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  חוזה 
                                                                                               

  _______מספר: 
  

באתרי רשות  –ה של מערכות כיבוי במים ואחזק תכנון, התקנה שירותילביצוע 
  בדרום שדות התעופה

  
  

  2018גוריון 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    
  7015001גוריון, מיקוד  - , נמל התעופה הבינלאומי בן7ת.ד.     
  ") הרשות(להלן: "    

  
  

  ________________________     ל ב י ן:
  

    ________________________  
  ") הקבלן(להלן: "    

  
  

-המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל על, הנה המחזיקהוהרשות   ה ו א י ל:  
את מסופי המעבר היבשתיים, על פי , וכן 1977- פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז

   ;1980- התעופה (הוראת שעה), תש"םחוק רשות שדות 
    

  
 הקבלןשא ילפיו י _______בחוזה מס':  הקבלןמעוניינת להתקשר עם והרשות   ו ה ו א י ל:

באחריות להעניק לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם 
 בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בהכול בהיקף, באופן וב(לפי העניין), 
  ;נתנו מעת לעתי, כפי שירשותלהוראות ה

  
  

, וכן כי השירותיםעוסק ומתמחה בביצוע הנו , כי ומתחייב בזאת מצהירוהקבלן   ו ה ו א י ל:
הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים,  יבעלוכל מי מטעמו הנם הוא 

הנדרשים לצורך ביצוע והשלמת וההיתרים האמצעים כוח האדם, המשאבים, 
  ם;ובמועד םבמלוא שירותיםה

  
  

בהליך קבלת ההצעות  קבלןשל ה הצעתו על זכייתהכריזה המכרזים ברשות וועדת   ו ה ו א י ל:
, וזאת בהסתמך, בין היתר, (כהגדרת מונח זה להלן) 2017/073/0075/00מס' במכרז 

וכן על ההצהרות  מכרזעל הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת ה
  ;המפורטות לעיל ולהלן בחוזה
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  כדלהלן: ,בין הצדדים ,לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה
  

  מבוא נספחים ופרשנות .1
  .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל 1.1
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש  1.2

  לצורכי פרשנות החוזה או לכל תכלית אחרת.
מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה  1.3

וי ועדכון הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינ
לנספחים יהא כפוף לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה 

 או בנספח הרלבנטי.
לבין הוראה  החוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות  1.4

יהיה הקבלן מחויב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע מהאמור  המופיעה בנספחיו,
ה הקבלן ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע גילבסעיף קטן זה ברישא, בכל מקרה שבו 

לבין  חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-או דוו/התאמה -או איו/סתירה סביר, 
בין הוראות  משמעות- ואו דו/התאמה - או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות  הוראה אחרת

ק בפירושם פס קבלןלאו שהיה  החוזה לבין נספחיו ו/או בין נספחי החוזה, לבין עצמם),
שא הקבלן ישבין הוראות החוזה להוראות כל דין,  התאמה-או איו/סתירה ו/או  הנכון

בכתב, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות  באחריות הבלעדית לפנות לרשות,
יעכב לא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כיש שיש לנהוג לפיו. בדבר הפירו

אלא אם קיבל מהרשות ו/או מכל מי מטעמה  כל חלק מהשירותיםשל  והקבלן את ביצוע
 הוראה לשם כך.

  
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב  1.5

  פירוש אחר: 

אתרי "
  "הרשות

 שהרשות מפעילה ומנהלת המצויןעל שם אילן ואסף רמון תעופה  שדה
ולרבות מעברי , 1977-ופה, התשל"זבתוספת לחוק רשות שדות התע

  .טאבה (בגין) וערבה (רבין)הגבול היבשתיים 
  

  "החוזה"
 

  
 על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. חוזה זה

 
ה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות כללי רשות שדות התעופ  "הכללים"

  .1977- התעופה, התשל"ז
  

היתר או "
  "היתרים

לרבות כל אישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו 
וכיו"ב הנדרשים על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי 
התחייבות חוזית ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כל הסמכה ו/או 
תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם 

או שהנפקתם דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי ו/או שהונפקו ו/
אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת 

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא  -במהלך תקופת ההתקשרות ו 
בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין  הקבלןהתחייבויות 

  אם לאו
 אחזקה ברשות ו/או מי מטעמו.מנהל חטיבת "המנהל"
 רא"ג הנדסה אזרחית ו/או מי מטעמו."המפקח"

  "יםהשירות"
  ו/או 

  "העבודות"
 

באתרי רשות  –ואחזקה של מערכות כיבוי במים תכנון, התקנה שירותי
לחוזה לרבות  6יכלול את כל האמור בחוזה ובנספחיו בכלל, ובסעיף ו

לחוזה בפרט, ולרבות כל  כנספח א'נספח תכולת העבודה המצורף 
הטובין על כל מרכיביהם אשר יש הפעולות והעבודות שיש לבצע, 

, התנאים והתכונות בלןולהתקין, המסמכים והמידע שיש לק בלןקל
שיש לעמוד בהם, התקנים והסטנדרטים שיש לעמוד בהם, השירותים 

שיש לספק, האישורים ההיתרים והרישיונות שיש להשיג ולקיים 
  יו"ב כל האמור בחוזה ובתכולת העבודה.בתוקף וכ

נתנו על ישירות אחר ו/או נוסף הנובע ממתן השירותים שיובנוסף כל 
, לרבות כל בחוזהנזכר במפורש בחוזה, אף שלא הקבלן כמפורט ידי 

 .להלן 6האמור בסעיף 
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  ייצוג .2
  המנהל –נציג הרשות  .2.1

(להלן:  או מי שיוסמך מטעמוהמנהל הוא  ,לצרכי החוזהונציגה בא כוח הרשות  .2.1.1
  .")המנהל"

 

 ולרשות, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד המנהלהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  .2.1.2
ו, והנחיותי ודרישותיולבצע את הוראותיו, את כל המידע, הנתונים והמסמכים 

של . יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה והכל מבלי לגרוע מהוראות החוזה להלן
או לאישוריו או הנחיותיו של גורם לפי העניין , המנהללגורם שאינו הקבלן 
  כאמור.

  

באי כוח  וו/או להוסיף עלי הות המנהלזהרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.3
רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו מובהר כי המנהל נוספים. 

  עניין.
 

 נציג הקבלן .2.2
הרקע בעל הידע, ואשר הינו  איש קשר, אשר ישמש כנציג מטעמוהקבלן ימנה  .2.2.1

הכל הכישורים, המומחיות הניסיון, המיומנות המקצועית, המקצועי, היכולת, 
 .")נציג הקבלן(להלן: " קבלןלצורך קשר ותאום בין הרשות לברמה הדרושה, 

 
נציג הקבלן יהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הקבלן בכל  .2.2.2

הקשור לחוזה ובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, ידאג לביצוע 
הקבלן על פי החוזה, השירותים וכל הדרוש לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות 

  במלואן ובמועדן.
  

  מערכות כיבוי במים על כל מרכיביהן.  "המערכות"
  

  חודש לפי הלוח הגריגוריאני."חודש"
 

יום חתימת "
  "החוזה
  

  .יום חתימת החוזה ע"י הרשות

המכרז "
ומסמכי 
 "המכרז

הרשות בקשר למתן שפרסמה  2017/073/0075/00פומבי מס' מכרז 
(א) טופס הזמנת הצעות, (ב) החוזה, מסמכי המכרז הינם:  השירותים.

(ג) טופס ההצעה הכספית וכתב הכמויות, (ד) מסמכים ותוספות למכרז 
כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז, והכל כפי שפורסמו 

  שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.
 

תשומות הבניה, כפי שהוא מתפרסם מידי פעם, ע"י הלשכה מדד   "מדד"
  המרכזית לסטטיסטיקה.

  
מדד "

  "הבסיס
 _____המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז: 

  .  2018 _____שהינו מדד בגין חודש 
    

 1בינואר,  1אלה: אחד מהמתחילה בכל  ,תקופה בת שלושה חודשים  "רבעון"
  .באוקטובר 1- ביולי ו 1באפריל, 

  
תקלת שבר "

חירום 
  "(דחוף)
  

בהתאם להגדרת הרשות  -תקלה העלולה לשבש פעולות חיוניות
  ולשיקול דעתו הבלעדי של מנהל החוזה מטעם הרשות.

תקלת שבר "
  "רגיל
  

אחרת, שלא נכללה, במסגרת תקלת שבר חירום (דחוף), כל תקלה 
  כהגדרתה לעיל.
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הנייח לרבות מספר הטלפון פרטי ההתקשרות ודרכי התקשורת עם נציג הקבלן,  .2.2.3

, דואר אלקטרוני, מספר פקס וכיו"ב פרטי התקשרותוכתובת  טלפון הסלולריוה
ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב  לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר

 למנהל.
  
-08:00יהיה זמין עבור הרשות בימי העבודה המקובלים, בין השעות נציג הקבלן  .2.2.4

יתייצב נציג הקבלן לרשות נציג . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 17:00
הרשות, באתרי הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה נציג הרשות, בהודעה 

שעות לצורך מתן ייעוץ בפועל ו/או עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע  48מוקדמת של 
מביצוע השירותים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה הנוגע ו/או הנובע עניין כל של 

  .מורה, מכל מין וסוג שהיאזכאי בשל האמור לכל ת
 

לדרוש, בכל שלא לאשר את נציג הקבלן, וכן שומרת לעצמה את הזכות  הרשות .2.2.5
, בהודעה מוקדמת נציג הקבלןלפי שיקול דעתה הבלעדי, את החלפתו של ועת 
, וכן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכךלא  בלןקמובהר כי ליום.  14של 

 לביצוע השירותים. המועדיםלגרום לדחיית יהא בכך 
  
החלפת נציג הקבלן ביוזמת הקבלן עצמו, תיעשה לאחר קבלת אישור הרשות  .2.2.6

לכך מראש ובכתב, והרשות לא תתנגד להחלפת נציג הקבלן כאמור, אלא 
  מטעמים סבירים.

