל"ן תתבצע במשמרות בנות  .1.3
  התפעול שיוגדרו לקבלן מעת לעת.

  משימות היחידה בהיקף פעילות מלא .2

  הן, בין היתר, כדלקמן: משימות היחידה בהיקף פעילות מלא

  ע לנוסעים בהכוונה לתור/מגזר הביטחוני הרלוונטי לטיסתם.ייסל .2.1

 מיועדים לכך.יצוע רישום עצמי לטיסה בקיוסקים העת בלסייע לנוסעים ב .2.2

 חון במגזרים בתרגום לשפה הסינית, בטיסות מרובות דוברי סינית.לסייע למנהלי הביט .2.3

 הדרכת עובדים חדשים והכשרתם לתפקיד בכל ההיבטים המקצועיים והמנהלתיים. .2.4

  מבנה ארגוני .3

  הינו עובד רשות שדות התעופה ובאחריותו לבצע את התפקידים הבאים: - מפקח מטעם הרשות   .3.1

 ם ע"י הקבלן /זכיין ע"פ הקבוע בחוזה.יוודא גיוס עובדי היחידה ובעלי התפקידי .3.1.1

   .יאשר בחירת המועמדים אשר גייס הקבלן ע"י ראיון מסכם אשר יתקיים במשרדו .3.1.2

  יוודא כי העובדים הודרכו והוכשרו על ידי החברה בהתאם לדרישות הרשות. .3.1.3

  יקבע כמויות עובדים למשמרות עפ"י צפי תנועת הנוסעים. .3.1.4

  לקבוע בחוזה.יפקח על ביצוע מטלות היחידה בהתאם  .3.1.5

  יהיה בקשר יום יומי עם הקבלן. .3.1.6

  ה.יפקח על הקצאת שעות פעילות היחיד .3.1.7

  ישמש כחוליה מקשרת בין מנהל החוזה לבין הקבלן. .3.1.8

 



36  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

  

 

מפקח מטעם הקבלן אשר ישמש איש קשר האחראי לבצע את החוזה בין הקבלן לרש"ת ואחראי  .3.2
 לבצע את התפקידים הבאים:

  וע בחוזה.פי הקב-יגייס את עובדי היחידה על .3.2.1

  ירכז סידור עבודה שבועי לעובדי היחידה. .3.2.2

ינהל באופן שוטף את הטיפול בפרט ובשיבוץ העובדים במשמרות (החלפות, העדרויות  .3.2.3
  וכו').

  ישמש כחוליה המקשרת בין הקבלן למפקח מטעם רש"ת ולמנהל החוזה. .3.2.4

  ירכז ויעביר למפקח החוזה דוח חודשי של  שעות פעילות עובדי היחידה. .3.2.5

  שיונות כניסה לשטחים המוגבלים בנתב"ג עבור עובדיו.ילרידאג  .3.2.6

  ידאג לאישור ר"פ ולאישור בטחוני כתנאי להעסקת עובדיו. .3.2.7

תיק אישי עבור כל עובד ובו כל ריכוז המידע המנהלי ויעביר למפקח החוזה ינהל  .3.2.8
 והמקצועי/משמעתי.

 .24/7 –נוכחות מפקח מטעם הקבלן  .3.2.9

 

ת ראש משמרת מתוך מצבת עובדי המשמרת, באישור הקבלן ימנה לכל משמר –ראש משמרת  .3.3
 המפקח מטעם רש"ת. תפקידי ראש משמרת הם:

  

  קליטת עובדים למשמרת ובדיקת הופעתם החיצונית ולבושם. .3.3.1

  תדרוך העובדים. .3.3.2

  פי תכנית העבודה או הנחיות ראש משמרת ביטחון.- הצבת העובדים למגזרים השונים על .3.3.3

פי הנחיות - צאתם להפסקות, ארוחות וכדומה, עלניוד העובדים בין מגזרי העבודה והו .3.3.4
  ראש משמרת בודקים.

 פי נהלי העבודה.- הקפדה על ביצוע המטלות על .3.3.5

  דכון ובקרה.תחומים לעמעקב מקצועי שוטף וריכוז  .3.3.6

על התייצבות העובדים  ולמפקח מטעם רש"ת דיווח שוטף למפקח מטעם הקבלן .3.3.7
 רת.למשמרות ועל כל בעיה משמעתית או מקצועית המתעור
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מפקח מטעם רש"ת  ימנה רכז הדרכה מתוך מצבת העובדים ביחידה, וזאת בהמלצת  –רכז הדרכה  .3.4
 מנהל היחידה מטעם הקבלן. תפקידי רכז הדרכה הם:

הכשרת העובדים לתפקידם ע"י קורס בסיסי שיתקיים במרחב נתב"ג ע"פ התכנים אשר  .3.4.1
  יקבעו ע"י מפקח החוזה מטעם רש"ת.

ים ליום תחילת הקורס לאחר שעמדו בכל הדרישות המפורטות אחראי להכין את החניכ .3.4.2
  .מפקח החוזה מטעם הרשות לעיל ושאושרו ע"י

שיבוץ והכשרת העובדים בפועל ע"י חניכה בשטח והצמדתם לראש משמרת לחניכה בזמן  .3.4.3
 אמת.

 בקרה ופיקוח תקופתי על העובדים וכן הדרכות במהלך המשמרת. .3.4.4

 

 יטחון במגזרי הבידוק הביטחוני בתרגום לשפה הסינית.סיוע למנהלי הב –מתורגמן סינית  .3.5

  יתרגם לשפה הסינית במגזרים אשר בהם טיסות מרובות דוברי סינית. .3.5.1

  ימלא את הנחיות ראש המשמרת מטעם הקבלן. .3.5.2

 ימלא את הנחיות מנהל המשמרת מטעם רש"ת .3.5.3

 

  עובדי של"ן ביטחון יבצעו את התפקידים הבאים: .3.6

  ורים ייעודים לתהליכי אפיון ובידוק ביטחוני.בכניסתם לתיכוונו את הנוסעים  .3.6.1

  המשמרת מטעם הקבלן. ראשימלאו את הנחיות  .3.6.2

 ימלאו את הנחיות ראש צוות הביטחון המנהל מגזר עבודה. .3.6.3

  

  רות ינקודות הש .4

   3טרמינל  .4.1

  .3אפיון במפלס הנוסעים היוצאים, טרמינל ארבעה מגזרי  .4.1.1

 .3ת הבאים, טרמינל נוסעים יוצאים באולם קבל בדיקתלשני מגזרי אפיון  .4.1.2

 .3שלוש עמדות רישום עצמי טרם כניסת הנוסעים לבידוק הביטחוני, טרמינל  .4.1.3

יד בהתאם להנחית ראש משמרת בידוק כבודות ה –הכוונה וסדרנות במגזר הריבוע  .4.1.4
 .3בטחון, טרמינל 
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 1טרמינל  .4.2

 .1לבדיקת נוסעים יוצאים, טרמינל מגזרי אפיון  .4.2.1

בידוק כבודות היד בהתאם להנחית ראש משמרת  –הריבוע  יהכוונה וסדרנות במגזר .4.2.2
 בטחון.

הקבלן יהיה מחויב לנייד את עובדיו בהתאם לדרישת משמרת בטחון בין שני  .4.2.3
  הטרמינלים.

  רמינל פנ"אט .4.3

   .פנ"אבטרמינל מגזרי אפיון  .4.3.1

הקבלן יהיה מחויב לנייד את עובדיו בהתאם לדרישת משמרת בטחון בין שני  .4.3.2
  הטרמינלים.

  

  מעובד של"ן דרישות ישימות .5

  אזרח ישראלי. .5.1

  אישור רפואי המתאים לאופי העבודה. .5.2

  שירות צבאי/שירות לאומי מלא. .5.3

  דובר עברית ברמה טובה. .5.4

  דובר אנגלית ברמה סבירה. .5.5

  עמידה בבדיקות ביטחוניות. .5.6

  כישורים גופניים מתאימים לעיסוק. .5.7

 שנות לימוד 12 .5.8

 מעבר קורס מטעם רש"ת .5.9

  

  מידע כללי על אופי השירות .6

שעות לאורך כל היממה, כולל שבתות וחגים. אחראי המשמרת  6-8ינתן במשמרות של השירות  .6.1
 ועובדי של"ן  יתייצבו לעבודה במועד שנקבע במדים נקיים ומגוהצים  ובהופעה הולמת.
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  שעות המשמרת הבסיסיות הן: .6.2

  01:45-10:00     - בוקר בין השעות 

  9:45-18:00  -צהריים בין השעות 

  17:45-02:00    - לילה בין השעות 

  הערה: בין המשמרות תהיה רבע שעה של חפיפה אשר תשולם לעובד ולקבלן כש"ע לכל דבר ועניין.

להלן דוגמה לאופן שיבוץ עובדי של"ן במשמרות השונות ברמה שבועית. מודגש כי כמויות העובדים 
  פי צרכיה מעת לעת.- על המצוינות הן לצורכי מידע בלבד ואין בהם כדי לחייב את הרשות לכמויות אלו, אלא

  8201 קיץ

 17:45 09:45 01:045 שעת התחלה

 02:00 18:00 10:00 שעת סיום

 לילה צהריים בוקר יום

 13 14 13 ראשון

 13 13 13 שני

 13 13 13 שלישי

 13 13 13 רביעי

 13 14 13 חמישי

 12 13 13 שישי

 13 13 12 שבת

   272 
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   8201חורף 

 17:45 09:45 01:045 שעת התחלה

 02:00 18:00 10:00 שעת סיום

 לילה צהריים בוקר יום

 13 14 13 ראשון

 13 13 13 שני

 13 13 13 שלישי

 13 13 13 רביעי

 13 14 13 חמישי

 12 13 13 שישי

 13 13 12 שבת

   272 

  

  
  אלף שעות לסדרנים. 113,000 -היקף השעות השנתי המתוכנן הוא כ

  שעות לראש משמרת 9,000 -השנתי המתוכנן הוא כהיקף השעות 

  .רכז הדרכהשעות ל 1,500 -היקף השעות השנתי המתוכנן הוא כ

  למתורגמן סינית.שעות  2,000 -היקף השעות השנתי המתוכנן הוא כ

  

  קוד לבוש .7

הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ביגוד אחיד ונאות, בהתחשב במקום השירות של העובדים. הביגוד  .7.1
  ידי המפקח מטעם רש"ת לפני שהקבלן יתחיל להפעיל את השירות.-עליאושר 

העובדים יחויבו להופיע לעבודה במדים נקיים, מגוהצים ומסודרים, עונדים תג שם ובנעליים  .7.2
 מצוחצחות.

 תספורת וגילוח: .7.3

  עליהן להגיע עם שיער אסוף ומסודר, ללא צבעים חריגים ללא צמות ורסטות. - נשים

ע מגולחים ומסופרים באורך אחיד ללא חיתוכים או דרגות שונות של אורכים. עליהם להגי -גברים
  זקן מלא יתאפשר באורך בפאות בלבד.

פי ובכפוף - ידו, הכל על-להלן פירוט סוגי, כמויות וטיב המדים אותם יספק הקבלן למועסקים על .7.4
  לאישור המנהל:
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  :ביגוד לעונת הקיץ .7.5

  .קצרבלייזר שרוול  .7.5.1

  זוגות מכנסים. 3 .7.5.2

  ולצות שרוול קצר.ח 3 .7.5.3

  חגורה. .7.5.4

 תג שם. .7.5.5

  נעליים שחורות/ חומות. .7.5.6

  :ביגוד לעונת החורף .7.6

  זוגות מכנסיים. 3 .7.6.1

  חולצות שרוול ארוך. 3 .7.6.2

 סוודר. .7.6.3

  בלייזר שרוול ארוך. .7.6.4

  הסעדה .8

ידי רכישת תלושי אוכל מהרשות, תלוש בוקר לכל ארבע -הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ארוחות שיסודרו על
  ידי הרשות תהא כמפורט בחוזה.- התלושים עלשעות עבודה. החזר עלות 

  הסעות: .9

הקבלן מתחייב להסיע את עובדיו בכל זמן מתן השירותים בהתאם למשמרותיהם, בכל המשמרות ובכל   
  שעות היממה ממקום מעונותיהם למקום מתן השירות וממנו בחזרה למעונותיהם לאורך כל שעות היממה.

  רכב יחידה .10

עובדים (כולל הנהג)  5ו ועל חשבונו לרשות היחידה רכב המאפשר הסעה של הקבלן מתחייב להעמיד על יד
  .בנתב"גלצורך ניוד עובדיו בין מקומות השירות 
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  אמצעי קשר .11

חשבונו בטלפון נייד -ידי הקבלן ועל-מפקח מטעם הקבלן ואחראי המשמרת מטעם הקבלן יצוידו על
  סלולארי, שיהיה זמין בכל עת.

  :חדר מנוחה .12

 ישמש לתדריכים ולמנוחת העובדים. חדר זה  חדר מנוחה .רשות הקבלן, ללא תמורה, הרשות תעמיד ל
   המשרד יצויד בכל הנדרש לצורך מתן השירות על ידי ועל חשבון הקבלן.

  ציוד לחדר מנוחה: .13

אשר ישמש את העובדים בהיותן  3הרשות תעמיד לרשות עובדי הקבלן ללא תמורה חדר מנוחה בטרמינל 
  מתחייב לצייד את החדר בציוד המתאים כפי במפורט להלן:במנוחה. הקבלן 

 : כיסאות, שולחנות, שידה.פינת ישיבה .13.1

 . מקרר .13.2

 טלוויזיה. .13.3

 טלוויזיה רב ערוצית (עפ"י ספק הרשות בלבד)שידור  .13.4

 מתקן למים קרים וחמים .13.5

 צרכי שתייה שוטפים (קפה, תה, סוכר, כוסות, כפיות) .13.6

 ארוניות לאחסון תיקים אישים עם מנעול .13.7

 וח שעם למודעות.ל .13.8

 לוח מחיק. .13.9

  הדרכה .14

שעות, שתכלול גם חפיפה בשטח. ההדרכה תועבר  16 - כ קליטת עובדי של"ן מחייבת מעבר הדרכה של
  באחריות ובתאום המפקח מטעם רש"ת. 

  תכנית ההדרכה תועבר בנפרד.

  שעות. 4 -כ משמרת יעברו הכשרה נוספת של יראש

קבלן מתחייב לשאת בכל הוצאות ההדרכה, לרבות שכר ה –ידי רש"ת - שעות ההדרכה לא ישולמו על
  עובדים, ארוחות, הסעות, נסיעות, ביטוח וכיו"ב. 

  

  אירועי חטיבת הביטחון .15

רוע מסובסד ע"י הרשות, ירוע/מסיבה כהוקרה לעובדיה. היות והאיפעמיים בשנה עורכת חטיבת הביטחון א
אין להגביל כמות העובדים כרטיס ( עובד (פעמיים בשנה) שרכשל₪  70ישתתף הקבלן במימון של 

  .לסידור העבודה באותו הזמן)המעוניינים להשתתף ושאינם מוצבים 



43  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

  פירוט מקומות ושעות מתן השרות לעובדי של"ן ביטחון .16

  

מספר המשרות  של"ן ביטחון
 ושעות השירות

צפי מוערך ובלתי 
מספר מחייב של 

 שעות חודשיות
 הערות

באולם היוצאים בכל מגזרי 
, מגזרי 3ק בטרמינל הבידו

ובשערי   1הבידוק בטרמינל 
המגנומטר ומכונת השיקוף 
המוצבים בכניסה לאולם 
היוצאים ובשטח האווירי 

ובכל מקום עליו יורה מנהל 
 החוזה ו/או מי מטעמו.

ש"ע ביממה  24
ובהתאם ללוח 

 .הטיסות

ש"ע בחודש  8,900 -כ
 לסדרן בלבד.

הביצוע יהא 
בהתאם ללוח 

הטיסות וחלוקת 
הנוסעים ובהתאם 
לדרישות המנהל 

 .מעת לעת
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 שיפוקחו על ידי בית הנתיבות חטיבת של"ן –דרישות השירות  2א' נספח

  כללי .1

מטרת יחידת הסדרנים הנה הכוונת נוסעים בחזיתות בית הנתיבות ובאולמות ומסירת מידע רלוונטי  .1.1
גבולות לנוסעים הנכנסים  באזור ביקורת –לנוסעים, סיוע והכוונה לנוסעים בעמדות הביומטרי 

תור כבודה, שירותי סדרנות יוהיוצאים את הארץ, תפעול מחסן אבדות ומציאות, תפעול העמדה לא
  והכוונה בעמדות לנעזרים ומובילי הסברה. 

שירותי סדרנות וההכוונה יבוצעו ע"י עובדי קבלן בפיקוח עובד רשות שדות התעופה ובכפיפות  .1.2
  להנהלת בית הנתיבות. 

שעות עפ"י צפי תנועת הנוסעים בעונות השנה וצרכי   8– 6הסדרנים תתבצע במשמרות בנות  עבודת .1.3
  התפעול ובהתאם להוראות מנהל החוזה.

  משימות היחידה .2

  ניתוב סדרנות והכוונת הנוסעים בחזית בית הנתיבות. .2.1

רץ והפרדה בין נוסעים נכנסים ונוסעים היוצאים את הא 3לטרמינל  1הכוונת נוסעים מטרמינל  .2.2
  "בשער ישראל".

  הכוונה וסדרנות בטרמינל לכניסות המתאימות ומסירת מידע לנוסעים כמודיעין נייד. .2.3

 הכוונה סדרנות ועזרה בעמדות הביומטרית באולם היוצאים/הנכנסים. .2.4

 תפעול מחסן אבדות ומציאות. .2.5

 תור כבודה.יתפעול העמדה לא .2.6

  סיוע, הכוונה וסדרנות בעמדות לנוסעים נעזרים. .2.7

  ונימבנה ארג .3

  הינו עובד רשות שדות התעופה ובאחריותו לבצע את התפקידים הבאים: -מפקח מטעם הרשות  .3.1

  יוודא גיוס עובדי היחידה ובעלי התפקידים ע"י הקבלן /זכיין ע"פ הקבוע בחוזה. .3.1.1

  יוודא כי העובדים הודרכו והוכשרו על ידי החברה בהתאם לדרישות הרשות. .3.1.2

  יתדרך ויכשיר בעלי תפקידים. .3.1.3

  ויות עובדים למשמרות עפ"י צפי תנועת הנוסעים.יקבע כמ .3.1.4

  יפקח על ביצוע מטלות היחידה בהתאם לקבוע בחוזה. .3.1.5

  יהיה בקשר יום יומי עם הקבלן. .3.1.6

  יפקח על הקצאת שעות פעילות היחידה , ויעביר דו"ח שעות למנהלת בית הנתיבות. .3.1.7

  ישמש כחוליה מקשרת בין מנהל החוזה לבין הקבלן. .3.1.8



45  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

  צע, בין היתר, את כל אלו: מפקח  מטעם הקבלן, יב .3.2

 .24/7 –נוכחות מפקח מטעם הקבלן  .3.2.1

  יגייס את עובדי היחידה ובעלי התפקידים ע"פ הקבוע בחוזה ובנספח זה. .3.2.2

  ירכז סידור עבודה שבועי לעובדי היחידה. .3.2.3

ינהל באופן שוטף את הטיפול בפרט, ובשיבוץ העובדים במשמרות (החלפות, היעדרויות  .3.2.4
  ...).'וכו

 המקשרת בין הקבלן להנהלת בית הנתיבות.ישמש כחוליה  .3.2.5

  ירכז ויעביר למפקח החוזה  דו"ח חודשי של שעות פעילות עובדי היחידה. .3.2.6

  תקן אחד במשמרת ובאחריותו לבצע, בין היתר, את התפקידים הבאים: -ראש משמרת  .3.3

  קליטת עובדים למשמרת. .3.3.1

  תדרוך העובדים. .3.3.2

  הצבת העובדים לאזורים השונים. .3.3.3

  תנועת הנוסעים והוצאתם להפסקות, ארוחות וכד'. ניוד העובדים עפ"י .3.3.4

  הקפדה על ביצוע המטלות עפ"י נוהלי העבודה.פיקוח על העובדים בשטח ו .3.3.5

ביצוע מטלות שוטפות בעמדות הביומטרי: החלפת נייר במדפסות, טפסי מידע וטיפול  .3.3.6
  בתקלות איפוס מערכת בסיסיות.

 ים מגנטים עבור המערכת הביומטרית.שמירה על רמות מלאי נדרשות של גלילי נייר וכרטיס .3.3.7

 תקן אחד ובאחריותו לבצע, בין היתר, את התפקידים הבאים: –הדרכה  רכז .3.4

 לעיכין מערך הדרכה לכל אחד מהמקצועות הנדרשים ויקבל את אישור המפקח על החוזה  .3.4.1
 .שנקבעו תכניםה

 .בעמדות השונות ישבץ את העובדים להכשרות ולהדרכות בהתאם לשיבוץ .3.4.2

 יתדרך את העובדים בהתאם לתוכנית ההדרכה שאושרה ע"י מפקח החוזה.יכשיר ו .3.4.3

  מעת לעת יעדכן תכנים בהתאם להנחיות המפקח על החוזה. .3.4.4

  יוצבו ויתפקדו עפ"י נוהלי העבודה וצרכי התפעול השוטפים: - סדרנים  .3.5

  הכוונה וסדרנות בעמדות השל"ן השונות. .3.5.1

  ים.מסירת אינפורמציה רלוונטית לנוסעים באולמות השונ .3.5.2

 טיפול ומענה בסדרנות במקרים שונים: איחור בטיסות, פינוי קהל, הכוונת קבוצות גדולות. .3.5.3

 תפעול מחסן אבדות ומציאות. .3.5.4
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 תפעול עמדות לנעזרים. .3.5.5

 תפעול עמדה לאיתור כבודה. .3.5.6

  ישמשו כמובילי הסברה באירועים מיוחדים בהתאם להנחיות המפקח על החוזה. .3.5.7

  :3, 1טרי / טרמינל רות הביומיאפיון עמדות הכוונה / ש .4

מכונות המיועדות לכך בביקורת גבולות נכנסים וישראלי יקבלו שירות באמצעות הנוסעים בעלי דרכון ביומטרי 

  .בסיוע נציגי של"ן ויוצאים

  באחריות החברה להכשיר את העובדים לעבודה המיוחדת בתחום הליך הבידוק הביומטרי. .4.1.1

בהתאם לצפי טיסות ועפ"י  יומטרי בכל משמרתבאחריות החברה להציב עובדי של"ן לבידוק ב .4.1.2
 . הנחיות המפקח על החוזה

הדרכון הביומטרי  הנחת(מיקום העמידה מול העמדה,  להליך הבידוקהנוסע הנציג יכוון את  .4.1.3
  .וכו') ל המצלמהאכנדרש, הכוונה  בקורא האופטי

, באחריות נציג של"ן לוודא שהנוסע כניסה לארץ אויודפס אישור יציאה  בתום ההליך .4.1.4
 . הצטייד באישור

  נציג של"ן יוודא שביעות רצון הנוסע מהשירות. .4.1.5

  על פי הצורך התפעולי של נתב"ג.או גריעה עמדות ההכוונה תקבענה ע"פ צרכיי התפעול וייתכנו תוספות 

  ביקורת גבולות 3מפלס  .4.2

  דרנים להכוונה וסיוע בעמדות הביומטרי.מס פעילות נדרשת .4.2.1

הכוונה, סדרנות ומסירת אינפורמציה על המערכת הביומטרית דרכי המעבר וסיוע  .4.2.1.1
  כללי.

הכוונה וסדרנות באולם לפני ביקורת הדרכונים ובאזור השערים בימי ושעות  .4.2.1.2
  השיא.

  רישום למערכת הביומטרית. .4.2.1.3

  (לא ברמת טכנאי) . -אחזקה וטיפול שוטף של המערכת הביומטרית  .4.2.1.4

ת של גלילי נייר וכרטיסים מגנטים עבור המערכת שמירה על רמות מלאי נדרשו .4.2.1.5
  הביומטרית.

  ביקורת גבולות Gמפלס  .4.3

  סדרנים להכוונה וסיוע בעמדות הביומטרי.  .4.3.1

  :פעילות נדרשת .4.3.2

הכוונה, סדרנות ומסירת אינפורמציה על המערכת הביומטרית, דרכי מעבר וסיוע  .4.3.2.1
  כללי. 
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  הכוונה וסדרנות באולם לפני ביקורת הדרכונים. .4.3.2.2

  מערכת הביומטרית.רישום ל .4.3.2.3

  (לא ברמת טכנאי) . -אחזקה וטיפול שוטף של המערכת הביומטרית  .4.3.2.4

שמירה על רמות מלאי נדרשות של גלילי נייר וכרטיסים מגנטים עבור המערכת  .4.3.2.5
 הביומטרית.

החברה להכשיר את העובדים בתחום הליך הבידוק אחראי הדרכה מטעם באחריות  .4.3.3
  הביומטרי כף יד.

רות ילשבאדיבות וללא כפייה) נוסעים מתלבטים להירשם נציגי של"ן יעודדו ( .4.3.3.1
 . הביומטרי

כמו כן, יהיו אחראים  נציגי של"ן יבדקו, באופן קבוע, שבכל מכונה יש נייר הדפסה. .4.3.3.2
 על למפקח תקולות מכונות על ידווחו הצורך ובמידת והמדפסות המכונות לתקינות
 לטכנאי. מטעמו או  מי או החוזה

הסדר בתור למתן שירות הרישום, עם הקפדה על עמידה  נציגי של"ן ישמרו על .4.3.3.3
בתורים בתוך אזור החבלול ובמרחק הקבוע מהדלפק, וזאת על מנת להבטיח 

  כרטיס ביומטרי לנוסע.יונפק תהליך הרישום  פרטיות מרבית למקבל השירות. תום

  אישור.נציג של"ן יוודא שהנוסע הצטייד ב .4.3.3.4

  1 טרמינל  .4.4

  .1עובדי של"ן בתחום השירות לנוסע ובהכרת מתקן טרמינל  החברה תהיה אחראית להכשרת

  במקומות השירות  כדלקמן: – 1עובדי יחידת של"ן יתייצבו בטרמינל 

הכוונת קהל לטיסות פנים ארציות ולטיסות בינלאומית, סיוע לנוסעים  – 02 שער .4.4.1.1
 .02בעמדת עגלות הכבודה הסמוכה לשער 

וע לנוסעים נעזרים, סיוע לנוסעים הכוונת קהל לאולם המערבי וסי – 04 שער .4.4.1.2
 בעמדת עגלות הכבודה הסמוכה לשער .

כפי סיוע לנוסעים בעמדת הביומטרי ( –כף יד  - השירות כרטיס ביומטריעמדת  .4.4.1.3
  ).3בטרמינל שמתבצע 

 ).3סיוע לנוסעים (כפי שמתבצע בטרמינל  –עמדת השירות דרכון ביומטרי  .4.4.1.4

ידה לאוטובוס בשערי היציאה סיוע לנעזרים "ללא שירות מוזמן מראש" ביר .4.4.1.5
  למטוס.

 מחסן אבדות ומציאות .4.5

 מפקח החוזה מטעם רש"ת האחראי על מחסן אבדות ידריך את העובדים המאיישים במחסן.

 קבלה, רישום במערכת ממוחשבת ומסירת אבדות המועברות למחסן. .4.5.1

 מיון וסידור האבדות במחסן. .4.5.2
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 הודעות יזומות לבעלי האבדות. .4.5.3

 עמדה לאיתור כבודה .4.6
 

 באחריות החברה להכשיר את העובדים ולהדריכם בתחום מתן השירות לנוסע. .4.6.1

עובד אחד יאייש באופן קבוע את הדלפק לאיתור כבודה בסמוך לכניסה לאולם הנכנסים  .4.6.2
של נוסע לסיוע מתוך אולם המכס (קיוסק לטיפול קריאה (מעבר עובדים). במידה ותהיה 

שירות ויציב בדלפק שלט המודיע על  עצמי לאיתור כבודה), העובד יכנס לאולם לתת
 היעדרות זמנית.

הטיפול בתלונות נוסעים שלא קיבלו כבודה יהיה אדיב וסבלני. לשם טיפול יבקש נציג של"ן  .4.6.3
  מדורש השירות:

  עמה טס. תעופהה חברת שם .4.6.3.1

  .מספר טיסה .4.6.3.2

  .קיוסקבמילוי פרטים כפי שמופיע ע"ג הצג  .4.6.3.3

 .תיאור התיק / מזוודה כולל צבע התיק .4.6.3.4

  מלאים של מבקש השירות. פרטים .4.6.3.5

  .הנדרשתמילוי הצהרת מכס יסייע ב .4.6.4

 .סייע להם ככל הנדרשינוסעים ועובד של"ן יעניק שירות אדיב ל .4.6.5

הכבודה החסרה. טרם מסירת מסור לנוסע שובר מודפס עם פרטי נציג של"ן יבסיום התהליך  .4.6.6
  השובר יש לוודא כי:

  .נרשמו בשוברכל הפרטים  .4.6.6.1

 .נוסענו של ההסתיים לשביעות רצורות יהש .4.6.6.2

 

 :32שער  עמדת נעזרים .4.7

החברה תהיה אחראית לגיוס דיילי שירות לנוסעים נעזרים ותהיה אחראית להכשרה במיומנויות 
  מיוחדות בתחום הסיוע לנוסעים נעזרים כמפורט במסמך עקרונות לנוסעים נעזרים.

  :אופן העבודה בעמדה       

 .ויציע לו מושב בספסל המונגש נוסע נעזראכן הינו  נציג של"ן יוודא ברגישות כי הנוסע .4.7.1

נציג של"ן יבדוק עם איזו חברה הנוסע טס ויתקשר תחילה לחברת שירותי הקרקע הנותנת  .4.7.2
  שירות לטיסת הנוסע ויזמין דייל שירות אשר ילווה את הנוסע.

 .דקות 15עד הוא  דייל שירותלהגעת זמן המתנה מירבי  .4.7.3
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בקיוסק ישום לטיסה סע לבצע, באופן עצמאי, רבעת ההמתנה לדייל, נציג של"ן יציע לנו .4.7.4
יבצע עבורו את הרישום ובתנאי שהוא פנוי ואין נוסעים הממתינים  ,שבעמדה או לחילופין

  בתור לשירות. 

אחראי לפעילות במתחם וחובה עליו ליזום את השירות לנעזר של"ן בעמדת הנעזרים נציג  .4.7.5
 ולמלוויו. 

 חראי דייל שירות נעזרים.נציג של"ן יעביר את הטיפול בנוסע לא .4.7.6

  .ולמלוויהם בלבד נוסעים נעזריםתתוחם בחבלול ונציג של"ן יאפשר כניסה להעמדה  .4.7.7

  

 שער ישראל .4.8

 HARD - מעמדות החניה שאינן צמודות למבנה  באוטובוס נוסעיםמגיעים שער ישראל אל  .4.8.1
STAND. 

 בקשר עין עם נהג האוטובוס לפתיחת דלתות. נציג של"ן יהיה .4.8.2

אוטובוסים בכל פעם על מנת  2ביל את הורדת הנוסעים מהאוטובוס שלא תעלה על נציג של"ן יג .4.8.3
 למנוע מפגעים בטיחותיים.

 להפסקת עישון. שהייה באזור האווירינוסעים תותר ללא בשל מגבלות בטיחות  .4.8.4

ת הביניים לעמדות הדרכון ביומטרי לקומיכוון ויווסת אותם  ,יקבל את הנוסעיםנציג של"ן  .4.8.5
 יה לעמדות הביומטרי.ומשם לקומה שנ

באחריות נציג של"ן לדלל עומסים העלולים לגרום למפגעים בטיחותיים באזור הדרגנוע  .4.8.6
 ובמעבר לקומה שניה.

  מובילי הסברה .4.9

  

מעת לעת ולפי דרישת המפקח על החוזה, או מי מטעמו, נציגי של"ן יעניקו שירותים כמובילי הסברה 

  בתחומים שונים :

 . 1וטרמינל  3דה בטרמינל סיוע בעמדות לעגלות הכבו .4.9.1

 ולהיפך, הכוונה בשערים. 1לטרמינל  3הכוונת קהל מטרמינל  .4.9.2

 הכוונת קהל בגין תרגילי חירום וביטחון המתבצעים בנתב"ג במהלך השנה . .4.9.3

 אירועים שונים המתקיימים בנתב"ג ומצריכים הכוונת קהל בהתאם . .4.9.4

  :דרישות מנותני השירות (גברים/נשים) מטעם הקבלן  .5

  .או מסיימי שירות לאומי שירות צבאי מלאלאחר  .5.1

  . אישור רפואי המתאים לאופי העבודה .5.2

  עמידה בבדיקה של גורמי הביטחון. .5.3
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  שנות לימוד. 12בוגרי  .5.4

  קורס הכשרה שיבוצע ע"י הקבלן. .5.5

  .רמת שיחהאנגלית [שפות נוספות יתרון כדי ניהול שיחה]  + דוברי השפה העברית על בוריה .5.6

  . תהופעה ייצוגי .5.7

  :שעות שירות בסבבים הבאים 8-4שעות בפרקי זמן של בין  24ירות יהיה מתן הש

    0600-1415בין השעות      :  בוקר

  1400-2215בין השעות  :  צהריים

   2200-0615בין השעות      :  לילה

  

. החפיפה תשולם דקות לצורך התארגנות והחלפה של עובדים בעמדות 15בכל משמרת תהיה חפיפה של 
  לקבלן כנדרש.לעובדים ו

  : ות השנתיות הצפויות הינם כדלהלןהיקף התשומ

  

  יוני:-מרץ, מאי-נובמבר –חורף 

שעת 
  14:00 08:00 התחלה

06:00 14:00 22:00 

 06:15 22:15 14:15  20:00 14:00 שעת סיום

אבדות  יום
 ומציאות

אבדות 
 לילה צהריים בוקר  ומציאות

 7 7 7  1 1 ראשון

 7 7 7  1 1 שני

 7 7 7  1 1 שלישי

 7 7 7  1 1 רביעי

 7 7 7  1 1 חמישי

 7 7 7  0 1 שישי

 7 7 7  0 0 שבת

 147      5 5+1 סה"כ
  
  
  

  אוקטובר:-אפריל, יולי –קיץ 

שעת 
 22:00 14:00 06:00    14:00 08:00 התחלה
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 06:15 22:15 14:15  20:00 14:00 שעת סיום