  

מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תמורה ו/או שיפוי בגין ביצוע  .2.2.7
  זה לעיל. 2.2פי הוראות סעיף -(באמצעות נציג הקבלן) עלאיזה מהתחייבויותיו 

  ההתקשרות .3
  

לעיל)  1וה התקשרות, לביצוע מתן השירותים (כהגדרתם בסעיף והמ וז תורשקתה .3.1
אשר תבוצע, עפ"י תוכנית עבודה, שתבנה כנגזרת מהנדרש להלן,  5וכמפורט בסעיף 

  והמפורט בנספח א' לחוזה.
  

כוללת, מתן שירותי אחזקה מונעת של מערכות כיבוי יובהר ויודגש, כי ההתקשרות  .3.2
באופן שוטף, למערכות הקיימות ו/או למערכות חדשות, שהותקנו ושנסתיימה  -במים 

והתקנת מערכות כיבוי תכנון עבודות ביצוע לגביהן תקופת הבדק, כהגדרתן בחוזה,  וכן 
יידרשו, לפי צרכי  במים ו/או ביצוע עבודות התקנה של מערכות כיבוי במים בלבד, אשר

לחוזה, כולל ביצוע תיקון  בנספח א'והכל כמפורט באתרי הרשות  - הרשות, מעת לעת 
  תקלות, שיבוצע עפ"י קריאה, מעת לעת, ככל שיידרשו.

  
בתוך תקופת ההתקשרות,  מתחייב הקבלן לבצע  שירות של אחזקת שבר ו/או תיקונים  .3.3

מערכות חדשות בלבד,  באמצעות ו/או תכנון והתקנת מערכות חדשות ו/או התקנת 
להלן, הכל בהתאם להוראות החוזה  5"הזמנת עבודה", כמוגדר ומפורט בסעיף 

  ולדרישות ולהוראות המנהל ו/או המפקח, כפי שיינתנו, מדי פעם בפעם.
 

עבודות נוספות, שאינן מופיעות במחירון, שיידרשו לצורך הקמת מערכות חדשות או  .3.4
 נספח א'לן, עפ"י דרישת  הרשות, לפי האמור במפרט הטכני  (תיקונן,  תבוצענה ע"י הקב

  לחוזה).
  

  ביצוע שינויים במהלך החוזה .3.5
  

המנהל יהא רשאי, בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים ברשות, לבצע שינויים בתכולת 
ההתקשרות, כזכות ברירה העומדת לרשות, זאת ללא שינוי בתקופת ההתקשרות, וללא 

  ההתקשרות, זאת בהתאם לנוהלי הרשות.שינוי בדבר מהות 
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  קבלןה והתחייבויות הצהרות .4
  :כדלקמן, חוזר ובלתי מלא באופן, בזאת ומתחייב מצהיר קבלןה

  
 אשר, בישראל כדין) תאגיד שאינו( מורשה עוסק או בישראל כדין הרשום תאגיד הוא כי .4.1

 או/ו שמטרתה פעולה כל, נגדו להינקט עתידה לא גם ידיעתו ולמיטב, נגדו ננקטה לא
  .אחרת דומה תוצאה או מחיקתו, עסקיו חיסול, פירוקו הנה האפשרית תוצאתה

 
 כפי, המכרז במסמכי שנקבעו, הנוספים והתנאים הסף דרישות בכל עומד הוא כי .4.2

  במכרז. שהגיש בהצעה שמסר, והמסמכים הנתונים ובמסגרת שהצהיר
 

 ייסודו מסמכי או חוזה, דין מכוח לרבות, כלשהי מניעה או/ו הגבלה, איסור כל אין כי .4.3
, התחייבות לכל כפוף אינו בלןקה; פיו-על התחייבויותיו ולביצוע בחוזה להתקשרותו

 על בחתימתו ואין זה חוזה פי-על להתחייבויותיו המנוגדת, מותנית התחייבות לרבות
 אחרת התחייבות או/ו חוזה של הפרה משום, פיו- על התחייבויותיו בביצוע או/ו זה חוזה

  .דין- ופסק צו, תקנה לרבות דין כל של הפרה או/ו
  

 בחן וכי השירותים ביצוע עם בקשר וההבהרות ההסברים, המידע כל את וקיבל דרש כי .4.4
 לרבות, החוזה פי-על התחייבויותיו ביצוע על להשפיע העשויים הגורמים כל את ותמחר
 שהחובה, לו ידוע כי; ומאפייניהם הרשות באתרי השירותים בביצוע הכרוכים התנאים
 בקשר ובפרט החוזה להוראות בהתאם, השירותים ביצוע לצורך האמור המידע לבחינת

, מקרה בכל וכי קבלןה של והבלעדית המלאה אחריותו על מוטלות, דין כל הוראות עם
 מנת-על או/ו כלשהי אחריות הרשות על להטיל מנת- על, האמור המידע במסירת יהיה לא

 . בחוזה כמפורט קבלןה בהתחייבויות לפגוע או/ו לגרוע
 

כי הבין את מלוא צרכי הרשות ודרישותיה, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי  .4.5
המכרז, בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי השירותים ואת אפשרות 

המידע המפורט פי החוזה ולרבות לעניין זה; -הביצוע, של כל אחת מהתחייבויותיו על
במסמכי המכרז ושאר הוראות הדין המתייחסות להענקת השירותים וכן ההשלכות 
הנובעות מיישומן, בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה בביצוע השירותים, היקפם 
הצפוי, רמת השירותים ואיכותם וכן בנוסף כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי 

תים; כי לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת הרלוונטי לצורך ביצוע השירו
שמצא לנכון, מצא כי ביצוע השירותים, בהתאם להוראות החוזה, הינו אפשרי ומעשי וכי 

פי - התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על
, מלהעלות כל טענה החוזה והוא מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק

  ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
  

 או/ו ההתקשרות תקופת במהלך, יבוצעו או/ו קיימים הרשות שבאתרי, לו ידוע כי .4.6
 צדדים ידי- על, זה התקשרות נשוא עבודות), ותחולנה ככל( ההארכה תקופות במהלך

 הרשות באתרי שפעלו, ספקיםקבלנים ו/או  ידי- על לרבות, קבלןה שאינם  שלישיים
 לפגוע או/ו לגרוע מנת- על, האמור בכל יהיה לא וכי החוזה חתימת למועד קודם

  .זה הסכם נשוא השירותים מלוא את בלןקל, והתחייבויותיו בחובותיו
  

 זמן נקודת בכל וכי השירותים לביצוע הרלוונטיים בתחומים ומתמחה עוסק הוא כי .4.7
, האמצעים, המשאבים, הכישורים, המקצועית המיומנות, הניסיון, הידע בעל הינו, שהיא
 במלואם השירותים ביצוע לצורך הנדרשים, הרישיונות, ההיתרים, האישורים, הציוד

  החוזה. פי-על התחייבויותיו יתר כל ולביצוע, ובמועדם
  

 או/ו ההתקשרות תקופת כל במשך הקבלן ידאג, לעיל מהאמור מכלליות לגרוע מבלי .4.8
 את ספקכול ויי אשר, מטעמו המשנה וקבלן הוא כי), ותחולנה ככל( ההארכה תקופות

ענף  1לפחות ב ,הקבלנים בפנקס רשום קבלן להיות, להלן 23 בסעיף כאמור, השירותים
 190ענף  1(ביוב ניקוז ומים) ו/או א 400ענף  1(הנחת קווי ביוב ניקוז ומים) ו/או ב 260

 זאת בהתאם, (הנחת צינורות) 410ף ענ 1(מתקני תברואה ובורות שופכין) ו/או א
 והוראות 1969 – ט"התשכ, בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות
  .1988-ח"התשמ), רשומים קבלנים סיווג( בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
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 וקבלן קבלןה של שמו על תקף כשהואלעיל  4.8בסעיף  כאמור רלוונטיה מהרישיון עותק .4.9
 כשהוא, ההתקשרות תקופת תחילת ליום עובר למנהל יוגש, כאמור מטעמו המשנה
  ".למקור נאמן העתק"כ ד"עו ידי- על מאושר

 
 מתחייב הקבלןבמהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה),  .4.10

, ימים) שלושים( 30 הפחות לכל, כאמור חדש רישיון מכל עותק, המנהל לידי להעביר
 לפי, חדש רישיון קבלת עם מיד או קודם רישיון כל של תוקפו פקיעת מועד לפני

  .המוקדם
  

 או דין כל פי-על לרשות המוקנים אחרים סעד או/ו זכות ומכל מהאמור לגרוע מבלי .4.11
 או/ו שהיא סיבה מכללקבלן ו/או קבלן המשנה  הרישיון יבוטל או/ו יפקע אם, החוזה

, שהיא סיבה מכל הרישיון לחידוש מטעמו קבלן המשנה או/ו הקבלן בקשת שתידחה
 הרשות, כאמור ובמקרה, כך על לקבלן היוודע עם מיד, לרשות בכתב הקבלן כך על יודיע
 דרישות או/ו טענות כל תהיינה שלקבלן ומבלי לאלתר החוזה את לסיים רשאית תהא

  .לפיצוי זכות או/ו
  

 לא, האמור ובכלל, הרשות של האינטרס את התואם באופן השירותים את יבצע כי .4.12
 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי. הרשות כלפי כלשהו עניינים ניגוד של במצב יימצא

  :כדלקמן ומצהיר מתחייב קבלןה, זה
  

) ייווצר כי, סביר באופן להסיק שניתן או( ליצור כדי, זה חוזה בביצוע אין כי 4.12.1
 בין, בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהם אינטרסים ניגוד או/ו עניינים ניגוד

 .הרשות לבין בינו, עסקי ובין מקצועי
 גורם עם כלשהו קשר או/ו עסקי קשר מנהל, החזקה בעל, מייעץ, מייצג אינו כי 4.12.2

 של האובייקטיביות או/ו עצמאותו על להשפיע אינטרס בעל שהינו, כלשהו
 בעל גורם: "להלן( השירותים מתן בתחום, מטעמו השירות נותני או/ו בלןהק

 ").אינטרס
 עבור, זה בחוזה המפורטים לשירותים דומים או הזהים שירותים מספק אינו כי 4.12.3

 כזו בין, משפטית מחלוקת קיימת הרשות לבין שבינו, כלשהו שלישי צד
 ").בסכסוך צד: "להלן( לאו אם ובין שיפוטית בערכאה המתנהלת

 להתקיים עלול או מתקיים שבו מקרה בכל, ובכתב דיחוי ללא, לרשות יודיע כי 4.12.4
 הוראות לכל בהתאם, קבלןה יפעל זה במקרה. לעיל המפורטות מהנסיבות איזה

 ניגוד להסרת מידית יפעל או מלכתחילה יימנע שיידרש וככל, זה לעניין הרשות
 צד עם הקשר או/ו אינטרס בעל גורם עם הקשר להפסקת או/ו האמור העניינים
 .בסכסוך

 הוסר שלא, כאמור עניינים ניגוד של מצב נוצר כי, הרשות תמצא שאם, לו ידוע 4.12.5
 זה חוזה לבטל רשאית הרשות תהא, המצב לתיקון סבירה התראה לאחר גם

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

 היעדר בדבר, התחייבות כתב על יחתום קבלןה, האמור מכלליות לגרוע מבלי 4.12.6
/ שירות שיתן מי כל את יחתים וכן, לחוזה 'יג כנספח ב"המצ, אינטרסים ניגוד
. לחוזה 1'יג כנספח ב"המצ, התחייבות כתב על, מטעמו התפקיד בעלי

 במהלך או/ו ההתקשרות תקופת כל במהלך, בתוקפה תעמוד זו התחייבות
 לנותן ביחס גם תחול, ספק הסר ולמען), ותחולנה ככל( ההארכה תקופות
 .החוזה חתימת לאחר, לרשות השירותים במתן שיחל, תפקיד בעל/שירות

  
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות את לקיים יפעל קבלןה כי .4.13

 במהלך, עליו יחולו או/ו עליו חלות והן  ככל"), זכויות שוויון חוק: "להלן( 1998-ח"התשנ
 במידה, בנוסף וכן), שתמומשנה ככל( ההארכה תקופות במהלך או/ו ההתקשרות תקופת
 יפנה, ההתקשרות תקופת במהלך, לפחות עובדים) מאה( 100 יעסיק או/ו מעסיק והוא
 יישום בחינת לשם, החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל
  ככל, וההנחיות ההוראות ליישום ויפעל כאמור זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי, חובותיו
  .ויינתנו
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 אשר מחדל או מעשה מכל ועימנו, הרשות מוניטין על ישמרו /או מי מטעמוו קבלןה כי .4.14
 .ופעולותיה הטוב שמה, ברשות דופי הטלת או פגיעה משום בו יש

  
 כל את, רלוונטית רשות לכל קבע דרך ומעביר, כדין החשבונאים ספריו את מנהל הוא כי .4.15

 על המועסקים לעובדים הקשור בכל לרבות, עסקיו בניהול הקשורים החובה תשלומי
 על אישור, לרשות ימציא קבלןשה, הוא התמורה לתשלום תנאי כי, בזאת מובהר. ידו

 .במקור מס ניכוי ועל כחוק ספרים ניהול
  

 וכל, השירותים ביצוע במסגרת, מטעמו מי או/ו המנהל יבצע אותו  שהפיקוח, לו ידוע כי .4.16
 מי לכל או/ו קבלןל מטעמה מי כל או/ו הרשות שתעניק, אישור או/ו הוראה או/ו הנחיה
 הצהרה או/ו דעת חוות מהווים אינם שהם גם כמו, ביקורת אמצעי אלא אינם, מטעמו
 קבלןה את לשחרר או/ו לגרוע מנת- על, בהם יהיה לא מקרה ובכל, הרשות מטעם

 כל כלפי או/ו הרשות כלפי והבלעדית המלאה, הישירה מאחריותו או/ו מהתחייבויותיו
 כלשהי אחריות, מטעמה מי על או/ו הרשות על להטיל או/ו החוזה עם בקשר, מטעמה מי

 .שלישי צד כל כלפי או/ו בלןקה כלפי
 מי או/ו המנהל כי, יובהר, לעיל זה 4.16 משנה בסעיף האמור מכלליות לפגוע מבלי

 עם בקשר לנכון שימצא, והערה הנחיה, הוראה כל קבלןל לתת רשאי יהיה, מטעמו
 מטעמו מי או/ו שהמנהל מקרה בכל. לאלתר בביצוען מחויב יהיה קבלןוה השירותים

 או עניין לגבי תעודה לתת או לאשר, להכריע, להחליט, לקבוע החוזה הוראות לפי הוסמך
 עניין אותו לגבי, ידו על התעודה ומתן אישורו, הכרעתו, החלטתו, קביעתו, כלשהי שאלה

  .קבלןה את יחייבו, שאלה אותה או
  

 מי כל או/ו בלןהק יקיים, דין כל פי-על והאמור זה חוזה מהוראות לגרוע מבלי כי .4.17
 אבטחת, הביטחון הוראות, הכללים כל את, ההתקשרות תקופת כל במהלך, מטעמו
), העניין לפי, בהתאמה( לחוזה 1'יב - ו' יב כנספחים המצורפות סודיות ושמירת מידע

 איכות על שמירה והוראות לחוזה 'ה כנספח המצורפות והגהות הבטיחות הוראות
 .לחוזה 'ג כנספח המצורפות הסביבה

  
 באישור אלא, גלויה באש או בריתוך עבודה על איסור חל כי, בזאת מובהר, כן כמו .4.18

 להוראות ובהתאם, כבאי בפיקוח רק יבוצעו אלו עבודות. הרשות של מראש ובתאום
 עם בתאום( קבלןה באחריות הינה הכבאי הזמנת .אש מניעת  בטיחותלחוזה  'דנספח 
 ).המפקח

 
, ולקיים להטמיע המלאה באחריות קבלןה יישא, העבודות ביצוע תקופת כל במהלך .4.19

 ואף המשנה לקבלני, מטעמו האדם- לכוח, לקבלן ביחס, מטעמו מי באמצעות או בעצמו
 כפי או/ו דין כל פי-על כנדרש, והגהות הבטיחות הוראות כל את, הרשות מטעם לגופים

 שדות רשות כללי, לרבות) (שיימסרו ככל( הרשות ידי-על, בכתב לעת מעת, לו שיימסרו
 הוראות; 1977- ז"התשל, התעופה שדות רשות חוק הוראות מכוח שנחקקו, התעופה
 פי- ועל, לעת מעת הרשות ידי-על שיתעדכנו כפי, באש הבטיחות והוראות הבטיחות
 והבלעדית המלאה באחריות הקבלן יישא, האמור במסגרת). הבלעדי דעתה שיקול

 את הרשות מטעם ולגופים המשנה לקבלני, מטעמו האדם- לכוח, חשבונו על, בלןקל
, העבודות ביצוע לצורך הדרושים הייחודיים העבודה ובגדי המתקנים, הציוד, הכלים
 .בעניין שיינתנו, המפקח להוראות בהתאם או/ו דין כל להוראות בהתאם

  
 המלאה באחריות יישא הקבלן כי, בזאת מובהר, דין כל בהוראות האמור אף על

 ובכלל לעיל זה 4.19 משנה בסעיף הנקובות ההתחייבויות מלוא לביצוע, והבלעדית
 ישמש אשר), דין פי-על הנדרשים במקרים" (הבטיחות על ממונה" מטעמו ימנה, האמור
. הרשות מטעם גופים או/ו משנה קבלני כלפי גם וזאת, בעבודות הבטיחות כאחראי
 או/ו העבודה מנהל ישמש", הבטיחות על ממונה" מינוי דורש לא הדין בהם במקרים
  .השירותים במסגרת, הדרוש ככל, באתר הבטיחות על כאחראי הפרויקט מנהל

  
 באופן מתקיימת בהם ובשטחים הרשות באתרי יבוצעו מהשירותים שחלק, לו ידוע כי .4.20

 ציבורית או/ו ביטחונית פעילות או/ו תעופתית פעילות, היממה תקופת כל במהלך, רציף
 וגורמים עובדים, פנים מקבלי, מלווים, נוסעים, תדיר באופן מצויים בהם ואשר אחרת
 ככל( ההארכה תקופות במהלך או/ו ההתקשרות תקופת כל במהלך וכי נוספים רבים

 אותה, הפעילות עם המשתלב באופן, זהירה בצורה השירותים את יבצע), ותחולנה
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- על, בהם המוענקים השירותים עם המשתלב באופן או/ו הרשות באתרי הרשות מקיימת
 מי באמצעות או/ו בעצמו יבצע לא מקרה בכל וכי מטעמה מי ידי-על או/ו הרשות ידי

 מטרד או/ו מפגע או/ו הגבלה או/ו הפרעה להוות העלולה, שהיא פעולה כל, מטעמו
-אי או נזק לגרום עלולה שהיא או/ו הרשות אתרי של הסדירה לפעילותם או/ו לתפעולם
 הרשות באתרי המשתמשים לציבור או/ו מטעמה מי לכל או/ו לרשות הן וזאת, נוחות

 תוצאותיה לכל, והבלעדית המלאה באחריות יישא קבלןוה, שהוא שלישי צד לכל או/ו
 את ישפה או/ו יפצה וכן מטעמו מי כל ידי-על או/ו ידו על, זו התחייבויות הפרת של

 שתופנה דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל בגין, לכך הראשונה דרישתה עם מיד, הרשות
  .האמור בגין הרשות כנגד

  
 כל במהלך ימנעו, מטעמו מי כל או/ו שהוא, לכך המלאה באחריות, חשבונו על יישא כי .4.21

 או/ו נזק מגרימת), ותחולנה ככל( ההארכה תקופות במהלך או/ו ההתקשרות תקופת
 או/ו באתרי, שהיא סיבה ומכל שהוא וסוג מין מכל, לכלוך או/ו השחתה או/ו קלקול
 שהועמדו השירות ומקומות האמצעים, המתקנים, הציוד בכל וכן הרשות במתקני
, מאחריותו לגרוע מבלי כי, חוזר בלתי באופן, בזאת ומתחייב מצהיר בלןהק. לשימושו