אבדות  יום
 ומציאות

אבדות 
 לילה צהריים בוקר  ומציאות

 21 21 21  1 1 ראשון

 21 21 21  1 1 שני

 21 21 21  1 1 שלישי

 21 21 21  1 1 רביעי

 21 21 21  1 1 חמישי

 21 21 21   1 שישי

 21 21 21   0 שבת

 441      5 5+1 סה"כ
  
  
  

  

  

  

  גש כי היקפים אלו הינם צפי בלבד והניצול בפועל יהא עפ"י החלטת מנהל החוזה.דמו

  קיץ  חורף  
  3  1  1טרמינל 

  משמרות) 2( 2  משמרות) 2( 2  מחסן אבדות ומציאות
  8  3  ביומטרי

  1  1  איתור כבודה
  3  מעת לעת בהתאם לצורך  מובילי הסברה

  3  1  נעזרים
  3  1  רמ"ש + ראשי צוות

  מעת לעת בהתאם לצורך  מעת לעת בהתאם לצורך  אחראי הדרכה
  21+2  7+2  סה"כ

  

  שעות חודשי:
  

  דצמ'  נוב'  אוק'  ספט' אוגוסט  יולי  יוני  מאי אפריל  מרץ פברואר ינואר

5119  5119  5119  14821 5119  5119  14821 14821  14821 14821 5119  5119  
  
  

  שנתי:
109,938  

  
  ש"ע. 4מהיקף השעות הינם משמרות בנות  10%-5%

  ביגוד .6
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  'קט אדום].ד נאות ובולטות לעין [זהקבלן מתחייב לספק לעובדיו [נשים/גברים] חליפות ביגו .6.1

  החליפות יהיו איכותיות שיאושרו ע"י מנהל החוזה ויסופקו ע"י וע"ח הקבלן.  .6.2

  על גבי החליפה יהיה כיתוב בולט, הכיתוב יהיה "דייל שירות לנוסע". .6.3

 הביגוד יכלול:  .6.4

  .נעליים ועניבה חגורה, מכנסיים, חולצה, יח' 2 ,, ווסט'קטז -  גברים .6.4.1

  נעליים וצעיף. ,חגורה ,ייםמכנס חצאית/שמלה, חולצה, יח' 2 ,, ווסט'קטז -  נשים .6.4.2

  הסעדה .7

 הקבלן מתחייב לספק לעובדיו נותני השירות בנמל, ארוחות שיוסדרו ע"י רכישת תלושי אוכל .7.1
  עלותם תוחזר לקבלן כמפורט החוזה. .מהרשות תלוש בקר לכל ארבע שעות עבודה

  הסעדה לעובדיו תינתן גם בשעות ההדרכה הבסיסית והשוטפת ע"י וע"ח הקבלן. .7.2

  מצעי קשרא .8

מפקח מטעם הקבלן יצויד ע"י הקבלן ועל חשבונו במכשיר קשר ובטלפון נייד סלולארי באופן שיהיה  .8.1
  זמין בכל עת.

והאחראי מטעם הרשות במכשירי  , אחראי הדרכהבנוסף יצוידו ע"י ועל חשבון הקבלן ראש המשמרת .8.2
 קשר המתאימים וצרובים בתדר הרשות.

  רכב תפעולי .9

כל זמן מתן  1טרמינל ל 3הקבלן ינייד את עובדיו בין עמדות העבודה בטרמינל  -  ניוד העובדים בנתב"ג

השירות באמצעות רכבו. הקבלן יישא על חשבונו המלא בכל הוצאות אחזקת הרכב, לרבות הוצאות דלק, 

ביטוח, תיקונים וכיו"ב, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול). על גג הרכב 

  בשטח נתב"ג. –משואה גדולה בצבע כתום אשר תופעל כל זמן המצאות הרכב בתנועה תותקן 

  הדרכות .10

 באחריות החברה להכשיר עובדי של"ן הכשרה מקצועית בהתאם ליחידה בה יוצבו כדלקמן: .10.1

 הכשרה במתן שירות לנוסע.  –דיילי שירות לנוסע  .10.1.1

 הכשרה מקצועית לשירות לנעזרים.  –דיילי שירות לנעזרים  .10.1.2

 הכשרה בהפעלת המערכת ושירות לנוסע.   –לי בידוק ביומטרי דיי .10.1.3

 הכשרה מקצועית בתחום ההסברה.  –מובילי הסברה  .10.1.4

הכשרה במיומנויות ניהול, מיומנויות סביבת עבודה במחשב ומיומנויות  –צוות ניהולי  .10.1.5
  שירות.
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וסעים   לעוברי באחריות יחידת ההכוונה והסדרנות באולמות השונים לספק מידע רלוונטי ועדכני לנ .10.2
  האורח ולעובדי הנמל  דבר המחייב הכשרה מקצועית וייעודית לתפקיד המתבקש.

  נוהל הדרכת/הכשרת העובד הינו חלק ממסלול הכנת העובד לביצוע תפקידו ברמת שירות גבוהה.  .10.3

עובדיו  הקבלן מתחייב לדאוג כי לצורך מתן השירות ברמה גבוהה כנדרש בחוזה, יעברו .10.4
   מפורט להלן.הדרכה/הכשרה כ

 .הקבלן לצורך הדרכת העובדים בהתאםרש"ת תכשיר את אחד מעובדי  .10.5

  הדרכה בסיסית להכשרת עובדי הקבלן: .10.6

העובדים . ימי עבודה ויבצעו את העבודות המוטלות על היחידה 2העובדים יוכשרו במשך  .10.6.1
ת השונות כנדרש , לתחזק המערכת וכן לעבוד בעמדומערכת הביומטריתיוכשרו לעבוד ב

ביקורת גבולות נכנסים  -, עמדות הביומטרי 3טרמינל - , "שער ישראל"1טרמינל  38שער (
 ויוצאים). 

  תכני ההדרכה יעודכנו מעת לעת ע"י מנהל החוזה. .10.6.2

  :והדרכה של הנושאים המפורטים מטה באחריות הקבלן לימוד .10.6.3

  מהלך ההכשרה

  קליטה ע"י הקבלן. .10.6.3.1

  סקירה כללית. .10.6.3.2

  עובדי היחידה. סקירה כללית על הקבלן המעסיק את .10.6.3.2.1

  סקירה כללית על רשות שדות התעופה. .10.6.3.2.2

  סקירה על נתב"ג: מבנה ארגוני של הנמל חטיבות אגפים וכו'. .10.6.3.2.3

סקירה על המבנה הארגוני של חטיבת שירות לנוסע /אגף בית  .10.6.3.2.4
  הנתיבות ובעלי תפקידים.

  דרישות שירות לנוסע בנמל תעופה. .10.6.3.3

  מודעות העובד במקום העבודה. .10.6.3.3.1

  מחויבות /אחריות. .10.6.3.3.2

  בות השירות / כללי לקהל הנוסעים מלווים ועוברי האורח.תר .10.6.3.3.3

  מנהלה ומשמעת. .10.6.3.4

  הופעה בעבודה/ביגוד. .10.6.3.4.1

  משמרות וסידורי עבודה. .10.6.3.4.2

  איחורים וחופשים. ,חיסורים נוכחות, .10.6.3.4.3
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סידורי טפסי ביטחון, טופס בדיקת ר.פ, משכורות, שוברי חנייה  .10.6.3.4.4
  ועדכוני פרטים שוטפים מול הקבלן המעסיק.

  .אישורי מעבר ותנועה .10.6.3.4.5

  הכפיפות והעבודה עם ראש משמרת של"ן .10.6.3.5

  ניהול במשמרת. .10.6.3.5.1

  סמכות ואחריות. .10.6.3.5.2

  מדיניות עבודה. .10.6.3.5.3

  הצבה וחלוקה בעמדות מתן שירותי המידע. .10.6.3.5.4

  משמעת ענישה ושיקול דעת. .10.6.3.5.5

  תקשורת בסביבת העבודה. .10.6.3.5.6

   יאופציונאל –ציוד בעמדות המודיעין הנייד  .10.6.3.6

  .1ובטרמינל   3לוח טיסות עדכני בטרמינל    .10.6.3.6.1

  דכני פנים ארצי.לוח טיסות ע .10.6.3.6.2

  יומן דווח שוטף וחריגים בעמדות הביומטרי. .10.6.3.6.3

  גלילי נייר וכרטיסים מגנטיים בעמדות הביומטרי. .10.6.3.6.4

  התמצאות והכרת אתרי בית הנתיבות והאזורים הסמוכים בנמל. .10.6.3.7

  הכרת תהליך נוסע נכנס / יוצא. .10.6.3.7.1

  עמדות מתן השירות. .10.6.3.7.2

  זכיינים שונים באולמות. .10.6.3.7.3

  דלפקי צ'ק אין. .10.6.3.7.4

  שערים וכניסות. .10.6.3.7.5

  עברי עובדים ייעודיים.מ .10.6.3.7.6

  מעליות כניסה וקומות. .10.6.3.7.7

  מיקומי חברות תעופה וסוכני שינוע. .10.6.3.7.8

  מיקומי חניונים. .10.6.3.7.9

  אזורי שירות מוניות. .10.6.3.7.10

  שירותים באולמות. .10.6.3.7.11
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  שירותי מידע כלליים. .10.6.3.7.12

  מועדוני אחמי"ם וכו'..]. שירותים נוספים לנוסעים [חדר אם וילד, .10.6.3.7.13

  נקודות מפגש בטרמינל. .10.6.3.7.14

  טרמינל פנים ארצי. .10.6.3.7.15

  בעבודהבטיחות  .10.6.3.8

  כללי זהירות בעמדות השירות. .10.6.3.8.1

  הוראות בטיחות כלליות. .10.6.3.8.2

  העברת מידע עיוני ייעודי.  .10.6.3.9

סטאטוס  יעדים, מבנה לוח טיסות והבנת מרכיבי המידע [זמנים, .10.6.3.9.1
  וכו'..]. הטיסות

  קריאת כרטיסי טיסה. .10.6.3.9.2

  קריאת כרטיסי עלייה למטוס. .10.6.3.9.3

  קיצורי שמות חברות תעופה. .10.6.3.9.4

  קיצורי שמות יעדים. .10.6.3.9.5

  ודה בעמדות הביומטרי.מידע ונוהל עב .10.6.3.9.6

  נוהל עבודה בטרמינל פנים ארצי. .10.6.3.9.7

  שירותי חברות תעופה. .10.6.3.9.8

  שירותי קרקע הניתנים ע"י סוכני שינוע. .10.6.3.9.9

  מבחן מסכם. .10.6.3.10

  נוהלי העבודה בעמדות מתן השירות. .10.6.3.10.1

  קיצורי יעדים וחברות תעופה. .10.6.3.10.2

  התמצאות בלוח הטיסות. .10.6.3.10.3

  התמצאות בקריאת כרטיסי טיסה וכרטיסי עלייה למטוס. .10.6.3.10.4

  ום.שיחות סיכ .10.6.3.11

 שיחת סיכום של מנהל בית הנתיבות או מי מטעמו  .10.6.3.11.1

  שיחת סיכום של המפקח מטעם הקבלן  .10.6.3.11.2
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  טבלת ותק עובדים – 3נספח א'

  :2018להלן טבלת ותק העובדים, נכון לחודש ינואר 

  כמות עובדים  משך העסקה

  44  עד שנה

  29  ועד שנתיים מעל שנה

  11  מעל שנתיים ועד שלוש שנים

  5  עד ארבע שניםמעל שלוש שנים ו

  6  מעל ארבע שנים ועד חמש שנים

  3  מעל שש שנים ועד שבע שנים

  1  מעל שמונה שנים ועד תשע שנים

  2  מעל תשע שנים ועד עשר שנים

  1  מעל שתיים עשרה שנים ועד שלוש עשרה שנים

  102  סך הכל עובדים
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  נספח תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים -נספח ב' 

הננו מעוניינים בקבלת נתוני נוכחות העובדים שלנו במסגרת חוזה זה כפי שנקלטו ונאספו במערכות נוכחות   .1
  העובדים הממוחשבות של הרשות.

  בתמורה להסכמת הרשות לספק שירות זה הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:  .2

ימת במערכת הרישום של ש"ח לעובד לחודש עפ"י כמות העובדים כפי שקי 17.11לשלם לרשות סך   .א
הרשות כאמור לעיל. תמורת הסכום הנ"ל תעביר הרשות לקבלן חבילות נתונים בסיסית הכוללת 

 10הפקת דוחות מרשימת הדוחות המוגדרים במערכת נוכחות העובדים לפי דרישת הקבלן וזאת עד 
  הפקות בחודש.

 
 ש"ח . 18.44בגין אבדן כרטיס  נוכחות יש לשלם לרשות סך של   .ב

  

הפקות המוגדרות בסעיף א' לעיל  10 -ידינו הפקות נוספות מעבר ל- במידה וידרשו על    .ג
, ומההפקה 20 -ועד ההפקה   ה 11 -ש"ח החל מההפקה ה 467.01נשלם לרשות סכום נוסף של 

 ₪. 1245.37ובסה"כ  ₪ 778.36ואילך נשלם לרשות סכום נוסף של  21 -ה
  
  ם יסופקו עד לחמישי לכל חודש ובלבד שהקבלן:דוחות סיכום שעות עבודה לחודש הקוד  ד. 

, ביצע עדכונים ידניים סופיים  4שברשותו מותקנת מע' עדכון דיווחי נוכחות  ,כמפורט בסעיף   .1
עד השני לכל חודש. עדכונים אשר אין ביכולת המפעיל לבצע באמצעות מערכת עדכון דיווחי 

  נוכחות עד  השני  לכל חודש.נוכחות, עקב בעיה מחשובית,  יועברו למח' חישוב  

עובדים ליממה ואין ברשותו מע' עדכון דיווחי נוכחות, כמפורט  10-קבלן שבחוזהו מתחת ל  .2
  ,יעביר עדכונים ידניים סופיים למח' חישוב נוכחות עד השני לכל חודש. 4בסעיף 

  .        התקבל אישור להוצאת הדוחות על ידי מנהל החוזה ברש"ת.3

  2עדכונים ידניים לכל עובד במהלך חודש עבודה עבור עדכוני נוכחות ידניים מעל  ל  2היה זכאי לבצע הקבלן י  .  3
  ש"ח לכל עדכון נוסף. 17.11עדכונים לעובד לחודש, נשלם לרשות סכום של  

עובדים ומעלה ליממה, יחויב הקבלן נותן השירות לרכוש מהרשות תחנת  10בכל חוזה שרות הכולל בתוכו   .4
ודה לצורך דיווח נוכחות עובדים במערכת עדכון  דיווח נוכחות וזאת אך ורק לגורם אשר מחזיק משרד עב

  במקום מתן השרות. 

   תקופת השרות  א.    
  

  תקופת השירות תהא מיום תחילת מתן השירות ע"י המפעיל  ועד לסיום החוזה של המפעיל.
  

  התמורה  ב. 
  

$ (מאה דולר 100- למוש בשקלים חדשים בסכום השווה  תמורת השירות ישלם הקבלן לרשות דמי שי
פי שער החליפין - בגין  חיבור של כל עמדה, ובצירוף מע"מ כחוק. ההמרה תתבצע על  לחודש),  ארה"ב

  היציג של הדולר הידוע ביום התשלום.
  

  מועד תחילת השירות  ג.  

זה, על ידי מקבל השירות, ימי עבודה ממועד החתימה על מסמך  21הרשות מתחייבת בזאת, כי בתוך 
  תאפשר לקבלן לקבל את השירות.
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  השירות  ד.  

השירות היינו התקנת מחשב רשותי המחובר לרשת הרשות , אשר מאפשר את ביצוע הפעולות הנדרשות 
מהמפעיל (הרשאה לעבודה עם מערכת נתוני נוכחות עובדים), הרשות אחראית למתן השירות, ואת אלה 

  המחשב לאורך כל תקופת החוזה של המפעיל.  בלבד. ולתקינותו של

תחנת העבודה הינה ציוד רשות שדות התעופה ושייכת לה. המפעיל מתחייב לשמור על תקינותה ולא 
לבצע שום פעולה העלולה לגרום לפגיעה בציוד הרשות. במקרה של נזק יחויב המפעיל במלוא העלות של 

  התיקון.

מפורטים כולל הנחיות אבטחת מידע ימסרו למפעיל בעת התקנת הנחיות מפורטות, נהלי עבודה והדרכה 
  התחנה והסכמתו בכתב תהווה תנאי להפעלת השירות.

  מוקד שירות  ה.  

. מוקד השירות פועל 107או פנימי  9752107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד שירות בטלפון מספר: 
  שעות ביממה, בכל ימות השנה (למעט ביום הכיפורים). 24

  מענה לתקלה יינתן בשתי רמות:       

  בימי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך שעתיים מרגע  17:00-08:00בימים א' עד ה' בשעות
  פתיחת התקלה במוקד השירות.

 ביום המחרת, וכן בימי ו',  שבת, ערבי חג וחג,  08:00וכלה בשעה  17:00ה, החל מהשעה -בימים א
  עות מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.תחילת טיפול בתקלה תוך ארבע ש

  

פי החוזה העיקרי -התשלומים הנ"ל יקוזזו מחשבונו השוטף של המפעיל במועד התשלום הקובע על  א.  .5
  והמפעיל לא יהיה רשאי לעכב כל תשלום מסיבה כלשהי.

  הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ב.