 וכתנאי השירותים מיחידי אחד כל של ביצועם סיום עם כי, החוזה הוראות שאר פי- על
 כל לרבות, הרלוונטי הרשות מתקן או/ו אתר את ישיב, מהתמורה חלק כל לתשלום
, בנוסף וכן לקדמותם, לשימושו שהועמדו,  הרשות באתרי האמצעים, המתקנים, הציוד
 או/ו קלקול או/ו נזק כל, הבלעדית אחריותו ועל חשבונו על, האפשרי בהקדם יתקן

 הרשות באתרי מטעמו מי כל של או/וקבלן ה של מחדל או/ו מעשה בשל שנגרם השחתה
 פסולת כל מהם ינקה וכן, כאמור השירות ומקומות אמצעים, בציוד או/ו במתקני או/ו
 מועד קבלןל לקבוע, רשאית תהא הרשות. שירות כל בסיום או/ו סדיר באופן, לכלוך או/ו

 בתוך יבצעם קבלןוה כאמור ניקיון כל לביצוע או/ו קלקול או/ו נזק כל לתיקון, סביר
 נקבה אותה התקופה תוך, האמורות התחייבויותיו אתקבלן ה ביצע לא. מועד אותו

 כל פי-על או/ו זה חוזה פי-על, הרשות מזכויות לגרוע מבלי אזי, דעתה ולהנחת הרשות
 .להלן 39 סעיף הוראות זה בעניין יחולו, דין

 
 ככל יפעל וכי החוזה מעיקרי הינם, השירותים והשלמת הביצוע, שהזמנים, לו ידוע כי .4.22

 העמדת באמצעות לרבות וזאת, השירות למתן שנקבעו במועדים לעמוד מנת-על, הנדרש
  .נוספת תמורה כל וללא, הנדרש ככל נוספים אמצעים או/ו ציוד או/ו אדם כוח

  
, החוזה חתימת לקראת או/ו המכרז במהלך, לרשות הקבלן מסר אותו המידע כל כי .4.23

 מלא לביצוע הדרוש באופן, ונכון מלא הנו, הקבלן בהצעת המפורט המידע לרבות
 פי-על מאחריותו לגרוע בכדי, כאמור המידע במסירת אין וכי הקבלן של התחייבויותיו

 .החוזה
  

 :בפרט לעיל זה 4 ובסעיף בכלל בחוזה והתחייבויותיו להצהרותיו בקשר כי .4.24
 .עמו להתקשרות יסודי תנאי מהוות הן 4.24.1
 .ההתקשרות תקופת כל במהלך, נכונות ויהיו בתוקפן לעמוד ימשיכו 4.24.2
 בהן. שיחול שינוי כל על, בכתב לרשות מידית יודיע הוא 4.24.3
 לרבות, הקבלן שאיננו אחר משפטי גוף בכל ולא עצמו לקבלן נכונות הינן כי 4.24.4

 קשר לרבות( הקבלן עם כלשהו משפטי בקשר הקשור משפטי גוף, למעט ולא
 חברת, אחזקה חברות, אחיות חברות של קשר, בת לחברת אם חברת בין

  ).ב"וכיוצ עקיף או ישיר משפטי שרשור בקשרי הקשורה חברה, ניהול
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 תקופת במהלך, עת בכל, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי-על, רשאית תהא הרשות .4.25
 יתחבר כי קבלןמה לדרוש), ותחולנה ככל( ההארכה תקופות במהלך או/ו ההתקשרות

: בלבד זה משנה בסעיף( הרשות של ספקים חשבוניות לניהול ממוחשבת למערכת
 ").המערכת"

 נשוא הרשות עם קבלןה של החשבוניות ניהול מערכת תתנהל, למערכת החיבור מרגע
  .המערכת באמצעות, זה חוזה
 הודעה קבלת מיום, ימים) ששים( 60 בתוך יתבצע למערכת חיבור כי, מתחייב קבלןה

 לכל זכאי יהיהשהקבלן  מבלי וזאת, כאמור הרשות דרישת בדבר המנהל מאת בכתב
 שיידרש ככל לרבות, שהם וסוג מין מכל תשלום החזר או/ו שיפוי או/ו פיצוי, תמורה

 שכך ככל, במערכת השוטפת פעילותו או/ו חשבונו על ההתחברות את לממןהקבלן 
 דבר בכל הכרוכות עקיפות או/ו ישירות להוצאות בקשר וזאת, הרשות ידי- על יידרש
   .בה ולשימושו למערכת הקבלן ולחיבור למערכת הקשור ועניין
 כשל/ תקשורת בעיית של מקרה בכל כי, מדגישה הרשות, לעיל האמור בכל לפגוע מבלי

, המערכת באמצעות הפעילות של התקין קיומה את ימנע אשר, אחר כשל או מחשובי
 באופן החשבוניות העברת לבצע חזרה מהקבלן לדרוש הזכות את הרשות לעצמה שומרת
 או/ו דרישות או/ו טענות כל לקבלן יהיו לא, כזה במקרה. הרשות שתנחה כפי הכל, אחר

  .לכך בקשר תביעות
  

  תקופת ההתקשרות .5

  תחולק למספר תקופות, כלהלן:, תקופת החוזה, שייחתם עם הקבלן .5.1
  החוזהתקופת  5.1.1

חתימתו חודשים, החל מיום  (שלושים וששה) 36 -חוזה, היא להתקופת תוקפו של 
וזאת בכפוף להוראות  ")תקופת החוזה(להלן: "  ________ ועד ליום ע"י הרשות

  .להלן 5.4סעיף 
  

 בדקהתקופת  5.1.2
, אשר ת התקנה כלשהישל כל  עבודהמוצלח סיומה  בדברממועד קבלת האישור,  

אחריות לתקופת הבדק, ישא הקבלן ב תבוצע ע"י הקבלן, במהלך תקופת החוזה,
  להלן. 6.6כמפורט בסעיף משנה 

  

הרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה המלא והבלעדי, להאריך את תקופת החוזה,  .5.2
"), תקופות ההארכהחודשים, בכל תמהיל שהוא (להלן: " 36בתקופה/ות נוספת/ות של 

 30לקבלן בכתב, לפחות בכל תמהיל שתקבע הרשות, ובלבד שתודיע על כוונתה זו 
 .ה(שלושים) ימים, לפני סיום תקופת החוזה הראשונ

  
יובהר, כי במידה ותחול תקופת הארכה, אזי כל הוראות החוזה, על כל נספחיו,  יחולו 

  בהתאמה, לפי העניין.
  

למרות האמור לעיל, הרשות תהא רשאית לבטל את החוזה או את הארכתו, בכל עת, ע"י  .5.3
 (שלושים) ימים מראש. 30לקבלן, של מתן הודעה בכתב 

   
 זכויות הרשות בקשר עם עיכובים ו/או דחיות בתחילת תקופת ההתקשרות .5.4

כידוע לקבלן, נכון למועד פרסום המכרז וחתימת החוזה, מצוי שדה התעופה רמון  5.4.1
בהליכי עבודות הקמה וכי בכל מקרה תקופת ההתקשרות לביצוע השירותים (הן 
- לשדה התעופה רמון והן למסופי הגבול טאבה (בגין), יצחק רבין (ערבה) תחל על

לאחר השלמת עבודות להלן, זאת רק  5.4.3פי הודעת הרשות כמפורט בסעיף 
 ההקמה של שדה התעופה רמון.

על פי הערכת הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידות להסתיים  5.4.2
"). לצד האמור, צפי מועד מועד ההשלמה המשוער(להלן: " ______במהלך שנת 

ההשלמה המשוער, אינו ודאי והוא משקף הערכה בלבד שאיננה מחייבת את 
  ואופן.הרשות בשום צורה 

 
 נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לרשות, כל אחת מהזכויות הבאות: 5.4.3

תחילת תקופת ההתקשרות תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה בשדה  5.4.3.1
התעופה רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, בהודעה מראש 
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ימים מראש (להלן בהתאמה:  90שתימסר לשם כך לקבלן, בכתב, 
 ").תחילת תקופת ההתקשרות"-" וההתקשרותהודעת תחילת תקופת "

לעיל, הרשות תהיה רשאית להנפיק עבור  5.4.3.1על אף האמור בסעיף  5.4.3.2
הקבלן את הודעת תחילת תקופת ההתקשרות במועד ההשלמה המשוער 
או לאחריו, ללא מגבלת זמן, וזאת בין היתר, בשל עיכובים בהשלמת 

 .עבודות ההקמה או בכל חלק מהן, מכל סיבה שהיא
לצד האמור, מובהר במפורש כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות לקבלן  5.4.3.3

חודשים ממועד  12-הודעת תחילת תקופת ההתקשרות עד לא יאוחר מ
"), יהיה הקבלן רשאי להודיע תקופת הבינייםחתימת החוזה (להלן: "

ימים מהמועד  30לרשות, בכתב החל מתום תקופת הביניים ועד לתום 
"), על ביטול תקופת ביטול"-" והודעת ביטולה: "האמור (להלן בהתאמ

החוזה עם הרשות וזאת מבלי שהודעת הביטול האמורה תחשב כהפרת 
ידי מי מהצדדים ומבלי שלצדדים תעמוד כלפי משנהו, כל - החוזה על

טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. לא הנפיק הקבלן לרשות הודעת ביטול 
לעמוד בתוקפו ללא מגבלת זמן  בכתב תוך תקופת הביטול, ימשיך החוזה

(לרבות זכותה של הרשות להנפיק במהלך התקופה האמורה, ללא מגבלת 
זמן, הודעת תחילת תקופת התקשרות), וזאת למעט בנסיבות בהן תקבע 
הרשות אחרת, באמצעות הגורמים המוסמכים ברשות. למען הסר ספק, 

ק הודעת ביטול לקבלן לא תעמוד כל זכות לביטול החוזה במידה ולא הנפי
 במהלך תקופת הביטול, מכל סיבה שהיא.

הנפיקה הרשות הודעת תחילת תקופת התקשרות (לרבות בנסיבות בסעיף   5.4.3.4
לעיל), תהיה הרשות רשאית לעכב את תחילת מתן השירותים במי  5.4.3.1

מאתרי הרשות, מעבר לנקוב בהודעת תחילת תקופת ההתקשרות, וזאת 
ע הרשות מעת לעת, בהודעה מוקדמת לפרקי זמן קצובים אותם תקב

תקופת " –" ו הודעת עיכובימים מראש (להלן, בהתאמה: " 30לקבלן של 
 ").העיכוב

זה לעיל  5.4.3למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  5.4.3.5
פיו, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את -ובזכויות הצדדים על

כי המכרז ו/או החוזה ו/או פי הוראות מסמ- ההתקשרות, בכל עת על
פי הוראות מסמכי המכרז -לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על

 פי כל דין.- ו/או החוזה ו/או על
  

זה לעיל והפעלתן מהוות זכות  5.4ידוע לקבלן כי כל הסמכויות הנקובות בסעיף  5.4.4
מוקנית של הרשות והוא מודע ומסכים לסמכויות אלו כאמור, כי בעצם הגשת 

לעיל, וסמכויות  5.4.3הצעתו למכרז, שיקלל את הנסיבות המתוארות בסעיף 
פיהן, ההוצאות והעלויות בהן יידרש לשאת בהתקיימן של נסיבות - הרשות על

יים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות כאמור, לרבות כל הסיכונים הכלכל
זה לעיל, הנם  5.4הכרוכות בכך. עוד ידוע לקבלן כי ההסדרים הנקובים בסעיף 

זכויות הרשות והקבלן לא יהא זכאי בשום מקרה לכל סעד ו/או פיצוי ו/או 
תשלום ו/או תשלום ו/או החזר ו/או כל סעד מכל מין וסוג שהוא בגין התקיימות 

לעיל ו/או בגין מימוש ו/או אי מימוש  5.4.3ות המתוארות בסעיף איזו מהנסיב
 פיו.- זכויות הרשות על

  
 פירוט השירות והתחייבות הקבלן  .6

       
מוסכם בזה, בין הצדדים, כי במהלך תקופת החוזה, השירות יכלול ביצוע של העבודות, במי  .6.1

  לחוזה. ובנספח א'מאתרי מקומות השירות, הכל כמפורט בסעיף זה להלן, 

 
במפורש, כי  ,בין הצדדים ,לעיל, מוסכם ומוצהר 6.1בנוסף על האמור בסעיף משנה  .6.2

פי החוזה, גם כל שינוי ו/או תוספת -מקומות השירות כוללים, לצורך מתן השירות על
  ו/או מתקן חדשים, אשר יתווספו בכל אחד מהמתקנים, במהלך תקופת החוזה.

  
  פירוט שירותי אחזקה מונעת .6.3

בנוסף על האמור לעיל, ובכל מקום אחר בחוזה, מוסכם בזה, בין הצדדים, כי מתן  6.3.1
השירות לאחזקת מונעת של המערכות הקיימות, ייעשו בהתאם להוראות סעיף 
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, לחוזה, ובהתאם להוראות כל דין, ובדגש על התקן לנספח א', 34.3משנה 
 הרלבנטי, כפי שיעודכן מפעם לפעם.

הטכני ו/או בתקן הרלבנטי, יכללו שירותי האחזקה  מבלי לפגוע באמור במפרט
המונעת, בין השאר, ביצוע בקרות שוטפות, אספקת חלקי חילוף וכל החומרים 
הדרושים, לצורך תפעול תקין ושוטף של המערכות והרכבתם וכל כיוצ"ב, הכל 

  בהתאם להוראות הנספח הטכני והתקן הרלבנטי.
אזי, יפנה הקבלן,  –ניין לשיקול דעת יובהר, כי בכל מקרה, בו מותיר התקן ע

  לקבלת הוראות והנחיות מהמפקח.
 

בהתאם לאופי ולסוג התקלה, אשר [ –מתן  שירותי  תקלות  שללצורך ביצוע  6.3.2
במהלך תקופת החוזה,  , , כפי שיידרש לכך הקבלן, מעת לעת]תיקבע ע"י המפקח
השאר, לוח זמנים ואשר בה יפורט, בין , הזמנת עבודה נפרדת ,תונפק לכל עבודה

, לנספח 00.11ומחיר התמורה, שנקבע לה, כמפורט בסעיף  ,לביצועה של העבודה
  .")הזמנת עבודה(להלן ולעיל: "א', לחוזה 

  
יובהר, כי הקבלן אשר יזכה במתן שירותי אחזקה מונעת, יידרש לתחזק גם 

 וכן למערכות קיימות באתרי הרשותמערכות חדשות, שהותקנו, היה ויתוקנו, 
  , וזאת החל מסיום תקופת הבדק.גם אם הותקנו ע"י צד שלישי

  
זמני ההתייצבות, שיעמדו לרשותו של הקבלן, לצורך הגעתו, לשם  תחילת ביצוע 
מתן השירות, הן עבור קריאה לתיקון, אשר תסווג ע"י המפקח,  כ"שבר רגיל" 

", יהיו והן עבור קריאה לתיקון, אשר תסווג ע"י המפקח, כ"שבר חירום (דחוף)
  לחוזה., לנספח א', 00.46בהתאם לזמנים הנקובים, בסעיף 

  
מוסכם בזה, בין הצדדים, כי לצורך ביצוע עבודות האחזקה, יסופקו לקבלן, ע"י   6.3.3

ובכללם, תוכניות של  –הרשות, כל הנתונים הנדרשים ואשר מצויים בידי הרשות 
במידה וקיימות, תוכניות  –המערכות המותקנות (תוכניות עדות ו/או ביצוע) 

צינורות מים, חשמל וכו', אשר יימסרו לקבלן, עם חתימת החוזה, בין הצדדים, 
  ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

  
(עשרים ואחד) ימים, ממתן אישור בכתב של  21יודגש, כי על הקבלן לערוך, תוך  6.3.4

, על המנהל, המהווה "צו תחילת עבודה",  בדיקה מקיפה של המערכות הקיימות
כל חלקיהם, אביזריהם, וכל הציוד הכרוך בכך, לשם וידוא התאמת המערכות 
הנתונות לאחזקתו, עפ"י החוזה. וכן, הינו מודע, למצבם המכני והכללי, ליכולת 
תפקודם ורמת ביצועיהם. לא תישמע כל טענה ו/או תביעה, ו/או דרישה מצד 

 ו/או לרמת ביצועיהם. הקבלן כלפי הרשות, בקשר למצבם ו/או ליכולת תפקודם
היה וימצא הקבלן, כי קיימים ליקויים ו/או אי התאמות מסוג כלשהו ו/או 

ידווח על כך,  –בהיעדר אישור תקף, של מכון התקנים הישראלי, למערכת כלשהי 
  מיידית, למפקח, בכתב, בפירוט טיב הליקוי ו/או אי ההתאמה.

האישור הנדרש, ממכון ביצוע ההתאמות הנדרשות / תיקון הליקוי / השגת 
  התקנים הישראלי, ייעשה ע"י הקבלן, אולם, תחול על חשבונה של הרשות.

החליטה הרשות על התקשרות עם הקבלן, לביצוע העבודות, עפ"י סעיף משנה זה, 
יחולו הוראות החוזה, לעניין מתן שירותי ההתקנה, בשינויים המחויבים. מועד 

ו/או אישורו של המפקח, ביחס  קבלת אישור של מכון התקנים הישראלי
למערכות האמורות, בסעיף משנה זה, יהווה מועד תחילת ההתקשרות בין 
הצדדים, לעניין מתן שירותי האחזקה המונעת, למערכות הרלבנטיות, על אף כל 

  האמור בחוזה.
בגין ביצוע הבדיקה, ובגין השגת אישור תקף, ממכון התקנים הישראלי, כאמור 

  להלן. 18.3יהא הקבלן זכאי לתמורה, כמפורט בסעיף משנה בסעיף משנה זה, 
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 –הקבלן מתחייב בזאת, להמציא למפקח, מעת לעת, דו"ח פירוט תקלות (הכולל  6.3.5
 24מהות התקלה, תאריך, קריאת השירות, תאריך התיקון וכו'), ביוזמתו או תוך 

  (עשרים וארבע) שעות, מדרישת המפקח, במידה ויידרש לכך.
  

מקרה של צורך בעבודה, החורגת מדרישות התקן הרלבנטי, למתן שירותי בכל   6.3.6
אחזקה, יפנה הקבלן למפקח, לצורך קבלת אישור בכתב ומראש, בדבר ביצוע 

 העבודה הנדרשת.
התמורה בגין ביצוע העבודה הנדרשת, ייעשה עפ"י המחירון הרלבנטי, למתן 

  להלן, בשינויים המחויבים. 6.4שירותי התקנה ויחולו הוראות סעיף משנה 
  

בכל מקרה של שבר או נזק למערכות הקיימות, המצויות באחזקת הקבלן, הנובע  6.3.7
מהפעלה או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות ההפעלה של הקבלן או כתוצאה 
מפגיעה, ע"י מי מגורמי הרשות, בשוגג או במתכוון, תישא הרשות בהוצאות 

  התיקון.
 

רכות, בנסיבות חירום או אחרות, שאינן עקב פעולותיו בכל מקרה של הפעלת המע 6.3.8
הישירות או מחדליו של הקבלן, השמשת המערכת התקולה והשבתה למצב 

  תחול על הרשות. –מוכנות תקין 
  

  פירוט שירותי התקנת מערכות חדשות .6.4
  

בנוסף על האמור לעיל, ובכל מקום אחר בחוזה, מוסכם בזה, בין הצדדים, כי מתן  6.4.1
השירות להתקנת מערכות חדשות, ייעשה עפ"י דרישת הרשות, מעת לעת, 

, לחוזה, ולהוראות כל דין, ובדגש לנספח א', 34.2ובהתאם להוראות סעיף משנה 
  על התקן הרלבנטי, כפי שיעודכן מפעם לפעם.

  
בין הצדדים, כי לצורך ביצוע עבודות התקנה חדשות, יסופקו לקבלן, מוסכם בזה,  6.4.2

 –ע"י הרשות, כל הנתונים הנדרשים, ככל שניתן ואשר מצויים בידי הרשות 
ובכללם תוכניות עדות ו/או ביצוע של מערכות קיימות, תוכניות צינורות מים, 

נדרשת, ע"י חשמל וכו',  וכן ימסרו לקבלן הנחיות מפורשות, לביצוע ההתקנה ה
  המפקח, ובכלל זאת, סוג וטיב המערכת הנדרשת.