לכל שימוש שיעשה הקבלן בנתונים ולא תהיה לקבלן מוסכם ומוצהר בזאת כי אין הרשות אחראית   ג.
  שום טענה ו/או דרישה בגין מעשה ו/או מחדל כפי שיהיה מסיבה כלשהי למפעיל.

  התחייבות זו הינה בתוקף מיום תחילת תוקפו של החוזה.  ד.

  חודשים. 6המחירים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו מידי   ה.

  והמדד הקובע הינו המדד הידוע במועד ביצוע התשלום. 01.11.2014ליום  המדד הידוע - מדד הבסיס  

כרטיס במערכת הנוכחות  באפשרות הרשות  לספק ע"ג  מדיה נתוני  נוכחות של העובדים המחתימים  . 6
  של הרשות. הנתונים יהיו בפורמט אחיד. באחריות המפעיל לבצע את ההסבה הנדרשת לצרכיו.

המחירים צמודים  ₪.  66.27כל הפקה נוספת  ₪   663.44נים על גבי המדיה בחודש א.      עלות הפקת הנתו
  ה' לעיל. 5כנזכר בסעיף 

לצורך קבלת נתוני כניסת העובדים למשמרת בזמן אמת ניתן לחבר מודול נוסף לשעון הנוכחות   ב.  
  המחובר ישירות למדפסת עליה יודפסו הנתונים. עלות מודול כזה תקבע בנפרד.

  בלן אשר יבקש לממש סעיף זה , יחתום על התחייבות בהתאם.ק  ג.

  חתימת הקבלן:____________
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  איכות סביבהנספח  -ג'  נספח

  

באחריות הספק לפעול באתר, בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות הרלבנטיות,  .1

א זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות נוש

  קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים).

מחובתו של הספק ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או הרישיונות, ו/או  .2

ית, משרד הפנים וועדות תכנון ובניה, ההסכמות העשויים להידרש, מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומ

משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, 

  לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

 חובתו של הספק, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות .3

הסביבה, בין אם נגרם על ידו, ו/או על מי מטעמו, ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, 

זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול 

  מיידית על פי הנחיות הרשות, באם תהיינה, לתיקון ההפרה.

יר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו כלפי הרשות, יהיה הספק מצה .4

אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ם הקשורים לאיכות בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות חובותיו לקיום הוראות כל דין, בנושאי

הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, 

פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים). הספק מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או 

  ור לעיל.עלות, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמ

בכל אחריות, כלפי הספק וכלפי כל אדם, חברה, גוף, רשות ממשלתית,  אמובהר ומוסכם, כי הרשות לא תיש .5

או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הספק לפי החוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של 

בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא בכל  פעילות זו מכל סוג ומין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על הספק

ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הספק, בגין פעילותו של 

הספק באתר. הספק ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהוא, שיגרמו לה, 

  וזה.כתוצאה מפעילותו של הספק על פי הח

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות הציבור ואיכות  .6

  הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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   וגיהות לחוזה רש"ת נספח בטיחות -נספח ד'

 הגדרות: .1
 מו של אלה."ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטע 1.1.1
"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר  1.1.2

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\שבו ניתן השירות
 

(לרבות קבלן  ספקועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2
 מתן בצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומותמשנה) שי

 החוזה למתן השירותים.\פת ההרשאההשירות, במהלך תקו
 

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

שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה 
להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. 

רטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות מתחייב שהוראות נספח זה יפו הספק
(בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי 

 .הספקהוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין 
 

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודההגיהות ודיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4
תקנות  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  2013 - ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
חוק החומרים  ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 

שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989המסוכנים, התשנ"ג 
- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

ביצוע הנוגעים לים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, ,וכל התקנות והצוו1989
עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת 

כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והההרשאה למתן השירותים
מקום השירות בו , כל זמן היותם בשבדינים האמורים וראות הבטיחות והמשמעתימלא אחר כל ה

  .רש"תמתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי 
   

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה כימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5
  .מטעם רש"ת

  
 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותלת העסקתם תחיהדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכןולאחר 
הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותהשניים). ההדרכה תעסוק ב

 עיסוקם.
  

בכל העלויות הכרוכות בהדרכת  ישאי סמך לכך כדין. הספקהמואדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
  העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

  
בחוק או בתקנות ובנהלי רש"ת ציוד המגן הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .8

, בהתאם גן, אטמי אוזניים, קסדות מגןמשקפי מנעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודים זוהריםכמו למשל 
  .לסוג העבודה

  
 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9

  .מפורטות בדיןהבטיחות ה
  

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום בעובדיו  ידיעל  המופעל

.  לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל, ירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,זמינים בכל עת  התיקים הנ"ל יהיו

 אחר מטעמו. גורם
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מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות  הספק .11

  יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותאל מחוץ 
  

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

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

 בנספח  המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות ספק ויאושר על ידי הרשות,
  זה, לעיל ולהלן.

 
תתבצע בהתאם ך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות), עבודה באש גלויה (ריתו .14

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

י ל ידעו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .15
ועל פי נהלי רש"ת  המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד'). נקיטת אמצעי הזהירות

 העוסקים בכך.
  

מנהרות וכד' יבוצעו רק שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16
לות, נפיצה, רעי הוירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא  מנהל החוזהלאחר קבלת הסכמת 

 דלקות וכד'.
  

קבלת היתר עבודה בכתב  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17
 הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

  

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

      בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:"  הספק .19
צע יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המב הספקהממונה"). 

מקום מתן השירות בתחומי  הספקעבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור  הספק .הספקמהמשך מתן השירותים ע"י 

הרשות ע"י  יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע
את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבות ו/או למעט  הספקעובד שהורחק כאמור ישפה 

  הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.
 

על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי בטיחות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
. העבודה תופסק לאלתר לשיפור קן או מנהל החוזה מטעם רש"ת, תוך מתן הודעה למנהל המתבעבודתו

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

 .הבדו יהיה אחראי לכל אלל הספק .עשוי להיתבע בגינם הספקש
  

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

  

  , בנושא בטיחות., כפי שיוצגו מעת לעתעל הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22
 

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

 
בעל הרשאה מסחרית ות/הסעדה/חנוי במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24

 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםאחרת/חוזה 
  



62  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

תקנות ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 24.1
, במקום מתן השרותלעבודה  2013- ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות הול ילנ. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  נהממולאישורו של 
 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  , הספקבעבודה מטעם 

רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2
כנאמן בטיחות בעבודה רות, כהגדרתו בחוזה, מטעמו במקום מתן השילהסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.לניהול ובתכנית  ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
 המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי. ,ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקףמטעמו ימנה  הספק 24.3

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

  
(הכל כמוגדר בצו  עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוציםבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

הסעיפים הנ"ל,  1-22לסעיפים יחולו בנוסף  ), 1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 
 :הבאים
 

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה על מוסמך יה הנדסית לבניה ובנמנהל עבודה  הספק ימנה 25.1
 נציגו בשטח העבודה,כישמש ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

 פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתעבודה אזורי מכתב רשום למפקחבאמצעות ויודיע על מינויו 
. על מנהל העבודה להיות נוכח תחלת העבודה באתרמועד ה אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 

 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.
מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה  25.2

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 
כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  .1996 –טיחות), התשנ"ו הב

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

 שעות עבודה חודשיות. 32 - ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ מטעם רש"ת על היקף
תקנות ל בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 25.3

, במקום מתן השרותלעבודה  2013- ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה הול ילנתכנית ה. רש"תוגיהות בטיחות  ממונהלאישורו של 

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

לוודא  הספקעל  יוודא שימוש נכון בהם.הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ו
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל  (אם וככל שיהיו) שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי
י ל ידר העבודה עאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזו הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על 
להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה  הספק

   להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הספקומעברים, ידאג 
מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6

קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, - כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת
מנהל לדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם  .צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםיקים על ומדו נתונים מפורטים החוזה
לנתק מראש את זרם החשמל,  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. וזאת
מנהל י ל ידיאושר עפי מפרט ש-לותקרות ביניים תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.החוזה מטעם 
, כתובתו ושמו ופרטיו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9

 . האישיים של מנהל העבודה מטעמו
 

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .26
 מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא. בהתאם לשיקול דעת
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  , אבטחת מידע ושמירת סודיותביטחוןהוראות נספח  – 'הנספח 
  

 הבהרות קדם. .1

  שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים כדלהלן: בכל מקום במסמך זה

 -  מערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגותמתייחסים למכרזים שלהם קשר ל(כולל)  2.7עד  2.4סעיפים  

 - פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות קריטיות/מסווגות  

 

  כללי. .2

בתחום מסוף / " תיקרא כאילו נכתב "מתקן" או "המתקןלמען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"

", וזאת למעט באותם שות שדות התעופה בכל חלקי הארץמהאתרים שבאחריות ר דשדה תעופה וכן בכל אח

 .במפורש לאתר מסויםההתייחסות הינה  םמקומות שבה

יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור  ים, מהוומעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם 2.1

  השונים.

את  שדה התעופהמסוף / ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת ה 2.2

, ואת השדההאחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מ

 ., זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"להאחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל

ה וסיכול היחידה להגנידי בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על  2.3

בכל  גוף זהגופים אלו. בהיבט זה, הנחיות  עלרא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית ר (לשעב איומי סייבר

הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הספק 

 לעבוד על פיהם.

חשוב כנושא אסטרטגי רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המ 2.4

חייב לעמוד בדרישות  בנושאי המחשוב שירותיםובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן 

 המוגדרות בנספח זה.

, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, מתקנים אלוכספק, המתעתד לפעול בתחום  2.5

סעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים הנו ביטחוןול המתקן ביטחוןיחולו עליך הוראות הנוגעות ל

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

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני-כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני 2.6

 ווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.יס 2.7

פעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן מערכות המידע מהוות את התשתית הת

עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע 

 טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

ווג הכולל ייש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסמערכות המידע של הרשות כוללות מידע רג

ברשתות  סודי"שמור"), וכן בשלב עתידי גם  ביטחוןווג הי(מקביל לרמת ס רגיש/חסוי מסחריתהוא 

 הגנת חוק(להלן: " 1981-תשמ"א הפרטיות תמסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ

ע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה . מערכות המידמכוחו תקנותהו ")הפרטיות

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

בכל החוזה, בכל עת וזאת גם לאחר החתימה על ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, 

, הספק ייווכח, כי כלי שירותיםלפי הליך זה. אם, במהלך אספקת ה שירותיםהפעילויות למתן 

  האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודילאבטחת מידע  ביטחוןדרישות ה •

  מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי;התקנים התקפים לאבטחת  •

  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •

 רא"מ).(לשעבר  דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר •

  עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8

נספח יך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול בהתאם לנספח "הוגדר כהלזה מכרז הליך במידה ו

יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי בכל מקרה, . "הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים

  .או מורשות ים לא רצויותילא יגיעו ליד

  מטרה. .3

כל מי מטעמו שיועסק במתן  מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת

, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום שירותיםה

  .מתקןה

  אחריות. .4

טחוני י"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבנאמן הביטחוןהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.1

בכל הקשור לאבטחה הפיזית,  קב"ט המתקןנספח זה מול ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות 

וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  , כהגדרתה בחוזה.שירותיםלנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן ה 4.6

, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן "ט המתקןקבידי - על ביטחוןעד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן ה 4.2

 .ביטחון

"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט אבטחת נאמן אבטחת המידעהספק ימנה נציג מטעמו (להלן: " 4.3

הממונה על אבטחת  – חטיבת התקשובהמידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול 

, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן לנספח זה 4.7המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 

 , כהגדרתה בחוזה.שירותיםה

, יחשב מנכ"ל הספק חטיבת התקשובידי -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 כנאמן אבטחת המידע.

אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אבטחת  4.5

  המידע".

  .ביטחוןאמן הנ 4.6

מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה  לקב"ט המתקןישמש כאיש הקשר  ביטחוןנאמן ה 4.6.1

וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת 
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בפרט, וכן מול  הרישיונותבכלל, ומול משרד  קב"ט המתקןאשר עלול הספק לקבל, מול 

 .חטיבת התקשוב

ויקבל ממנו תדרוך  של קב"ט המתקןיקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך  ביטחוןהנאמן  4.6.2

 לפי הליך זה. שירותיםימים לפני תחילת ביצוע ה 14-בטחוני לא יאוחר מ

, לא יאוחר משבוע ימים קב"ט המתקןיקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  ביטחוןנאמן ה 4.6.3

הוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות ל

, אשר מתקןכלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום ה ביטחוןדרישות ונהלי  ביטחוןה

לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט 

מידע מגורם המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת 

 .חטיבת התקשובמוסמך ב

ונהלי אבטחת המידע,  ביטחוןלהיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי ה ביטחוןעל נאמן ה 4.6.4

 החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

 חטיבת התקשובו קב"ט המתקןיקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  ביטחוןנאמן ה 4.6.5

, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, חוןביטויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי 

 .בכל עת שיידרש לכך

שיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה ייאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר ביטחוןנאמן ה 4.6.6

 שיונות קיימים.ילמי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של ר

ואבטחת המידע  ביטחוןלי היתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונה ביטחוןנאמן ה 4.6.7

 ינתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה ש

לצורך אישור  ביטחוןהספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן ה 4.6.8

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  הקב"ט

 להלן. 5.2את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור בסעיף  לקב"טהספק מתחייב להעביר  4.6.9

להלן,  5רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  יהא קב"ט המתקן 4.6.10

לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד 

 דעתה הבלעדי.- שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

מתן  ימים לפני מועד תחילת תקופת 30- יתבצע, לכל המאוחר, כ ביטחוןמינויו של נאמן  4.6.11

היה והגורם שמונה על ידי הספק לתפקיד נאמן הביטחון אינו מהווה גם נאמן  .שירותיםה

אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע גם הוא, לכל 

 ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים. 30המאוחר, כ 
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 .נאמן אבטחת המידע 4.7

מטעם הספק במהלך כל תקופת  חטיבת התקשובקשר לנאמן אבטחת המידע ישמש כאיש ה 4.7.1

חטיבת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול 

 בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע. התקשוב

ויקבלו ממנו  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מ 4.7.2

ימים לפני תחילת  7- לוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מתדרוך בנושאי אבטחת המידע הר

  לפי מכרז זה. שירותיםביצוע ה

, לא יאוחר חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של  4.7.3

משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, 

ישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל ימסרו לנאמן אבטחת המידע דר

הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול 

 ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע  4.7.4

 לים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.הרלוונטיים, הח

או גורם רשותי  חטיבת התקשובנאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של  4.7.5

 .בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך חטיבת התקשובאחר אשר יהווה איש הקשר מטעם 

 נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע 4.7.6

במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק 

 שירות והתפעול של המערכות.כאשר ייתכן ותהיה להן השפעה על ה

נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה  4.7.7

 נתנו מפעם לפעם.ישי

מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד  4.7.8

 להלן. 5בהתאם להנחיות סעיף  חטיבת התקשובאישור 

 את כל הנתונים האמורים לעיל. חטיבת התקשובהספק מתחייב להעביר ל 4.7.9

להלן,  5רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  חטיבת התקשובנציג  4.7.10

במקומו/ם, או להחליף מועמד להציג מועמדים נוספים לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק 

 םדעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שה- כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול שנבחר.

 להחלטותיו בעניין זה.

  

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. 5

או  מתקןיק בתחום הטחונית ולכן יורשה הספק להעסיהוא שטח רגיש מבחינה ב מתקןכאמור, ה 5.1

, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת מתקןלהתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום ה

  לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.בדיקת התאמה ביטחונית  סינוןרישום פלילי ו

סים העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפ 5.2

 המפורטים להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1
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  + עלון לנבדק.שאלון אישי .5.2.1.1

  וסודיות המידע. כתב ויתור על סודיות רפואית .5.2.1.2

 סמים.ין שימוש בייבות בעניהצהרת התח .5.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .5.2.1.4

 טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות. .5.2.1.5

 למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א.בקשה  .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 הנוכחית. .5.2.2.3

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

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

  .חטיבת התקשובאו /ו

והחתימות  ,מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד הספק 5.3

  ום המיועד לכך). אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במק

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה  5.4

  טחונית.יהעסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ב

המועסקים, הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  ורשאי, לפי שיקול דעת יהיה קב"ט המתקן 5.5

היה רשאי לאסור על כניסת מי יהספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף 

  טחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.י, מטעמים במתקןמן המועסקים לתחומי ה

די י-הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על 5.6

 .קב"ט המתקן

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות  5.7

  לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. כמו  5.8

לאור הנתונים האישיים והרקע של כל  -טיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם כן, משך ה

מתחייב לכך,  ספקההזמנים. - אדם ולוחות-אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח

  .שירותיםיה במתן הישהמצאת האישורים לא תגרום לדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב 6

  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

, שירותים) לכל עובד, שיועסק במתן הקב"ט המתקןטחוני (לפי הנחיות יהספק יערוך תדריך ב 6.1.1

 בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •

 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •

  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •
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ימים, מיום תחילת  7-טחוני לא יאוחר מיעובד מטעמו יקבל תדריך ב הספק מתחייב, כי כל 6.1.2

 .מתקןהעסקתו בתחום ה

שנתיים לעובדיו, במסגרתם - ענון חציינוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי ר 6.1.3

  המשיקים לתחום פעילותם. ביטחוןיעביר לעובדים עדכונים בצרכי ה

  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

 מתקןהוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח ה תקןמכיוון שה 6.2.1

כניסה אליהם  רישיוןשטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו 

 (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

טחוני מתאים יווג בימותנה בקבלת ס למתקןניסה כניסה לאדם לשטח מוגבל בכ רישיוןמתן  6.2.2

וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג  ביטחוןמרשויות ה

- 1983.  