 
היה ויידרש ביצוע של עבודות בנייה ו/או שיפוץ, כחלק מעבודות ההתקנה ושאינם  6.4.3

כלולים במחירון, ובמפרטים ו/או כל שינוי במבנים קיימים, לצורך ביצוע 
 אזי, תבצע הרשות את העבודה, באמצעות קבלנים אחרים מטעמה, –ההתקנות 

 עפ"י שיקול דעתה המלא והבלעדי.
יובהר, כי על תאום העבודות הנדרשות, בין הקבלנים, לא תשולם כל תמורה 

  כספית כלשהי.
  

מבלי לפגוע בכל האמור בהוראות התקן הרלבנטי, הקבלן נדרש לעמוד בתאום  6.4.4
מלא עם המפקח מראש, לגבי ביצועה של כל עבודה, ולעדכונו השוטף בדבר 

פעולות כלשהן במערכות הקיימות והמותקנות על ידו, ושמישותן, סטאטוס ביצוע 
  כנדרש בתקן הרלבנטי.

  
  פירוט שירותי תכנון מערכות חדשות .6.5

 
בנוסף על האמור לעיל, ובכל מקום אחר בחוזה, מוסכם בזה, בין הצדדים, כי מתן  6.5.1

השירות לתכנונן של מערכות חדשות, ייעשה בהתאם לדרישת הרשות, מעת לעת, 
  , לחוזה.לנספח א', 34.1ובהתאם להוראות סעיף משנה 

 
קודם ביצוע התקנת מערכת חדשה, מתחייב הקבלן לקבל את אישורו של מכון  6.5.2

  נים הישראלי, לתכנון הנדרש, ואשר יחול על חשבונו.התק
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  אחריות בתקופת הבדק .6.6
(שנים עשר)   12מוסכם בזה, בין הצדדים, כי על הקבלן, תחול תקופת אחריות, בת 

חודשים, היא תקופת הבדק, שתחל מיום המועד הנקוב בתעודת הקבלה, באם החליט 
לחוזה), שתינתן על ידו, עבור כל  ביצוע  נספח ב'המנהל בצורך ליתן תעודת קבלה, (

עבודת התקנה חדשה, כולל אביזריה וחלפיה, אותה ביצע אותו הקבלן, במהלך תקופת 
  החוזה ואשר תחול על וע"ח הקבלן. 

  
אישור על סיום מבדקי הקבלה, שיינתן  -"תעודת קבלה ו/או רישום ביומן עבודה" 

  לקבלן, ע"י המפקח.
  

תקופת הבדק, יכללו: תיקון פגמים, ליקויים ונזקים, לרבות, חבויות הקבלן, במהלך 
החלפת חלפים ו/או חלקים, שיתגלו ואשר הן תוצאה של עבודתו, לרבות, אי ביצוע תקין 
של העבודה ו/או שימוש בחומרים פגומים וכן כל נזק נוסף, שנגרם כתוצאה מהעבודה 

  קון. הלקויה וכל ההוצאות הנדרשות, לצורך ביצוע עבודות התי
  

זמני ההתייצבות, שיעמדו לרשותו של הקבלן, לביצוע התיקונים, במהלך בתקופת הבדק, 
לחוזה, ובצוות  לנספח א'), 3(34.2יהיו בהתאם לזמנים הנקובים, בסעיף משנה 

  המקסימאלי האפשרי, עד להשלמת מי מהמערכות התקולה והבאתה  לידי שימוש תקין.
  

עבור שירות תכנון והתקנת מערכות חדשות והן עבור  לצורך ביצוע של מתן  השירות [הן .6.7
שירות של התקנת מערכות חדשות בלבד], כפי שיידרש לכך הקבלן, מעת לעת,  במהלך 
תקופת החוזה, תונפק לכל עבודה, הזמנת עבודה נפרדת ואשר בה יפורט, בין השאר, 

  לחוזה. א' לנספח, 00.11, כמפורט בסעיף המחירון, לוח זמנים לביצועה של העבודה
  

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי הקבלן מודע לכך, כי הוא האחראי על תקינות  .6.8
המערכות, שיותקנו על ידו ועל תקינות המערכות, שתחת אחזקתו המונעת, ככל שמדובר 

  על תפקודן, יעילותן, התאמתן, איכותן וכו'. –באותו קבלן , בכל עת 
  

ע לכך, כי נכון למועד חתימת החוזה, בין למען הסר ספק, מובהר בזה, כי הקבלן מוד .6.9
הצדדים, אין מצויים בידי הרשות, תוכניות עדות לחלק מן המתקנים. במידה וקיימות 
תוכניות ביצוע, ימסרו הללו לקבלן, ובמתקנים בהם אין תוכניות עדות או ביצוע, ייערכו 

  שות.תוכניות מתאימות, לצורך עבודת הקבלן, אשר ייערכו ע"י ועל חשבון הר
 

לא קיים הקבלן את התחייבויותיו  כאמור  לעיל, רשאית הרשות לאחר ששלחה מכתב  .6.10
לבצע את העבודה ו/או התיקון, בין  - התראה בכתב ולא נענתה במועד, שנקבע במכתב 

ע"י עצמה ובין באמצעות קבלנים אחרים מטעמה, ועלויות אלו ייזקפו לחובת הקבלן, 
ר לעיל, בדרך של קיזוז. אין באמו ,ישירות מהקבלן אשר ישא בהן, וניתן יהיה לגבותן

לגבות מהקבלן בנסיבות אלו, את סך הפיצויים, כמפורט  כדי לפגוע בזכות הרשות,
  להלן. 22בסעיף 

 
הקבלן ידאג לפנות כל פסולת, מחוץ למתקני הרשות, על חשבונו, למקום שפך מאושר  .6.11

לשמירת איכות הסביבה, כמפורט  ע"י הרשויות המוסמכות, וכן לנקוט עפ"י ההוראות 
  לחוזה). 'גנספח לחוזה), ובנספח איכות הסביבה ( נספח א'במפרט הטכני (

  
לכלל המערכות הקיימות באתרי  מתן שירותי האחזקה המונעתיישא באחריות להקבלן  .6.12

 ככל ,האופציה רבותל ,בכל תקופת החוזה ,אשר תתבצע באופן שוטף על ידו הרשות,
, וזאת לרבות במערכות חדשות שהותקנו על ידו ושהסתיימה הרשות י"ע ,שתמומש

ידו באתרי הרשות שלא במסגרת החוזה -תקופת הבדק בגינן ו/או מערכות שהותקנו על
ידי קבלנים אחרים ובמסגרת החוזה מתחייב -ו/או מערכות שהותקנו באתרי הרשות על

  .לחוזה 'בנספח אהקבלן לספק למערכות שירותי אחזקה,  הכל  כמפורט 
  

 משרד הקבלן .7
  
, מתחייב הקבלן באופן קבוע, להיות ובנספחיו לצורך ביצוע מתן השירות, כמוגדר בחוזה .7.1

, במהלך כל שעות בו מותקן מכשיר טלפון + פקס + כתובת דוא"ל קבועה ,בעל משרד
, ובימי ו' וערבי חג, 17:00 – 07:00ה', בין השעות:  –קרי, בימים א' , העבודה הרגילות
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ובאמצעי קשר מיידים נוספים: מכשיר טלפון סלולארי או , 14:00 – 07:00בין השעות: 
  , לחוזה.לנספח א', 00.47ת היממה,  כאמור בסעיף כל שעו, במהלך מכשיר מירס

  
לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, תעמיד הרשות על פי שיקול דעתה,  .7.2

נכס,  קבלןושירותים, חשמל ומים, לרשות הללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש 
לחוזה זה וכן לתחזק את הנכס בהתאם  ח' בנספחהמפורט  שד"ת רמון-בחסן ממשרד/

 .ח'נספח להוראות 
בזאת הקבלן לחתום על חוזה מובהר בזאת כי לצורך השימוש בנכס כאמור, מתחייב 

  לחוזה זה. 'חכנספח בנכס עם הרשות בנוסח המצ"ב  לשימוש
  

  הקבלןצוות  .8
  :הרך מתן השירות, במשך תקופת החוזהקבלן מתחייב בזה, לצו .8.1

  

כי הקבלן ו/או הצוות, אשר יעסיק הקבלן מטעמו, בביצוע מתן השירות, במשך  8.1.1
כל תקופת החוזה ו/או בתקופת הארכה, יהיה בעל  הכישורים הנדרשים לכך, 

 8ומאומן היטב בהפעלת הציוד הדרוש, לצורך מתן השירות, כמפורט בסעיף 
 , לחוזה.לנספח א', 00.20להלן, ובסעיף 

הצוות, אשר יעסיק הקבלן, יהא בהתאם למהות וקצב כמות והרכב אנשי 
  העבודה הנדרשת, זאת לצורך ביצועה המושלם של העבודה.

למנות נציג מטעמו, שיהווה איש קשר עם הרשות, בכל תחומי העבודה ויהיה  8.1.2
לא יועסק  דה. למען הסר ספק,בקי בפעילות התפעולית והמבצעית באתרי העבו

  אש ובכתב, את אישורו של המנהל.נציג מטעם הקבלן, שלא קיבל מר
  

הקבלן מתחייב להעסיק בתקופת החוזה, עבור מתן השירות ו/או בקשר עמו, אך ורק  .8.2
בכתב. עובדים אשר לא קיבלו את אישור  ,עובדים, שקיבלו מראש את אישור המנהל

 המנהל כאמור, לא יועסקו על ידי הקבלן, במתן השירות ו/או בקשר עמו.
   

לפי דרישת המנהל ו/או המפקח, להפסיק הצבתו  של עובד מעובדיו הקבלן מתחייב,  .8.3
ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו, אינם עונים על דרישות המנהל ו/או שנוכחותו 
באתרי הרשות, אינה רצויה לדעת המנהל ו/או המפקח, ושלא להציבו יותר במתקני 

בהוצאות כלשהם, בגין  הרשות לצורך מתן השירות. הרשות לא תישא בפיצויים ו/או
סילוקו כאמור, של עובד מעובדי הקבלן. דרישת המנהל ו/או המפקח כאמור, תהא לפי 
שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם, וחובת הקבלן לפי סעיף משנה 

  זה, היא ללא זכות ערעור.
  