התאמה ביטחונית, ורק אם  הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי רישיון 6.2.3

  .תפקידו דורש זאת

בודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר הכניסה יונפק לעובד לתחום ע רישיון 6.2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.

הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת  רישיוןהשימוש ב 6.2.5

  .הקב"טהמעברים של 

חטיבת ל ביטחוןידי נאמן ה-כניסה כאמור יוגשו על רישיוןבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת  6.2.6

בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם  הרישיונותלמשרד  ןעביראשר י התקשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות.  בלבד. שירותיםבמסגרת מתן ה

  הכניסה הנדרש. רישיוןסוג  תיאורפניית היחידה תכלול את 

בנמל  ישיונותהרהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  6.2.7

כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל  רישיוןכל 

כניסה לשטחים  רישיוןאליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ב

 הרישיונותאלו למשרד  רישיונות. באחריותה של היחידה לוודא העברת מתקןהמוגבלים ב

  .נמלב

לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה  רישיוןיך הטפול בבקשה למתן תהל 6.2.8

שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה 

  ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

 וןרישיהבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  ורשאי, לפי שיקול דעת קב"ט המתקןמובהר בזאת כי  6.2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  כניסה לשטחים המוגבלים: רישיוןמאדם הנושא  הביטחוןדרישות  6.2.10

מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד.  .6.2.10.1

שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח 

 אזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. מוגבל או לגשת ל
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 רישיוןבצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל ה רישיוןחובה לענוד את ה .6.2.10.2

  בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. רישיוןהשימוש ב .6.2.10.3

  .מתקןהיעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  רישיוןהשימוש ב .6.2.10.4

יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה  רישיוןנושא ה .6.2.10.5

  .רישיוןלנוע לפי הרישום על גבי ה

לאדם אחר (הדבר מהווה  מתקןכניסה לשטחים המוגבלים ב רישיוןאסור להעביר  .6.2.10.6

  הוא אישי ואינו ניתן להעברה. רישיוןעבירה פלילית). ה

  הרכב.בתוך  רישיוןחל איסור להשאיר את ה .6.2.10.7

על תום  ולקב"ט המתקןיש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות  .6.2.10.8

כניסה שלא  רישיוןשיונו. החזקה של יתקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

  .קב"טל רישיוןכדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר ה

תשלום עבור וכרוך ב הקב"ט, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור רישיוןחידוש  .6.2.10.9

  .מעת לעת החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות רישיוןהנפקת ה

  

  כניסה לשטחים המוגבלים: רישיונותהגשת בקשות לקבלת  - הרישיונות/קב"טמשרד  6.2.11

  כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: רישיוןבקשה ל .6.2.11.1

מכתב בקשה מהספק בצרוף אישור מחשב הספק כי המועמד מקבל משכורת  •

  ש.מהגורם המבק

  טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת. זהות/רישיון נהיגה) •

  טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת הזיהוי או דרכון). •

הכניסה  רישיוןסוג  תיאור, כולל מתקןפניית היחידה המקבלת את השרות ב •

  הנדרש.

  .מהקב"טטפסים ניתן לקבל  .6.2.11.2

 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

או ממנו (בדגש על השטחים  מתקןאם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום ה .6.3.1

 טחוניות שלהלן:יהמוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות הב

 :מיפוי ספקים .6.3.1.1

, שירותיםהימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן ה 60הספק ימסור, במהלך   (א)

, שירותיםתקופת מתן ה לפני מועד תחילת 21- אך לא יאוחר מהיום ה

רשימת בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "

, שירותים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן הספקים

 .5ובהתאם להנחיות סעיף 

אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת   (ב)

בקשה מנומקת ויפעל בהתאם  לקב"ט, עליו להעביר שירותיםמתן ה

 לעיל. 5להנחיות סעיף 
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בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת  שירותיםהספק מתחייב לא לקבל   (ג)

על כל גורם, אשר נכלל ברשימת  הקב"טהספקים, ולעדכן מידית את 

ממנו, בין אם מיוזמתו ובין  שירותיםהספקים שהספק הפסיק את קבלת ה

 אם ביוזמת אותו גורם.

תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של ל ניםמתק .6.3.1.2

טחונית לפי יסחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה ב

ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה  ביטחוןנוהל ספקים של חטיבת ה

  תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

ל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי הובלת הסחורה מהספק (המורשה) א   .6.3.1.3

ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא 

  המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים בתוך טרמינל  .6.3.1.4

ק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל , או מהם, תבוצע ע"י עובדי הספ3

  .ביטחוןתחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י חטיבת ה

מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים סחורה    .6.3.1.5

מוש בתחום הנמל (כולל למכירה במקומות יהמיועדת להטסה, למכירה או לש

המופיעים בנוהל הפעלת  ביטחוןנהלי ההשרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ו

  מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .6.3.2.1

 הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

ופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מידע, הוצאת רשומות ותווך מגנטי או א .6.3.2.2

של אחראי אבטחת  בכתב שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור

המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות 

יבות יהתח-, נשוא ההסכם וכתבשירותיםמוש במחשבים נישאים לשם מתן היש

מוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי יכל שזה, ע"י עובדי הספק. 

  אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור  .6.3.2.3

מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי כתוב 

,מחשב נישא DOKם ( לסוגיה חיצונייםם של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני

  וכדומה), כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.3.2.4

בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש 

, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי בחטיבת התקשו\ובכתב של נציג הרשות

  הצורך.
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הינו האחראי על אבטחת המידע  חטיבת התקשובלצורך בהירות הנושא, נציג  .6.3.2.5

ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של 

  .נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו

  

 בקרה וביקורת. 7

, יהיו רשאים, חטיבת התקשובהכללי, וכן נציגי  ביטחוןראל ושרות ה, בשיתוף עם משטרת ישהקב"ט 7.1

דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי - לפי שיקול

 , הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.ביטחוןה

כולה, וכן ביקורות מתוכננות  מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת 7.2

 .המשנה מטעמו- ובאתרים של הספק וקבלני וביקורי פתע בכל מקומות השרות

, בכל עת ובכל תדירות, חטיבת התקשובאו  הקב"טהספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם  7.3

יגות טחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב

 שימצאו.

, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב ביטחוןאם ימצאו חריגות מכללי ה 7.4

 לסיבת קיומן של אותן חריגות.

או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה  שירותיםהרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן ה 7.5

, עד מתקןהשלכה על רמת האבטחה והבטיחות ב , אשר, לפי שיקול דעתה, יש להביטחוןמכללי ה

 לתיקון אותה חריגה.

 בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות. 7.6

 שמירה על סודיות. 8

, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא שירותיםהספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן ה 8.1

או מערכות מידע  ביטחון/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הלמסור ו

 .מתקן, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי הומחשוב

מטעם הספק יחתמו על  שירותיםוכל מי שינהל בפועל את מתן ה ונאמן אבטחת המידע ביטחוןנאמן ה 8.2

דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר,  .הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל

משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה -אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני

 .יפעלו לפיהן

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה,  הספק: הספקהצהרות לשמירה על סודיות של  8.3

. הצהרת מורשה החתימה של התאגידההצהרה תלווה בחתימתו של על הצהרה לשמירה על הסודיות. 

 .1להלן טופס ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, תהסודיות 

משנה או - ספקשרות (עובד של הספק, -כל נותןהשרות: -הצהרות לשמירה על סודיות של נותני 8.4

זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות.  עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך

השרות). הצהרות הסודיות יימסרו -ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן

  .2להלן טופס לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב 9
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ולאולמות הטרמינל  מתקןחל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה ב 9.1

 הציבוריים.

מטעם הרשות, בשגרה  ביטחוןעל הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי ה 9.2

 ובשעת חירום.

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול ילצורך ב הביטחוןמטעם  ביטחוןתנועתם של אנשי ה 9.3

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

שלא לצורכי חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  9.4

 .עבודתם

טחוני, הספק וכל מי יאם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך ב 9.5

השרות, ולבקשם  או לנציג היחידה המקבלת את ביטחוןמטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי ה

 .לקב"טלהעביר המידע 

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי  9.6

 אסורה בהחלט! ביטחוןהאבטחה וללא אישור אנשי ה

 לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע שהגיע ממדינה שכנה. 9.7

  נים.שינויים ועדכו 10

טחון ימתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה הב ונהלי אבטחת המידע ביטחוןנהלי חטיבת ה 10.1

חטיבת טחון ויהב מטהולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי  חטיבת התקשובו

 דעתן, בכל עת.- לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול םרשאי התקשוב

בהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או מו 10.2

טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון יהמתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה ב

 הוראות נספח זה.

ירות, הודעה בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את הש הקב"טהספק יקבל מראש מידי  10.3

 על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

 שונות. 11

ומכללי ההתנהגות  חטיבת התקשובו ביטחוןאין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת ה 11.1

 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יהב

 או בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/ 11.2

לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים  6.2הוראות סעיף  11.3

 המוגבלים.

הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה,  ביטחוןכל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות ה 11.4

תחשב סים בנמל, הנוסעים, ציבור המבקרים והמטו ביטחון, השלכה על הקב"טשל  ודעת- לפי שיקול

 של החוזה. כהפרה יסודית

-מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן שירותים- כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן 11.5

השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל 

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

  מן הכלל.

-ספקנציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או בהתאם להוראות החוזה,  11.6

ק יפסיק את פדעתו המוחלט. הס-משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא תהיה חייבת בהסבר כל שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.

  .נוהל האבטחה בחצרי הספק 12

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

  ממנה.

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

  מטעמו.

  הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה.  12.1

 רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או-לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות

אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל 

 מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. 12.2

  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק: 12.3

מורשים למידע של הרשות. - מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי הספק יפעיל 12.3.1

להתחייב ליישום את  ספקאם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על ה

הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. 

  להפעיל. להציג את המנגנונים אותם בכוונתו ספקעל ה

  הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל   12.3.2

 להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל. ספקאישור של נציג הרשות למערך זה. על ה  

עוד מידע של הרשות מאוחסן על -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4

המחשוב של הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות  דיסקים במערכות

השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על 

 להיערך לכך מראש. ספקה

ות לכספת מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתח 12.5

טחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ייהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב

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

  של החוזה.

או סיום ההתקשרות) או לפי  שרות-עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן 12.6

דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל 

תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית 

ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך  נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה

מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע 
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את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / 

  סודי.

  הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.ידי -יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על

  משנה כלשהו.-ספקהוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי 

המשנה על מנת לוודא ביצוע -ספקהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או 

  ., וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך שעות וימי העבודה הרגיליםההוראות כפי שרשומים

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או  12.7

  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-ספקשל 

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של 

קלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, המשנה) או אם עולה חשד לת- הספק או של קבלני

  הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת 

  הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק. 13

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

פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת  - חלקים ממנה

. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים ממוחשבת קריטית

המשנה -שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני

  מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1

 יבטי האבטחה שהוגדרו.בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בה 13.2

מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת  13.3

 המידע של רש"ת.

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4

 וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א

 בקרת קוד מאובטח   .ב

 ידי מנהל הפיתוח-ת אבטחה עלוידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצו  .ג

 הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד

 בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה  .ה

 בחינת תקינות הקלט.  .ו

לעיל בכלל ואת  13.4באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף  13.5

 ] בפרט..ב. לעיל13.4ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6

מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי  13.7

 אבטחת המידע של רש"ת.
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 לשעבר רא"מ.  – היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר 14

היחידה להגנה וסיכול איומי ידי -גופים במדינת ישראל אשר מונחים על רשות שדות התעופה נמנית עם מספר

רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או לשעבר  – סייבר

שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף 

יבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות זה הוראות מחי

  .הגוף המנחהיועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות 
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  .ביטחוןשמירת סודיות, סדרי  -בות של הספק י: כתב התחי1טופס 

  

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

_________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום 

  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 ומידע, 

(לפי  מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותריעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר שהג

וכן מידע ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) 

, לפיכך אני הח"מ (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ) בסיווג שמור / סודי

 מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

  דיני הקדמה. .2

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

  תחולת ההתחייבות. .3

יבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, יהתח .3.1

  י נפרד ממנו.ומהווה חלק בלת

בות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור ינספח זה הנו התחי .3.2

  לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

  דיני הנספחים. .4

  בות זה עדיפות.יהתחי-בות זה, הוראות כתביהתחי-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב .4.1

יבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון יהתח- במקרה סתירה בין הוראות כתב .4.2

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

  בפרק הביטחון ובנספחיו.

  שמירת סודיות. .5

תר ושמור רגיש / חסוי / חסוי ביואני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא  .5.1

  בות זה.יהתחי-, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב/ סודי

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

ו ע"י המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/א-עובדי וקבלני

  להלן). 6חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים  .5.3

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 - תשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, ה  א.

יבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, י(נוסח משולב), ובחוזה יש התח 1958

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

  אחת.

זו  בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא  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 לקבלו, 

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

  מאסר ששה חודשים. -דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 

  המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל  אני .5.4

יבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור יהתח-תוך משך תוקפו של כתב

  מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

מצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות מסירת מידע על שיטות וא -  "גילוי"

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 אשראי 

רים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמ

  משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף  .5.5

יבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא יהתח-לכתב

 מנציג הרשות.אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב 

 "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: .5.6

שלא כתוצאה   מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, .5.6.1

 .מהפרת התחייבות הספק או צדדים שלישיים

לשמירת   מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות  .5.6.2

 .הסודיות

 .אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי מידע .5.6.3



78  

  
 

  03 - 9711296פקס :  03-9750581 ,03 -  9750591טלפון :  – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7תובת : ת"ד כ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

15600/0/6829812v1 

מוסמכת   מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית .5.6.4

ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

 להתגונן. 

  תחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד.מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים ל

  נציג הרשות. .6

בות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא יהתחי-נציג הרשות לצורך כתב

משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך -כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן

בות זה ולביצועו יהתחי-שות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתבאספקת שרותי המחשוב בר

  לזמן, לפי הצורך.- לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן

  בות זה.יהתחי-אין לבטל כתב .7

לביטול ללא  אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או ביטחוןבות זה ו/או כל מסמך או נספח יהתחי-ידוע לי, כי כתב

  הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

  יבות זה.יהתח-הפרה של כתב .8

ידי או ע"י מי -טחוני ספציפי אחר עליבות זה ו/או כל נספח או מסמך ביהתחי-הפרת הוראה מהוראות כתב

שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי 

נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לתביעת 

  בות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.יהתחי-לרשות לפי כתב

  אחריות התאגיד. .9

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי 

  ת בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.הבלעדי

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. .10

בות יהתחי-בות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתביהתחי- כל האמור בכתב

  זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. .11

דרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי נושאי הסודיות וס

  ההסכם.

  טחון.יולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הב

  

  __________________      __________________      _________________    

  חתימה  מספר תעודת הזיהוי  שם החותם  

  

  __________________      _________________    

  חותמת התאגיד  תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות. -רות הש-: כתב התחיבות של נותן2טופס 

  

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

  _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

דיעות ומידע, הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וי .1

מידע רגיש / חסוי וחסוי שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר 

(לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה)  ביותר

ידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המ וכן מידע בסיווג שמור / סודי

  הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

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

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

 המובאים להלן:

  גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 

 1958 - היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח   א.

בות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר י(נוסח משולב) ובחוזה יש התחי

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

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

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 לקבלו, דינו 

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

  ששה חודשים.

, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל -"ידיעה" 

  ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

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

לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה  .4

א אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אל

  מאת נציג הרשות.

לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות  -  "גילוי"

נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות 

סום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת עסקיות, פר

  ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה זו  .5

רכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור ולצ
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  מפורש ובכתב מנציג הרשות.

  א. "במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת 1(

  .דדים שלישייםהתחייבות הספק או צ

  ) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת 2(

  .הסודיות     

  .) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי3(

  ) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת  4(

  ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת                      

  להתגונן.                      

  מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק 

   בלבד". 

, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד .6

, שיובאו ביטחוןואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות  ביטחון.ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי 

 לידיעתי מזמן לזמן.