הקבלן לעיל, מתחייב  8.3הופסקה הצבתו של עובד הקבלן, כאמור בסעיף משנה  .8.4
 ע"י המנהל. ,להחליפו לאלתר בעובד אחר, שהעסקתו אושרה מראש ובכתב

   
מפאת מחלה,  ,בנוסף, על הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו, במקרה של היעדרותם .8.5

  לעיל. 8.1.1מילואים ו/או מכל סיבה אחרת, ובהתאם לאמור בסעיף  משנה 
  

 ציוד .9
  

הקבלן מתחייב בזאת, להחזיק ברשותו, בכל תקופת החוזה ובכל תקופת הארכה,  .9.1
לעיל, במשך כל ימות השנה, את  כל הציוד הדרוש,  5.1.2- ו 5.1.1כהגדרתן בסעיפי משנה 

  לצורך מתן השירות.
  

  הקבלן מתחייב לדאוג לשלמות הציוד הדרוש, לצורך ביצוע העבודות. .9.2
  

י, בכל מקרה של קלקול הציוד, הנמצא ברשותו. הציוד הקבלן מתחייב לדאוג לציוד חלופ .9.3
  חייב להיות תקני ועפ"י חוקי הבטיחות וברישוי מתאים.

  
 םביצוע עבודות בגבהי .9.4

  
(שלושה) מטרים, תספק הרשות ככל  3לצורך ביצוע העבודות, בגבהים מעל  9.4.1

"), (היה מתקני ההרמהשניתן ומבלי להתחייב לכך , ציוד מתקני הרמה (להלן: "
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ם קיימים וזמינים), בתאום מראש. באחריות הקבלן לוודא, קודם תחילת וה
השימוש, במתקני ההרמה, שתספק לו הרשות כאמור, כי המתקנים תקינים. לא 
תישמע טענה ו/או תביעה מצד הקבלן, כי מתקני ההרמה, שהיו בשימושו של 

תוצאה הקבלן, היו בלתי תקינות וכל דרישה של הקבלן, לפיצוי או לתשלום, כ
מכך, תידחה. באחריות הקבלן לדאוג להכשרת עובדיו, להפעלת מתקני ההרמה, 
הדרושות לעבודה בגבהים. עובד שלא יוכשר ויאושר, לא יורשה להשתמש 

 במתקני ההרמה, הנדרשים, לצורך ביצוע העבודה הרלבנטית.
  
כל מתקן הנדרש, לצורך ביצוע  –לעניין סעיף זה, משמעו  –" מתקני הרמה"

עבודה בגבהים, בהתאם לאופי ולסוג העבודה הרלבנטי, ויכול שיכלול: במות 
  הרמה, ג'ימי, חרגול וכדו'.

  

 3מעל במקרה ובו לא התאפשר לרשות, לספק מתקני הרמה לקבלן, בגבהים  9.4.2
, ועל בלעדית של  הקבלןהבאחריותו  - עבודותה(שלושה) מטרים, לצורך ביצוע 

תיאום לאחר  ,תעשינהאשר הרמה,  קנישל מתציוד הבאת לדאוג ל חשבונו,
, גהות ברשותלמראש ועפ"י הנחיות בכתב, שיינתנו ע"י האחראי לבטיחות ו

  קודם לשימושן. ,ולבצע בדיקת תקינותן
  

עפ"י  בכל המתקנים, ולרבות בכל אתרי הרשות, תעשינה -  ביצוע עבודות בגבהים 9.4.3
עבודה בגובה), ההסמכה הנדרשת, ובהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (

ע"י האחראי  ,בתיאום מראש ועפ"י הנחיות בכתב, שיינתנו, ו2007- התשס"ז
  גהות ברשות.ללבטיחות ו

  

 פיקוח מטעם הרשות .10
  

המפקח יהא רשאי לבקר, בכל עת ובכל מקום, בו מבצע הקבלן את העבודות הכלולות  10.1
טיב העבודות  במתן השירות, ו/או העבודות אשר אינן כלולות במחירון, כדי להשגיח על

ועל לוח הזמנים לפיו מתבצעות העבודות. המפקח רשאי להעיר לקבלן, באמצעות 
מנהלו ו/או צוות העבודה, האחראי על כל פגם ו/או ליקוי בביצוע העבודות, ומשהעיר 

 המפקח, חייב הקבלן לתקן את המפגע ו/או הליקוי ו/או הקלקול, לאלתר.
 

לעיל, אלא אמצעי  10.1אין לראות בזכות הפיקוח של הרשות, כמפורט בסעיף משנה  10.2
 להבטיח, כי הקבלן מקיים את הוראות החוזה במלואן.

  

ביקורת והשגחה כאמור, בין שתעשה עפ"י המפקח ובין שלא תעשה, לא תשחרר את  10.3
 הקבלן, מהתחייבויותיו כלפי הרשות, למילוי הוראות החוזה.

  

עבודה בריתוך או באש גלויה, אלא באישור ובתאום מראש של הרשות. חל איסור על  10.4
 נספח ד'עבודות אלו יבוצעו רק בפיקוח כבאי, ובהתאם להוראות נספח בטיחות אש (

לחוזה). הזמנת הכבאי הינה באחריות הקבלן (בתאום עם המפקח). התשלום לכבאי, 
 יחול על הרשות.

  

 ניהול יומן 10.5
  

, מידי ") וירשום בוהיומן" –עבודה (להלן  המפקח ינהל יומןלצורך ביצוע השירות,  10.5.1
ובין  ,,  פרטים המשקפים לדעתו, את המצב העובדתי, במהלך ביצוע העבודהיום

  השאר:
  

 ר.אתב יםררשור היוואה גזמ יאינת 10.5.1.1
 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. 10.5.1.2
 הוראות שניתנו לקבלן, וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה, שנמסרה  10.5.1.3

  לקבלן בכתב.  
הערותיו של המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות ושל המהנדס (ככל  10.5.1.4

 שהעבודה מתבססת על תכנון הנדסי).
 דיווח על ביקורים באתר. 10.5.1.5
כל דבר אחר, שלדעתו יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי, במהלך  10.5.1.6

 ביצוע העבודות.
 פרטים אחרים, לפי דרישת המפקח. 10.5.1.7
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או עפ"י שיקול המפקח, פרטים מלאים בכתב  פקח, מידי יוםמל רוסמי ןלבקה 10.5.2
  דבר:בהעבודה),  הנדס מעורב בתכנון ביצועמאם , (ובצורה שאישר המהנדס

ידי הקבלן, בביצוע -רשימה מפורטת של העובדים, המועסקים על 10.5.2.1
העבודות, תוך סימון חלקי העבודות, בהם הם מועסקים. הרשימה 

גו המקצועי, כפי שאושר הנ"ל, תכלול את שמו של כל עובד, בציון סיוו
 ידי המפקח.- על

 כמויות החומרים למיניהם, המובאים לאתר או המוצאים ממנו. 10.5.2.2
 ידי הקבלן בעבודות.- כמויות החומרים, שהושקעו על 10.5.2.3
 הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו. 10.5.2.4
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. 10.5.2.5
 פרטים אחרים, לפי דרישת המהנדס,(ככל שתהיה). 10.5.2.6
וכל, אם ירצה בכך, להסתמך על הפרטים הנ"ל, ולהיעזר בהם לצורך המפקח י

  ניהול היומן, אולם אין בהם כדי לחייב את הרשות, בכל ענין שהוא.
  

כך - ידי הקבלן ואחר-היומן ייחתם בכל יום או עפ"י דרישת המפקח. תחילה, על 10.5.3
כוחו -ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים בו, יימסר לקבלן או לבא- על

המוסמך, באתר. היו לקבלן או לנציגו המוסמך באתר, הסתייגויות מהרישום 
ביומן, באותו יום, יציינו את הסתייגויותיהם בדף היומן המתייחס לאותו יום, 

 בחלק של "הערות הקבלן", טרם חתימתם על דף היומן.
 

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו, בקשר לביצוע העבודות, והוראות סעיף  10.5.4
 להלן, יחולו בהתאמה, לעניין סעיף משנה זה. 17.2נה מש

  

כוחו המוסמך, על - לא חתם הקבלן על היומן ו/או לא הודיע הקבלן או בא 10.5.5
 הסתייגות כאמור, רואים אותו, כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

  
 10.5.4רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, בכפיפה לסעיף משנה  10.5.6

לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים, על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו, 
 פי החוזה.- כשלעצמם, עילה לדרישת כל תשלום על

  

כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח, הרשומות ביומן, תחשבנה  10.5.7
כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב, ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו 

ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את  של הקבלן
תשומת לבו של הקבלן לרשום ביומן, ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של 

 הקבלן ביומן.
  

למען הסר ספק, מודגש בזאת במפורש, כי כל פניותיו של הקבלן לרשות, בדבר  10.5.8
לביצוע העבודה, על כל  סוגיות, טענות, הבהרות מכל מין וסוג שהוא, הנוגעות

הכרוך בכך, ולרבות ולא למעט תכניות עבודה, לוחות זמנים וכיו"ב, ייעשו 
באמצעות רישום ביומן, אשר יהווה אפיק תקשורת עיקרי. פנייה בעניינים הנ"ל, 

 בכל דרך אחרת, לא תבוא במקום הרישום ביומן.
  

   פי החוזה, מבוצעות מחוץ לאתר העבודה- אם חלק מהעבודות על 10.5.9
"), יחתים המפקח את הקבלן בעבור הציוד, שעוזב את שטח מי המפעלים(להלן: "

ד לרשות, יזדכה הקבלן אצל ממקומות השירות ובעת סיום התקלה והחזרת הציו
 המפקח.