- וכן ל חטיבת התקשובאני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של  .7

 על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות. _____________, מורשה חתימה של התאגיד,

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

  

  : _______________תימהחתאריך: __________         שם החותם: __________________  

  

  נחתם בנוכחות:

  חתימה: _____________    _________       תפקיד: __________         שם המאשר: _________
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  בנכס שימוש -  ו'נספח 

  

  _____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  

  

  רשות שדות התעופה     ב י ן:

  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על

  גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד 

  ")הרשותלן: "(לה

  - מצד אחד  -

  

  

  חברת ______________     ל ב י ן:

  שכתובתה: ________________                     

  )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "  

  - מצד שני  -

  

  

  

משתמש זכה במכרז מס' ___________________ למתן שירותי _____ ב______, (להלן: וה  א י ל: וה 
   ") ;החוזהתם עם הרשות על חוזה (להלן: "") ומכוחו חהמכרז"

ועל פי תנאי  החוזה נשוא זכייתו  עליו להשתמש בנכס במתקן הרשות אשר ישמש אותו לצורך מתן        ל: י א ו ה ו
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

נכס בתקופת החוזה והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש ב  ו ה ו א י ל:
  ") ;   נספח השימושעפ"י תנאי הנספח החוזי למתן הרשאה לשימוש בנכס (להלן:" 

  

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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  המבוא .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   

ה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול בהתאמה נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוז

  על נספח השימוש. 

  פרשנות .2

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף השימוש  נספח על   (א)  

ו/או כדי להשפיע על  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  

  תוכנם.

המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים מחייב יהיו למונחים   נספח השימושב  (ג)  

  פירוש אחר:

  ידי הרשות מעת לעת;- תשלום עבור השימוש  בנכס כפי שנקבע על  "דמי שימוש"    

  

"דמי     

  שירותים"

  ;תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ושירות אחזקת מבנים

  

נספח "    

  השימוש"

  ;הווה חלק בלתי מפרד מן החוזה נספח זה המ

  

  ;1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

  שהתפרסם בתאריך ______________;מדד הידוע בתאריך _______, כפי 

  

  מנהל המתקן;  "המנהל"    

, והמהווה חלק נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    

  1ו'נספח בלתי נפרד ממנו ומסומן כ

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש; "הפקת חיוב"    
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"הפרה     

  יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת  6גדרתה בסעיף הפרה יסודית של החוזה, כה

  ;1970-חוזה), התשל"א

נכס או ה"    

  "הנכס

 פי חוזה זה והכל כמפורט במפרט;-שהועמד לשימושו של המשתמש על מתקןהנכס ב

  חודש למניין הלועזי;  "חודש"    

"ריבית     

  בסיסית"

להוראות  1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 

האוצר, כפי שתהא  ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס-תכ"ם

  בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     

  פיגורים"

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

"ריבית     

  פריסה"

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד בינואר, אחד  תקופה של שלושה חודשים  "רבעון"    

  באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת החוזה  31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב  "שנת חוזה"    

  31.12________ומסתיימת ביום ____________  הראשונה, המתחילה ביום 

ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה באחד ושנת החוזה האחרונה (או שנת 

 בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס .3

פי החוזה -לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש בנכס לניהול   

שיון ההפעלה שניתן י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושם בבהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטי

  דין הוא בתוקף. פי - למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת  .4

או עם ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לרבות סיומה או קצורה תקופת תוקפ  (א)  

  .  דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה סיומו 

היר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא, לא המשתמש מצ  )ב(  

תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא שהיו לו 

  בקשר לחוזה ו/או לפעילות.
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  שימוש המשתמש בנכס .5

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:    

ימצא שהמשתמש מפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד כי בדק את הנכס, כמפורט ב  )1(    

בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם במצב  ולנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור

  תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולהוראותיו.

לתיתם חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )2(    

  מתקן. שיון כדין המתיר לו את הפעילות בילפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,   )3(    

המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 

הם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, ומצהיר ש

  בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, אחזקה   )4(    

ל חכירה או שכירות בין הרשות וניקיון, אם וככל יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים ש

  למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר, להוציא   )5(    

  דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה למסירת השימוש בנכס.

ק אחר להגנת דיירים , או כל חו1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )6(    

בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה ויחסי  קשייחקהקיים כיום או 

  הצדדים מכוחו.

ת לתקופת החוזה בלבד, מוגבל נספח השימוש פי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )7(    

דים לחוזה זה חוזה בין הצד תייכרחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא ב הכל כמפורט

חדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הרשות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיה היא או לצרכים 

אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן שירותים 

  או פעילות עסקית או שירותים אחרים.

להוראות החוזה, הרשות תהא  בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם  )8(    

רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את 

  המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.

  

  שינוי מקום הנכס .6
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ו/או להקטין  במתקןהרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר   (א)  

שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר ו/או המוקטן מכל 

פי שיקול דעתה. הנכס האחר יכול ששטחו יפחת או יעלה -סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל

  על שטח הנכס המופיע במפרט.

וקטן או להפסיק את השימוש בנכס ולהשתמש הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המ  )ב(  

לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר או  )(א6 משנה ףבנכס אחר, הכל כאמור בסעי

יום  30המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך 

פרת הוראה זו מהווה הפרה מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות הקבועות. ה

  יסודית.

ישלם  המשתמש לרשות את ההפרש בדמי  - עלה שטחו של הנכס החדש על זה של הנכס הקיים   )1(  )ג(  

  יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי השימוש. 14השימוש תוך 

קיים, במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס ה  )2(    

  יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח בפועל.

  הגבלת השימוש בנכס .7

זה  הקבועה בחוזה הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   

  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. (ג) לעיל2כהגדרתה בסעיף 

  התחייבויות המשתמש לעניין הנכס .8

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או של נציגו   )1(    

  לעניין זה.

לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או   )2(    

דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה מוקדמת של  להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או קיר ו/או

הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה וכיוצא באלה יגיש 

המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. הרשות לא תישא בתשלום 

ים, ולא הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, לשינויים ו/או לשיפוצים בנכס

תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא 

  אם כן סוכם על כך במפורש בין הצדדים, מראש  ובכתב.
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לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו ולעמוד על   )3(    

כדי לנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או בכל דין מידת קיום הוראות החוזה ו/או 

המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות 

  חירום שונות.

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי הרשות,   )4(    

רת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים והשעות שבהם או על ידי כל רשות מוסמכת אח

תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל 

  התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות המתקן ולשאר   )5(    

  בנמל.המשתמשים 

לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא לפעול   )6(    

  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.-אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא בנמל או   )7(    

כתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. האמור אינו חל על בנכס, אלא בהסכמת המנהל, ב

שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, נוסחם ומקומות הצבתם תואמו 

  מראש עם המנהל.

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר לרשות לבצע   )8(    

  בעניין זה.את הסיוד והצבע ולשתף עמה פעולה 

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על ידי   )9(    

שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של המשתמש, 

  למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה ובין לאחריה.

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל של  72תקן, על חשבונו, ותוך ל )10(    

  המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס ו/או  )11(    

נהל ו/או הרשות המוסמכת לכך לשם במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הוראות המ

  מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל  )12(    

  חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב ומראש.
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סימנים, מודעות  לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות שלטים, )13(    

וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות נכרת חוזה לעניין הפרסום 

בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה מהרשות ליתן שירותי פרסומת. 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 

  .1984- התשמ"ד בשדות תעופה),

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של כיבוי  )14(    

  אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם כדי לגרום  )15(    

  למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.

ל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את כל שאר לשלם מס עסקים הח )16(    

המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת 

  החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

  הפרה של הוראה מהוראות סעיף משנה (א) לעיל מהווה הפרה יסודית.  (ב)  

  במסגרת הפעילותהשימוש  .9

  המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בטיחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.  (א)  

  לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה.  (ב)  

שבחוזה  לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפעילות  (ג)  

  .יתו במכרז נשוא זכי

המשתמש מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת לפעילותו   (ד)  

  בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת יועברו לידי המנהל.

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד .10

בשם המופיע בחוזה, ולא להשתמש במילים נוספות לשמו ללא המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס   

קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או לא לבצע השימוש 

בת של המשתמש, אלא באישורה של הרשות בלבד מראש ובכתב, -אם או חברה-בנכס באמצעות חברת

  ובהתאם לתנאי האישור.

  םוהיתרי תרישיונו .11
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המחייבת קבלת  נספח השימושפי -המשתמש מתחייב כי כל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות על  

פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל את הרישיון, את -רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

הדרושים יהיו  תנווהרישיותוקף. ההיתרים - ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני

  תקפים במשך כל תקופת החוזה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווה  הפרה יסודית.

  הפסקה זמנית .12

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא המשתמש חייב   (א)  

ק זמנית או ייחשב כאילו הופס נספח השימוש ואדם. להתפנות מהנכס  ולסלק מהם את כל ציוד

  חלקית עם מסירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

ימים  5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  

  ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

ה המשתמש לא יהא חייב לשלם לרשות עבור תקופת ההפסקה הזמנית של בכל מקרה לפי סעיף ז  )ג(  

  החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה .13

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב המשתמש לשלם   (א)  

כמפורט להלן, הכל  14ודמי שירותים נוספים כאמור בסעיף דמי שירותים ו בנכס לרשות דמי שימוש

במפרט, למעט במקרים בהם המפרט להלן קובע מפורשות פטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס 

  ו/או מדמי שירותים . 

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי השימוש, דמי   (ב)  

פי החוזה - רות אחר, וכן כל תשלום אחר עלהשירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שי

  ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.

במועד שנקבע  נספח השימושפי - המשתמש מתחייב לשלם את התשלומים שהוא חייב בהם על  (ג)  

כל  –לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין קביעת המועד 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים הבנקאי" של אותו תאריך - מקום שנקבע מועד תשלום על

  .1981-כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד בחוזה, - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  

יום מתאריך הפקת החיוב על ידי הרשות, אלא אם  14חוזה, תוך בם דמי פיגורים כאמור לרבות תשלו

  נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת חוזה  15-מועד התשלום של דמי השימוש ודמי השירותים הוא ב  (ה)  

לגביה לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה הראשונה, ש

  מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי לחתימת הרשות על החוזה.
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 –ביכר המשתמש לשלם את דמי השימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים רבעוניים   (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה

  לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן: החיוב עבור הפריסה

1  -  )12  *365/t(  r/12)  +1* (סכום ריבית הפריסה   דמי שימוש ודמי שירותים =

           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  ועד ליום התשלום בפועל. (ה) לעיל)16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה  

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של התשלום 

  הרבעוני.

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, כאמור, ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     

  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30לפחות 

לחוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס  7אה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור בסעיף אם כתוצ  (ז)  

יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השירותים שעל המשתמש לשלמם בהתאם להוראות 

סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום הראשון שבו הועמדו 

  ל המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.לשימושו ש

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש ישירות לחשבון -כל תשלום על  (ח)  

  הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)16הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא  .14

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל לישראל,   (א)  

  את החשמל במקומות השירות, ובתוספת תשלום קבוע.

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.

יכה בפועל.  היה ויש מונה מים נפרד הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צר  (ב)  

ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים ישלם המפעיל בגין 

שימוש במים לפי החלק היחסי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסים  שקריאת המונה חלה עליהם 

בין השותפים והודעה במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את חלוקת התשלום 

  זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 

הרשות לא תספק למפעיל שירותי תקשורת  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורת מחשבים, תשתיות,   (ג)  

במעגל סגור וכיוצ"ב) . הרשות תחייב את המפעיל  המבקש זאת, לרכוש שירותי  התקורת, טלוויזי

  שה במתקן  אשר שמו ופרטיו יימסרו לידי המפעיל. תקשורת מאת מפעיל התקשרת המור
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  דמי שימוש ודמי שירותים  .15

, מתחייב '1נספח תמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס המפורטים במפרט   )1(  (א)  

  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

לאזור , ובהתאם '1נספח דמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((א))      

  בו נמצא הנכס.

, ובהתאם '1נספח דמי שירותים לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   ((ב))      

  לאזור בו נמצא הנכס.

לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב   )1(  (ב)  

(ג) לעיל), 2ם (כהגדרתה בסעיף משנה הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורי

  כדלהלן:

 )       *   קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגוריםt( ) r  +1/365*  12(  -  1    ((א))      

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

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

(ב) זה תשולם בצירוף 18ם כאמור בסעיף משנה ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשל  ((ב))      
  מע"מ כדין.

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום   )ג(  
  התשלום.

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על   ד)(  

  ום מראש.י 30כך בכתב למשתמש 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או   ה)(  

  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  נספח השימוש הפרת  .16

גדר הפרה יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף     

נשוא המכרז, לחלט  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  יסודית

  :ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   )1(    

בו שלא למטרת השירותים נשוא בנכס או שהשתמש המשתמש הרשה לאחרים להשתמש   )2(    

  החוזה תוך חריגה  למטרת השירות נשוא החוזה. 
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      רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )3(    

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן   )4(    

  השירותים בא לידי סיומו. 

   

  

  

  

  

  המשתמש: _______________
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  הנכס ימפרט 1נספח ו'
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   נספח אחזקה – 2נספח ו'

  ילכל.    1

עסקיו  הפעלתל המפעילהאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 
  טים בחוזה וע"פ הרשאת החוזה.ומקומות השירות המפור , משרדחדר מנוחה לרבות

  .בחוזההוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם 

. עלות ידי הרשות-יבוצעו עלר שא, שלהלן 1לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס'  הקבלן
  )בחוזההשירותים בנכס (כהגדרתם  האמורות נכללת בדמיביצוע העבודות 

 )1(שאינן מפורטות בטבלה מס'  ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות הקבלן ,האמור לעיללמרות 
או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים  ,תשתיות הנכסהנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב

ו/או לפי  פי הזמנתו- על ,או תיקונים שיתבצעו/עבור עבודות חריגות של שינויים, התקנות ו בשטחים הציבוריים 
  .מקומות השירותב הקבלןהתאמת המבנה ומערכות התשתית שבו לצרכי הצורך לדרישת הרשות, עקב 

, וכמפורט פי המקובל ברשות- עלמערכת תשתית ותכיפותן יהיו  / רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2ובטבלה מס'  1בטבלה מס' 

   הקבלןבין ורשות הבין  האחזקהת מטלות ביצוע עבודות הגדרת חלוק -  1טבלה מס' 

  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  הקבלן

כל האחזקה הנדרשת 
ושאינם לרכיבים בתוך המבנה 

  קבועים

תחזוקת המעטפת החיצונית  
של הנכס, והרכיבים 

  הקבועים במבנה.

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
יי חיפויי דפנות, חיפו

רצפה למיניהם, דלתות 
וחלונות, פירזול, גג עליון, 
גגונים וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.   

כל האחזקה הנדרשת 
 ידי- עללרכיבים אשר הותקנו 

לרבות החלפת חלקים  הקבלן
או \פגועים ולרבות תיקונים ו

או צביעה \החלפת קטעים ו
  לפי הצורך

 יםהדלפק-פנים המבנה   
לרבות חלקי   במתחם
  , עץ וחומרי בניהמתכת

  ארונות וציוד יעודי 

2.   

 כל הציוד הקבוע והנייד
 הקבלן ידי-עלשהותקן 

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפים,וכד

 ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  הקבלן ידי- על

  במקומות השירות

3.   

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
חשמל מישניים,  לוחות

 המפסקים השייכים לציוד
  .הקבוע ו/או הנייד

כל המעגלים הסופיים ונקודות 
הקצה כולל תקינות 

  ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של הקבלן

   .4  כוחמאור ומערכת חשמל 
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  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  הקבלן

גופי התאורה וכל ציוד  
שהותקנו ע"י  אביזרי קצהו

  דות. מיוח ונורותהספק 

השייכות  מערכות התאורה
מתקן כולל נורות ל

סטנדרטיות ושלא הותקנו 
  ע"י הספק

  מערכות תאורה
  ותאורת חירום

5.   

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 
  זרנוקים, רמקולים וכדומה

וי אש, כיבוי מערכות גיל
  אוטומטי וכריזה

6.   

ויר ומערכות מיזוג א יר ואחזקת מערכת מיזוג האו  
  ואוורור

7.   

פתיחת סתימות הנובעות 
  משימוש בלתי סביר 

  
  
  
  
  
  
  
 

  אחזקת מערכת הביוב 
  

למעט סתימות משימוש בלתי 
  סביר

  
  
 

מערכת ביוב וניקוז
 

8.   

עד  מיםאחזקת מערכת ה  
לנקודת הכניסה והחיבור 

  המפעילשבשטח לקווים 

  מערכות המים

  (במידה וקיים)

  

9.   

אחזקה מלאה של מערכות 
 ידי- עלתקשורת שהותקנה 

  הקבלן

  מערכות תקשורת   עד כניסה למתחם
  

10.   

טיפול ואחזקה מלאים של 
   הקבלן

  

- עלכל ציוד אחר  שסופק    
  הקבלן ידי

11.   

  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה הגוף

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
  קריאה פי-עלו מפעמיים בשנה

המבנה   צבע
  ורכיביו

1.   

יפויי ריצפה, ח  פי קריאה-לעו לפי הצורך
  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי  ,טיפול שימון
  שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  גגונים וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

  מס

הדלפק   צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך
  ורכיביו

2.   

חיפויי ריצפה   קריאה פי-לעו לפי הצורך
  ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי  ,טיפול שימון
  שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
  מבנה הדלפק  יצרןפי סוגי החומרים והוראות ה-לתיקונים וטיפול ע
   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

   .4 מערכת חשמל   מערכות כוח  יקה שנתית, תיקון לפי קריאהבד
מערכת   תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורה
5.   

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך
כיורים וניקוזי   –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים 

 ציוד
מערכת ניקוז 

 וביוב
6.   

 11חלק  1220ם לת.י. ביצוע אחזקה בהתא
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי בגז  

אש  -גילוי, 
וכריזת חירום 

7.   

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
   .8  מיזוג אויר 

   .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן
  

  הנכס ותשתיות הנכס , ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

. האחזקה המתחםשל  בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים  .א
של  ותהשיר המרכזיות המזינות את המערכות בשטחהתשתית תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות 

 לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקתם, כמפורטאחזקה של אותן מערכות ומתקנים את הו הקבלן
 במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית . אחזקת מערכות 2 - ו 1בטבלאות מס' 
פי כללים -יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על שמקומות השירותתתבצע באופן 

הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי  ידי- עלם שיוכנו ומפרטי
 מערכות וציוד.

  
יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה  הקבלן  .ב

או בטמפרטורה /הספקים חריגים והנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /שימוש ו
דרישה או /או להגנה על מכשור מסוים ו/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,ונה מהמקובלש

או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה \לעמידה בדרישות עומס חשמל ו
לצורך אחזקה ואספקה תקינה של התשתיות   מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה

 "ת.למתחם ע"י רש
 

, ידי אחרים מטעמה-ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה       .ג
 .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

  
יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות לתקלות  הקבלןתפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות.  הרשות  .ד

הטיפול  מצבכדי לברר את נות למוקד גם יוכל לפ הקבלןי הרשות. יד-לבמערכות המתוחזקות ע
 .בהודעות שמסר למוקד
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בתוך מקומות  ידי הרשות-מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות על הקבלן  .ה
  .השירות

    .ו
תהיה קטנה  הקבלן ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ז

בהקדם  ם,לקדמות ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב העבודות . בסיום ביצועככל האפשר
  .האפשרי

  

  הקבלןהתחייבות   .3

  מתחייב: הקבלן  

בציוד הקבוע התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות - לבצע, במלואן, על  .א
 .2 -ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםו/או הנייד, ש

  
 באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האפשר. האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות ב.       

וכמו  ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    
  .הקבלן ידי-עלכן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים 

(דוגמת מפגעים  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את   ד. 
  .בטיחותיים)

. הרשות לא י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות  ה.    
קבלנים, בפנקס ה םתאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישו

לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון 
  לחוזה). 'הנספח המפורטות בנספח הוראות הביטחון (

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

(כמפורט  כל גוף בתחום אחריותו ,הקבלןיפעלו הרשות והאחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1לה מס' בטב

 ידי- עלהרשות, יסופקו  ידי-עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א
 הרשות ועל חשבונה.

 
 ידי-על, יסופקו הקבלן ידי-על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב

 ועל חשבונו. הקבלן
  

כאמור לעיל יהיו חדשים  הקבלןהרשות או  ידי-עלם והחומרים שיסופקו כל הציוד, החלקים, האביזרי  .ג
אפשרות להשיג חלקים, אביזרים  בהעדרויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

, חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. לפי העניין, הקבלןוחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או 
ויבטיחו את  ן הישראלי או כל תקן רלבנטי אחריתאימו לדרישות התק החלקים והחומרים התואמים

יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או  הקבלןפעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. 
 ת אחזקהאו לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד/חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

 הנמצאת בתחום אחריותו.
  

הציוד שוטף ותקין של  תפעוליספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך  הקבלן  .ד
, שקיות ניילון לכל הקבלןחומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של כן ו הקבוע ושל הציוד הנייד

  .ימייםכל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנופחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע  ,, כל אחד בנפרדהקבלןלצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות ו  
 . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודהמתוחזק העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד
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ת צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים לרבו ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק
  אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.
, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות ולהזמין עובד הקבלןנו באחריות או ציוד שהי

 יפ-לוזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (ע ,יהיה זמני הרשות לצורך התיקון. התיקון 
  .    הקבלן ידי-עלת לנתק  את המערכת עד לתיקונה ורשהשיקול הטכנאי) רשאית 

, פי חומרת ההפרעה-יבוצע על - במקומות השירות  יעות למהלך העבודה הסדירהתיקון תקלות המפר  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 

  וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.

שאינה גורמת להפסקת  שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה 48יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות   ג.
  .עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, אפשרות לתקן את לפי ההקשר הקבלןתיקון, הרשות או על המקרה בו אין לגוף האחראי בכל   ד.
לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת  ,פעולה נדרשתלבצע כל האחראי  התקלה במועד, מתחייב הגוף 

  הזמן שתידרש.

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,פתיות יבוצעו במועדןעבודות תקו  ה.

  עבודות / תיעוד שינויים  .  7

לחוזה) או, אם תדרוש  2.3 בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה  
 הקבלןימסור  ,אחזקה אחרות במי ממקומות השירות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות זאת הרשות

לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, 
במדיה הרשות,  ידי-עלוהשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע 

  .מגנטית

  מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,הרשות ידי- עלמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו הא  
   בתקופת החוזה. הקבלן

. בסיור בכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  .א
אשר ו ,הרשות ידי- על") אשר הותקנו הרכוש" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו יבדקו

סייע לנציגי הרשות לסקור י הקבלן. הקבלן. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והקבלןהועמדו לשימוש 
  את כל הנדרש ביסודיות.

, בין לוכלתת הרשות בו עשה הקבלן שימוש כאמור. בחינ הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  .ב
חיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, ובין היתר יבחן מצב ריצוף ו ,מצב פיזי של הרכוש :היתר

לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע 
  וכדומה.

את הסתייגויותיה ממצב הרכוש.  קבלןהרשות תגיש להאמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \וכל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד  נהלוכלתיות וההסתייג

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרו הקבלן  .ד
 ידרש.ישל חלקים וחומרים ככל ש

לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע  הקבלןו היה  .ה
טעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות עובדיה או קבלן אחר מ ידי- עלאת העבודה האמורה 
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והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות  ,הקבלןהאמורות יחולו על 
לחלט את ו/או בכל זמן שהוא,  קבלן(שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע ל 15%בתוספת 
 הקבלןלגבותן מ פי החוזה ו/או-הבנקאית שמסר הקבלן להבטחת קיום התחייבויותיו על הערבות

  בכל דרך אחרת.

 הליקוייםאת תקן ל הקבלןההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על   .ו
לדרוש תמורה כספית  קבלן, לא יוכלו לשמש עילה ללאחר תום תקופת ההרשאה למתן השירותים

  כלשהי.
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  וביטוח אחריותנספח  -'זספח נ

  אחריות 

 וכל אדם כללוכן לכל אבדן שייגרם  לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  הקבלן  א.
על  מוכאמור ייגרו/או אבדן מתן השירותים,  בין אם נזק ו/או בקשר עם עקב  כדי ו/או תאגיד תוך

 קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבליהקבלן, על ידי ידי 
לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או  ,הקבלן של לעובדיו לרבות אמור,ה מכלליות לגרוע

  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותלעובדיהם

 שלישי, צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.
 ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק אהכתוצ להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין

 והוא  שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל, עאירווכן בגין כל  השירותים נשוא הסכם זהעקב 
  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר

 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הקבלן  ג.
 או הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם דמי כאמור,

שנדרשה  או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש
על פי המפורט בסעיף  הקבלןעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם לשאת

  א. לעיל.

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

  ביטוח

 ביןהקבלן  של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הקבלןלהבטחת אחריות   א.  
 הקבלןעל פי חוזה זה,  הקבלןעל ידי  שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על

הביטוח  תופוליס אתרת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, ו, אצל חבחשבונ על לקיים מתחייב
  .הקבלן") י" (להלן: "ביטוחפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחיםכמ

  יחולו ההוראות הבאות : הקבלןעל ביטוחי   .ב  

  

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,הקבלן ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייבהקבלן  .1
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב יעה. כןלתב עילה להוות העלול
 למבטחים. להגישה חליטת הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

 

ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הקבלן במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת  .2
  אחריותו של הקבלן ע"פ הסכם זה או על פי דין, המאוחר מבין שני המועדים.

  

 ביטוח,ה עריכת  בדבר מבטחיו מאת אישור הקבלן, ימציא שירותיםי לתחילת מתן התנא  .3
  ביטוחי הקבלן".עריכת אישור "לנספח  בהתאם

במקרה שאישור  כאמור  שירותיםלהתחיל במתן ה הקבלןהרשות תהיה רשאית למנוע מ
 יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כךהקבלן לא יומצא במועד. מוסכם כי 

  בטרם המציא האישור כנדרש. שירותיםשלא יתאפשר לו להתחיל במתן ה
ביטוח בהתאם לנספח זה, המתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הקבלן 

, וזאת למשך כל תקופת ההסכם ביטוחהלפני מועד תום תקופת  יומייםוזאת לא יאוחר מ
  . לעיל 2וכן לתקופה נוספת כמפורט בסעיף ב'
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א תגרע ל הר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה,מוב  .4
מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי  הקבלןעל פי הסכם זה, ו הקבלןמהתחייבויות 

  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  שירותיםהסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן 

  
 שינויים, בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו ,לןהקב ידי על האמור הביטוח בעריכת אין  .4

 של התאמתם בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי הבפוליס והרחבות התאמות
   החוזה. לדרישות הביטוח

 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 כל פי על ו/או החוזה  פי לע הקבלן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות

  דין.

בכל ביטוח  לנכון. שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על יערוך הקבלן
תחלוף כלפי הייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  הקבלןרכוש נוסף או משלים לביטוחי 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק /או מנהליה, ובלבד שהוויתור כאמורהרשות עובדיה ו
עובדיה ו/או מנהליה בגין  את הרשות שפותבזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב ל

  ו/או מי מטעמו. הקבלן יו/או מחדל אחריותם למעשי
  

עובדיה ו/או   הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירהקבלן   .5
 הקבלןשמושו וכן בגין כל נזק /או לרכוש באחריותו ו/או בשיו לרכושו נזק בגיןמנהליה 

 הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי
 בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת בפוליסה)

הפטור כאמור לא יחול  לנזק כאמור. אחריות מכל עובדיה ו/או מנהליה הרשות את
  ם שגרם לנזק בזדון.לטובת אד

  
  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים   .1  ג.

צרף את הקבלן, על לפוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות   
חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  

החוקית  הלן  בקשר עם פעילות הקבלן  על פי הסכם זה, ואת אחריותחבות הקב לכיסוי 
של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר 

, וזאת  בגין נזק תאונתי כאמור לעיל אותה מחויב הקבלן  לקיים לפוליסה צד שלישי 
תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד  העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או

 עובד או מעביד.מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 

  

    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

 כאמור לעיל  תשלח הרשות  היה והרשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.רוף הקבלן כאמור אישור על צי

  $.5000 -לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו   .3

  בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על הקבלן הקבלן יישא
  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

ות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע הקבלן מסכים כי הרש
  לקבלן.מאת הרשות 

 6.25בעלות בשיעור תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית   .4
התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לקבלן לפי חוזה זה. התשלום  פרומיל מסך
התשלום על ידי הרשות. הקבלן מסכים בזאת  ימים מיום שנשלחה דרישת 14יהיה בתוך 

 שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות לקבלן.
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מוסכם במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח   .5
יטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כב

 משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן כאמור.

 

 מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה ו/או הבאים  הקבלן  .5
בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו,  מטעמה

 פי שימצא לנכון. רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כ יהיה 

  

הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות   .6
, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך על פי פוליסה זו יסוד לתביעה

 על פי הפוליסה.  מימוש זכויות הרשות ו/או הקבלן

  

" המצ"ב,  מתחייב הקבלן עריכת ביטוחי הקבלןנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור ב  ד.
ביטוח ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן לערוך 

או שימוש בכלי רכב בגבול   עקב בעלות (לרבות נזק תוצאתי)צד שלישי  גין נזק לרכושברכב 
 .רועילא₪  1,000,000 –אחריות אשר לא יפחת מ 

יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא רשאית הרשות, אך  אם לא  ה.
לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן  ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 
השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את 

ן באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אי
לעריכת הביטוחים עבור הקבלן , והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או 

    אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

זה  המתחייב מן האמור בנספח , מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחיספקלמען הסר          .ו
, הינם המפורטים בהם ריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותאישור עוכן מ

קבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה
מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאמצהיר ומאשר כי  קבלן. ההסכם זה ו/או על פי דין

 ובה לגזה שור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל , בכל הקהאו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה 
 גבולות האחריות כאמור. 

 
מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם  קבלןה        .ז

לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס  קבלןזה, על ה
 לפעילותם.

 
נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או  קבלןה מובהר ומוסכם בזאת כי         .ח

יפצה  קבלן, והקבלןאבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם ה
את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 

 קבלןמכוסים במי מהפוליסות שהתחייב ה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור
  לערוך ובין אם לאו.

  

תהווה הפרה  הקבלןשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  ההפר  .ט
  יסודית . 
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  הקבלןי אישור עריכת ביטוח' חנספח 

  

   ___________ תאריך

  לכבוד

  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת

  01007"ג נתב

  

  .,נ.ג.א

  

למתן  ")הקבלן: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: "הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
   התעופה שדותעבור רשות  שרותי הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג (להלן: "השירותים")

חל מיום ______________ ועד ליום הערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  הננו מאשרים בזאת כי 
כמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם   עבור הרשות השירותים עםבקשר ") תקופת הביטוח_______________ (להלן: "

  , כדלקמן:הקבלןבין רשות שדות התעופה בישראל לבין 

  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .1

  

 .ביטוחהלמקרה ובסה"כ לתקופת ₪  $4,000,000/1,000,000גבולות האחריות:    
  

הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או הקבלן, לרבות חבותו בגין דין של  הפוליסה מכסה את חבותו על פי    
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים   - נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 

 קת המוצרים ו/או מתן השירותים.אספבקשר עם לרבות  מטעמה,
  

הפועלים /או ו הקבלןאו מחדלי ו/מעשי  גיןבהרשות, עובדיה ו/או מנהליה  את שפותל הפוליסה מורחבת    
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת מטעמו

  
  

  מעבידים : אחריותביטוח   .2

  
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000גבולות האחריות: 

  
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים  הקבלןהפוליסה מכסה את חבותו של 

ך כדי או עקב עבודתם במתן בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תו 1980פגומים תש"ם 
  .יםהשירות

  
של מי כמעסיקים את הרשות, עובדיה ומנהליה היה ותוטל עליהם חבות תורחב לשפות הפוליסה 

  .מעובדי הקבלן
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  מביא ציוד לשטחי הרשות) והקבלן(במידה  ביטוח רכוש וציוד  .3

 שדות רשות לשטחי המובאבמלוא ערכו  באחריותו ו/או  הקבלן בבעלות  רכוש מבטחת הפוליסה 
 ,אש ובכללם מורחב אש סיכוניהסיכונים המקובלים, לרבות  כנגד ,באחריותה לשטחים או התעופה

  .וגניבה פריצה בזדון נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,פוצצותהת
  

 ביטוח אחריות מקצועית:  . 4

  
  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000 /500,000גבולות האחריות: 

 
הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן בגין מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן 

  בכל הקשור במתן השירותים. ו/או הבאים מטעמו
 

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  אשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן 
  השירותים.

  
הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם אי יושר מצד עובדי הקבלן, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה 

  צאה של אירוע תאונתי ופתאומי ונזק כספי טהור.ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום שהינו תו
 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 
הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

  ה או אי חידושה.ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאי
  

הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או 
  הפועלים מטעמו.

 
  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות הקבלןביטוחי 
   

וכן כלפי כל אדם או גוף  עובדיה ו/או מנהליההננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
 .או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח בכתב לשפותו והתחייב יםחשהמבוט

 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
  

הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על טענה ו/או  .2
  דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  

לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך הננו מסכימים  .3
 כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.

  

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע  .4
 מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

  

ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר  שינוי לרעהם הנ"ל אינם ניתנים להביטוחי .5
 יום מראש. 30רשום, 
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  .בלבד הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
  

"ביט" ליסת פו לא יפחתו מתנאי(למעט פוליסת אחריות מקצועית) ות המפורטות לעיל הפוליס תנאי .7
הרלוונטיות ו/או "איילון ביט" " ו/או "מנוביט" ביטהראל "" ו/או או "מגדל ביטו/או "פסגה" ו/

  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.למועד עריכת הביטוח או חידושו 
  

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

  

  

 בכבוד רב,

    
  __________________                            _______________  

        

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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  נוסח ערבות לקיום החוזה   - 'טנספח 

  
  לכבוד

  _תאריך: __________                        רשות שדות התעופה

  

  ערבות מס' _______________הנדון: 

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
"), סכום הקרן(ובמילים: ________________ שקלים חדשים) (להלן: "₪ לסך כולל של ___________ 

הכוונה, רותי ילמתן שרשו מאת החייב בקשר עם חוזה בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תד
 "). החוזהלהלן: "(שמספרו ____________ עבור הרשות סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל "), הסניף(להלן: " 2שתימסר ב _________________

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

החייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מ
  לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4כל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מ

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד  .5
  ".סכום הערבותהקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום 

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

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד"
 סטיקה. לסטטי

  _______. שנתהמדד בגין חודש_______ -" מדד הבסיס"

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

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-שראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתלבי

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.   .7

  המחאה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או ל .8

  בכבוד רב,

  

   חתימה   תאריך   כתובת   /חברת ביטוחשם הבנק

  של הקבלן.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח .2
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  כתב הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה ומערכת הסעים –נספח י' 

  

  

  הרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה אוטומטית של הרשות 

  

  ")מקבל ההרשאה________________________________________ (להלן: ":מקבל ההרשאהם ש

  __________________________________:פקס    :כתובת

  : _________________נייד: ___________ טלפון    :איש קשר 

  ההרשאה לשימוש במערכת סידור עבודה אוטומטית:

") מעניקה בזאת, למקבל ההרשאה, הרשאה הרשותהלן: "רשות שדות התעופה בישראל (ל 1.1.1

במערכת סידור עבודה, כמשמעותה להלן, בהתאם ובכפוף להוראות כתב הרשאה  לשימוש מוגבל

  זה להלן. 

מערכת להפקת סידור עבודה אוטומטי, אשר פותחה על ידי הרשות  - " מערכת סידור עבודה"

בודה, משמרות ומכסות למשמרת, ועל בסיס ולשימושה, אליה מוזנים כקלט: בקשות לסידור ע

נתונים אלו וכללי העבודה המחייבים את הרשות (בהתאמות מסוימות שנעשו לטובת מקבל 

 ההרשאה ),  מאפשרת הפקה של סידור עבודה.  

  השימוש במערכת סידור עבודה, במסגרת הרשאה זו, יכול להיעשות באחת משתי דרכים כדלקמן:  1.2 

הרשותית, ומחשב שיוקצה  VLAN - ישיר למחשבי הרשות, באמצעות רשת החיבור   1.2.1   

  למקבל ההרשאה, במתחמי נתב"ג; 

 -חיבור למחשבי הרשות, באמצעות רשת האינטרנט וממנה ניתוב מאובטח לרשת ה  1.2.2  

Extranet ) הרשותית. לשם כך יקבל מקבל ההרשאה מהרשות שם משתמשUser Name (

 Extranet - אשר באמצעותם בלבד יוכל לבצע גישה כאמור לרשת ה), Passwordוסיסמא (

  הרשותית. 
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  ". המערכתמערכת סידור העבודה תכונה להלן "   א -  1.2 

  

של הרשות (כמשמעותה להלן),  םההרשאה מורחבת לכלול גם זכות שימוש במערכת ההיסעי

שתי החלופות, המקושרת למערכת סידור עבודה. השימוש במערכת ההיסעים תבוצע באחת מ

לעיל לגבי השימוש במערכת סידור העבודה, ויחולו עליה, בשינויים  1.2המתוארות בסעיף 

  המחויבים, כל כללי השימוש במערכת סידור העבודה.

  

מתקני  -מערכת להפקת רשימות ציוות עובדים להסעות, המתוכננות אל ומ   -" היסעיםהמערכת "

תונים מתוך מערכת סידור הרשות בנתב"ג. מערכת זו מתבססת על נ

  עבודה.

   

  במסגרת הרשאה זו תעמיד הרשות לרשות המשתמש:  1.3 

מחשבים להקלדה עצמית, מסוג שיקבע על ידי הרשות, והמחוברים לרשת  [להשלמה]___    1.3.1

  הרשותית בנתב"ג. VLAN -ה

 נט. מחשבים כאמור, כגיבוי למקרה של תקלה ברשת האינטר [להשלמה]___      1.3.2

הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאשר כי ידוע לו, ששימוש במערכת   1.4 

לעיל) תלויה בזמינות  1.2.2סידור העבודה בחלופה של חיבור באמצעות רשת האינטרנט (חלופה 

ותקינות העבודה באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך מקבל ההרשאה יערך לעבודה ישירה מול 

לעיל), ואף לעבודה באמצעים ידניים, בכל מקרה  1.2.1ות המצויים ברשותו  (חלופה מחשבי הרש

  של מגבלה בעבודה מול מחשבי הרשות.
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הרשות מביאה לידיעת מקבל ההרשאה ומקבל ההרשאה מאשר כי ידוע לו, שמערכת סידור עבודה   1.5 

שת מקבל ההרשאה ועל נבנתה ומתוחזקת לענות על צרכי הרשות. יחד עם זאת, ערכה הרשות לבק

פי הנחיותיו (שלא נבדקו על ידי הרשות באופן עצמאי) התאמות מסוימות במערכת על מנת 

שתתאים לצרכיו. מקבל ההרשאה מקבל אפוא על עצמו לבחון בכל עת התאמת מערכת סידור 

ו העבודה לצרכיו הוא, ומאשר כי ידוע לו שהרשות לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק שיגרם ל

עקב השימוש במערכת סידור העבודה ואי התאמתה לצרכיו, וכי תקלה ו/או אי  התאמה כאמור 

לא תהווה עילה לפגיעה ברמת השירות לה מחויב כלפי הרשות ו/או הצדקה לכל עיכוב במתן 

  שירותיו לרשות כמוסכם.

ור מקבל ההרשאה יהיה רשאי לפנות לרשות בבקשה לביצוע התאמות נוספות של מערכת סיד

העבודה לצרכיו. הרשות תבחן הבקשה ותחליט בשיקול דעתה הבלעדי האם לבצע ההתאמות 

המבוקשות אם לאו. בכל מקרה התאמות תבוצענה אך ורק לאחר תימחורן על ידי הרשות, וקבלת 

  התשלום בגינן מראש ממקבל ההרשאה.   

    ההרשאה לשימוש ברשת התקשורת של הרשותתקופת 

2.  
תקופת ההרשאה פה של ההרשאה לשימוש במערכות, מכח כתב הרשאה זה (להלן: "תקופת תוק  2.1

של אותה שנה ותסתיים  באחד בינואר חודשים, שתחל 12"), תהא לתקופה של לשימוש במערכות

  אותה שנה.  בדצמבר של 31-ב

  2.2  
 - ממובהר בזאת, למען הסר הספק, כי בכל מקרה, תקופת ההרשאה לשימוש במערכות, לא תפחת 

  להלן.  2.5חודשים, למעט במקרה האמור בסעיף משנה  12חודשים ולא תעלה על  3

  
להשתמש במערכת במהלכה של שנה קלנדרית, כי אז תחל תקופת , היה ויחפוץ מקבל ההרשאה  2.3

 31-ה ביום ההרשאה לשימוש במערכות במועד תחילת ההרשאה לשימוש במערכות, ותסתיים

  בדצמבר של אותה שנה.

:הארכת תקופת ההרשאה לשימוש במערכות 2.4 

חודשים שתחל ביום  12ההרשאה מכוח תוספת זו תתחדש בתום כל שנה, לתקופה אחת נוספת בת   

בדצמבר של אותה שנה, ובכפוף לכך  31- הראשון לחודש ינואר של השנה העוקבת ותסתיים ביום ה

  שלהלן.  2.5שההרשאה לא הופסקה, כאמור בפסקה 

 2.5  
  ת ההרשאה לשימוש במערכות וביטולההפסק

   2.5.1  
הרשאה זו ניתנת להפסקה על ידי הרשות או על ידי מקבל ההרשאה בהתראה מוקדמת 

או תותלה על ידי הרשות (לפי שיקול דעתה הבלעדי),  ימים מראש, והיא תבוטל 90בת 
  בכל מקרה שיפר מקבל ההרשאה תנאי מתנאיה. 

   2.5.2  
הספק, כי ההרשאה לשימוש במערכות תבוא לכלל סיום עם  מובהר בזאת, למען הסר

, אשר מכוחו מעניק מקבל ההרשאה שירותים _______סיום חוזה ההרשאה, מיום 
  לרשות. 
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   2.5.3  
הפסקת ההרשאה על ידי הרשות, שלא עקב הפרה או אי תשלום מצד בעל ההרשאה, 

פי -שולמו על ידו עלמקבל ההרשאה, בהחזר החלק היחסי של דמי השימוש ש תזכה את
הרשאה זו, והמתייחס לתקופת השימוש שבוטלה, והכל למעט מקרה של החזר לתקופת 

חודשים. בכל מקרה אחר לא יהיה מקבל ההרשאה זכאי להחזר  3 -הרשאה הקצרה מ
  הפסקת ההרשאה לשימוש במערכת.  עקב 

  דמי שימוש במערכות 

לרשות דמי  להלן, ישלם מקבל ההרשאה 3.2ורט בסעיף בגין שימוש במערכת סידור העבודה, כמפ 3.3.1

  שימוש חודשיים כנקוב בחוזה. 

  ההרשאה לשימוש במערכת סידור העבודה כוללת כל אחד מאלה: 3.2 

  הרשאה לשימוש במערכת  סידור עבודה;      3.2.1

  , בלבד;Extranet -_____ כניסות לרשת ה      3.2.3

  לעיל; 1.3.1בים להקלדה עצמית, כאמור בסעיף ____ מחש  -שימוש ב      3.2.4

  לעיל. 1.3.2____ מחשבים לגיבוי, כאמור בסעיף   -שימוש ב      3.2.5

לעיל, ו/או שימוש  3.2.3מהמספר הנקוב בסעיף  Extranet - יובהר כי שימוש ביותר כניסות לרשת ה

לעיל, תחייב בתשלום נוסף  3.2.5 - ו 3.2.4במספר גבוה יותר של תחנות עבודה, מהאמור בסעיפים 

  אשר יקבע על ידי הרשות. 

  מועד התשלום 3.3 

דמי השימוש, האמורים לעיל, ישולמו מראש בארבעה תשלומים שנתיים, בתחילת כל  3.3.1  

של כל שנה), על בסיס חשבונית שתפיק ותמציא הרשות  1.10 -ו 1.7, 1.4, 1.1רבעון (בכל 

 למקבל ההרשאה.  

לום יהיה בש"ח, ושיעורו המדוייק יקבע בהתאם לשער היציג של דולר ארה"ב, כל תש 3.3.2  

  הידוע במועד הפקת החשבונית על ידי הרשות. 

  3.3.3 
דמי השימוש את רשות למקבל ההרשאה לא שילם בלי לגרוע מכלליות התנאים דלעיל, 

להפסיק  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיתהרשות במועד המוסכם, תהיה האמורים, 
טענה, לא יהיה רשאי להעלות ומקבל ההרשאה לאלתר, את ההרשאה לשימוש במערכת 

  כלפי הרשות. תביעה כלשהי דרישה או 

  מוקד השירות:

במסגרת ההרשאה לשימוש במערכת, תעמיד הרשות לרשות מקבל ההרשאה את שירותי מוקד השירות של .4

של  - SLA -לתחילת מועד התקשרות זו, רמת השירות וןהרשות, כאילו היה אחד ממשתמשיה הפנימיים. נכ

  מוקד רשותי זה הינה, כדלקמן:
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ימים בשבוע, בכל ימות  7שעות ביממה,  24: באמצעות מוקד שירות הפועל שירות טיפול בתקלות 4.1 

  השנה למעט יום כיפור.

 4.2 
לתקלה ינתן בשתי  מענה  03-9750107במקרה של תקלה יש לפנות למוקד השירות בטלפון מספר 

 רמות:

בימי עבודה בלבד, תחילת טיפול בתקלה תוך  17:00עד  08:00בימים א' עד ה' בשעות      4.2.1  

  שעתיים מרגע פתיחת התקלה במוקד השירות.

      

 שונות .5 

לעיל, מקבל ההרשאה מצהיר, כי ידוע לו שהרשות או מי  1.5בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.1 

כל נזק שיגרם ו/או עלול להיגרם למקבל ההרשאה, לעובדיו, למי ל םאחראיעמה לא יהיו מט

שפועל בשמו או מטעמו או לצד שלישי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, ממתן ההרשאה ו/או 

הפסקתה ו/או בקשר עם הרשאה זו. בלי לגרוע מכלליות האמור, לא תהיה הרשות או מי מטעמה 

אף , עקיף או תוצאתי שיגרם למי מהמשתמשים בשירותי המערכת כמפורט לעילאחראים לכל נזק 

 .אם נמסרה לה מראש הודעה או שהיה עליה לדעת על אפשרות התרחשותו של נזק כאמור

 5.2 
לתשלום פיצויים הרשות מסכים בזאת, כי אחריות בלי לגרוע מכלליות האמור, מקבל ההרשאה 

ת תמצא בהחלטת ערכאה מוסמכת ושאינה ניתנת עוד (ככל שהרשו מכל סיבה שהיאעבורו 
דמי השימוש בגין , לא תעלה בכל מקרה על לערעור, אחראית לנזק שנגרם בקשר עם הרשאה זו)

הרשאה לשימוש עבור הבשנה האחרונה, בפועל מקבל ההרשאה ששילם השימוש במערכות, 
 במערכת.

אה זה אינה בלעדית. הרשות רשאית ליתן ההרשאה לשימוש במערכת של הרשות, על פי כתב הרש 
  לכל גורם אחר, הרשאה דומה או זהה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 5.5  
  מקבל ההרשאה מצהיר בזאת, כי ידוע לו כל אלה:

הרשות תהא רשאית, מעת לעת, לנתק את רשת התקשורת שלה, אשר באמצעותה  5.5.1 
רבות לצורך תחזוקתה ולצורך איתור מבוצע הקישור למערכות נשוא כתב הרשאה זה, ל

תקלות, וזאת ככל הניתן, לאחר שתימסר למקבל ההרשאה הודעה על כוונת הרשות 
  לעשות כן.

הרשות לא תהא אחראית בשום צורה ואופן בגין נזקים שייגרמו, אם בכלל, למקבל   5.5.2  

ם והאטה ההרשאה בגין הפסקות ו/או הפרעות במתן השירות, לרבות ניתוקים, שיבושי

  בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת.
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לעיל, על מקבל ההרשאה להיערך לסידור שעות  1.4בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף   5.5.3  

עבודה שאיננו ממוחשב ושלא באמצעות מערכת סידור עבודה הממוחשבת, בכל מקרה 

הרשות, לרבות ובגין הפסקות ו/או הפרעות בזמינות מערכות  5.5.1המנוי בסעיף 

ניתוקים, שיבושים והאטה בקצב, וכל תקלה אחרת אשר תגרם למערכת המחשבים של 

  הרשות.

זכויות היוצרים וכל זכות אחרת במערכות, לרבות רשות השימוש במערכת, הינן של   5.5.4  

הרשות בלבד, ורשות השימוש הניתנת למקבל ההרשאה על פי כתב הרשאה זה הינה 

ימוש שיעשה במערכת בקשר להעסקת עובדיו, במתן שירותים מוגבלת, אפוא, לש

  לרשות, על פי חוזה ההרשאה עימה, בלבד.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור גמור על מקבל ההרשאה לעשות במערכת 

  שימוש מסחרי ו/או למסור פרטים לגביהן לצד ג' כלשהו.

נחתם על ידי ועשה בכתב, נדים אך ורק אם חייב את הצדרשאה זו, יכל שינוי בתנאי ה 5.5.5  

  הרשות ועל ידי מקבל ההרשאה.
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בסיסיתמחירים טבלה 

 נושא #
ב $   מחיר

 לחודש
  EXT-כניסות ב היקף כוח האדם

1.

מערכת סידור 

 עבודה 
 עובדים  100עד  150

 EXT -ב 1כולל כניסה 

(אפשרות כניסה למערכת דרך 

 האינטרנט)

2.

ר מערכת סידו

 עבודה 
200 

 - 200בין 

 עובדים   100
 EXT -ב 2כולל כניסה 

3.

מערכת סידור 

 עבודה 
 EXT -ב 3כולל כניסה  עובדים 200מעל  300

4.

מחשב רשותי 

 לגיבוי
50     

5.

מחשב 

להקלדה 

 עצמית

50     

6.

עלות 

- ב  כניסה

EXT  

25     

  

מחירי השרות המפורטים לעיל, מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי לרשות שמורה הזכות לעדכון  *

  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
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  אישור פרטי חשבון בנק הקבלן -  אנספח י

  

   שם מלא של בעל החשבון:

  מספר החשבון:

  מספר סניף:

  שם הסניף:

  שם הבנק:

  מספר ח.פ./ת.ז. של בעל החשבון:

שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מס' ת.ז. של 
[על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או הם כל אחד מ

 לחוד]:

 

  

  
  תאריך: ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  

  

  :אישור הקבלן

[יש למלא את שמו המלא של אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם הקבלן _________________________ 
  ידי הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.  מאשרים בזה, כי האישור הנ"ל אשר הוצא על הקבלן]

  

  :על החתום

   
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:

  
  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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  מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן - 'בינספח 

  [יושלם לאחר הזכייה]
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