כוחו המוסמך, מידי - בנוסף, ינוהל במפעלים יומן נפרד, בו ירשום הקבלן או בא
רישום. שאר הרישומים ביומן פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך ה

לגבי העבודה המבוצעת במפעלים, יחולו בשינויים המחויבים, גם על היומן כאמור 
  סעיף משנה זה.ב
  

 שמירת דינים .11
  

הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות, הכללים וההוראות, שניתנו או 
התפרסמו מזמן לזמן, ע"י הרשות, לרבות כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי הסדרי 
התנהגות, נסיעה ו/או תקנים, באתרי העבודה ובנושאי איכות הסביבה, הכוללים מפגעים, 
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בהם ולכל הנוגע או המתייחס למתן  מטרדים וכיוצ"ב, באופן השימוש בהם וכל הקשור
 ,לנספח א' ,00.22השירות, וכן לנקוט עפ"י הוראות הבטיחות והגיהות, כמפורט  בסעיף 

  ).לחוזה 'הנספח לחוזה, ובנספח הבטיחות וגיהות (
  
  רשיונות והיתרים .12
  

הקבלן אחראי לכך, שכל פעולה לפי החוזה, שהוצאתה לפועל על ידו, מחייבת רישוי ו/או 
קבלת היתר, לפי כל דין, אכן תקבל את הרישוי ו/או את ההיתר, בהתאם לאותו דין, לפני 
עשייתה. יודגש, כי על הקבלן מוטלת החובה, לבצע את העבודות, תוך שמירה על כל 

הקבלן מתחייב, כי מיוחד, על חוקי הבטיחות בעבודה. החוקים הרלוונטים, לרבות וב
המצ"ב  'ו נספחבמידה ויבוצעו על ידו, עבודות באזור אילת, ינקוט בהתאם להוראות 

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   ,לחוזה
  

יודגש, כי במקרה ובו ידרש הקבלן, לביצוע עבודות חפירה, עליו לקבל מראש ובכתב, טרם 
דה, היתר חפירה, מגורמי הרשות הרלבנטיים ומחברת "בזק", בהתאם תחילת ביצוע העבו

וזאת על מנת שלא  כנספח ז'למפורט בטופס אישור חפירה, המצ"ב לחוזה, ומסומן 
  קרקעיות, באתר העבודה ו/או בסביבתו.–תיפגענה תשתיות תת 

  
 הקבלן קבלן עצמאי .13

 

  מוסכם בזה, בין הצדדים, כדלקמן:
עצמאי, בביצוע השירות עפ"י החוזה ואין לראות כל זכות, כי הקבלן משמש כקבלן  13.1

שניתנה עפ"י החוזה, לרשות ו/או למנהל ו/או לקב"ט מי ממקומות השירות ו/או 
למפקח ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד 

חוזה מהמועסקים על ידו בביצוע השירות, אלא כאמצעי להבטיח, ביצוע הוראות ה
במלואן, ולא תהיינה לקבלן ולכל עובד המועסק על ידו, כל זכויות של עובד הרשות 
והוא לא יהיה זכאי מהרשות, לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות, בקשר עם 

 ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.
 

על הקבלן מתחייב לקיים, בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו,  כי 13.2
מנת לבצע את השירות לפי החוזה, אחר האמור בכל דין, וכן את האמור בהוראות 
ההסכמים הקיבוציים הכלליים, בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין 

תוקף בענף המתאים, כפי -ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר, שנערך והוא בר
ווי ההרחבה, שהוצאו על פי שהסכמים אלה, יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צ

 הסכמים אלה.
  

כי הקבלן יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות  13.3
המקומיות ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או 
שתוטלנה, ע"י הרשויות האמורות, על פי הוראות כל דין, בקשר לביצוע מתן השירות, 

  עפ"י החוזה.
  
 שמירת סודיות .14

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ו/או לא להעביר ו/או לא למסור ו/או לא להביא, לידיעת  14.1
שתגיע אליו, בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך או אגב  ,כל אדם, כל ידיעה

 ביצוע החוזה, תוך תקופת החוזה, לפני תחילתו או לאחר סיומו.
 
ועסקו על ידו, במתן השירות עפ"י חוזה, הקבלן מתחייב להחתים את העובד/ים, שי 14.2

בנספח על הצהרת סודיות, בנוסח התחייבותו של הקבלן, לשמור על סודיות, כמפורט 
 לחוזה. יב'

  
הקבלן וכן העובד/ים יצהירו, כי ידוע להם, כי אי מילוי התחייבות, עפ"י סעיפי משנה  14.3

- ה' לחוק העונשין, התשל"זלעיל, מהווה עבירה לפי חלק ב', פרק ז', סימן  14.2-ו 14.1
1977.  

 אחריות הקבלן בנזיקין .15
 

  לחוזה. 1ט' -בנספחים ט' והקבלן אחראי בהתאם ובכפיפות, להוראות כל דין, כמפורט 
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 ביטוח .16

 

  .לחוזה 1ט' -בנספחים ט' והקבלן יהיה אחראי, לבצע מערך ביטוחים, כמפורט 
  
 ניהול פנקסים .17
 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון או הקבלן ימציא במעמד החתימה על החוזה, 
העתק ממנו, המעיד, שהקבלן מנהל את פנקסי החשבונות והרשימות, שעליו לנהלם, עפ"י 

, או שהוא פטור מלנהלם, כאמור 1975-פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
  .1976 –בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  
 הגשת דו"חות וחשבונות .18

 

(עשרה) ימים, מיום סיום  10 - ולא יאוחר מ ת אחזקה מונעתעבודשירות של ביצוע בתום 
  העבודה, יגיש הקבלן למפקח, את כל אלה:

דו"ח אשר יכיל את פירוט כל העבודות, אשר בוצעו ע"י הקבלן בפועל, במסגרת  18.1
על הסעיפים המופיעים  ,כהגדרתו בחוזה, כאשר הדו"ח מבוסס ,ביצוע מתן השירות

לחוזה), ויפורט בו כל הוראת ביצוע, שניתנה לקבלן. זאת בצירוף  נספח א'במחירון (
 לעיל. 10היומנים, שיוגשו עפ"י סעיף 

 
לעיל,  18.1חלק המפקח על נכונות הדו"ח, שהוגש לאישורו, כאמור בסעיף משנה  18.2

המפקח יינתן, לא יאשר את אותו חלק של הדו"ח, שאינו שנוי במחלוקת. אישור 
(שבעה) ימים, מהגשת הדו"ח. היה וסרב המפקח לאשר את  7יאוחר מאשר תוך 

מתחייב הקבלן לבצע מחדש את העבודה נשוא העניין,  - הדו"ח או את חלקו 
 בהתאם לשביעות רצון המפקח, עפ"י תנאיי החוזה.

 
רת, כל החשבונות יוגשו במערכת ממוחשבת בינארית או בכל מערכת ממוחשבת אח 18.3

 ובלבד שתקלוט ותקרא את הפורמט הממוחשב, אשר קיים ברשות.
יודגש, כי כל ההוצאות והעלויות, בגין התקנת המערכת והשימוש בה, יחולו על 

  הקבלן ועל חשבונו.
  

 התמורה .19
  

תמורת מתן השירות, כמוגדר ומפורט בחוזה  ובנספחיו, תשלם הרשות לקבלן, את  19.1
כמפורט במפרטים ובמחירון,  עבור ביצוע , , עפ"י הצעתוהסכומים המגיעים לו

עבודה בפועל, [הן עבור ביצוע  אחזקה מונעת של המערכות והן עבור ביצוע  תכנון 
 תשוירבהתאם לד -והתקנת מערכות חדשות או התקנת מערכות חדשות בלבד 

הוראות  ב, ובהתחשב נשוא עבודת ההתקנה הנדרשת, כאמור] –הרשות, מעת לעת,
 19.2, ובסעיף משנה לחוזה) נספח א'", למפרט הטכני, (ומקדם היקף " 00.13סעיף 
 ,לפי העניין, והכל בכפוף לחשבון, אשר יאושר על ידי המנהל, וההוראות להלן,

 להלן. ,שבסעיף זה
  

לא  - לעיל  5.1.2יודגש, כי בגין שירותי הקבלן בתקופת הבדק, כאמור בסעיף משנה 
  תשלם הרשות כל תמורה.

  
התמורה בגין מתן שירותי התכנון, לו יידרש הקבלן לבצע, בהתאם לדרישות  19.2

"תעריף  – 2.8לעיל, תהא, עפ"י  פרק  6.5הרשות, מעת לעת, כמפורט בסעיף משנה 
למתקנים טרמיים ותברואיים", לפי העניין, בספר "תעריפים ונהלים, לעבודות 

ינוי, הממונה על תכנון במערכת הביטחון", [בהוצאת משרד הביטחון/אגף ב
, הוא 1996מהדורת יולי  –ההתקשרויות עם מתכננים ויועצים במערכת הביטחון 

"הספר הצהוב"], על כל התוספות והמקדמים, אשר יהא בתוקף במועד התשלום, 
"חישובים הידראוליים  –) 1.ג.4בניכוי שיעורי השירותים החלקיים הנקובים בסעיף 

 , לחוזה.לנספח א', 34.1נה וטרמיים", והכל כמפורט בסעיף מש
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בגין ביצוע בדיקה מקיפה של המערכות הקיימות, ובגין השגת אישור תקף, ממכון  19.3
לעיל, יהא הקבלן  6.3.4התקנים הישראלי, למערכת כלשהי, כאמור בסעיף משנה 

בהתאם למחירים הנקובים במחירון, המבוססים על הצעתו זכאי לתמורה, 
 .הכספית

  
לעיל, כמפורט  1.5יהיו צמודים למדד, כהגדרתו בסעיף משנה התמורה והמחירים  19.4

 להלן:
התמורה והמחירים, בגין ביצוע מתן השירות יתעדכנו פעם אחת בשנה, בראשון 
לחודש ינואר, של כל אחת משנות תקופת החוזה, כאשר העדכון הראשון יהא 

  .2019בחודש ינואר 
  
ביום האחרון, שנקבע להגשת  " לצורך עדכון זה, יהא המדד הידועהמדד הבסיסי"

" לצורך חישוב הפרשי ההצמדה, יהא המדד המדד הקובעההצעות למכרז. "
  האחרון, שידוע בתאריך העדכון הנקוב לעיל.

  
אלא  התמורה והמחירים אינם כוללים מע"מ, אשר יחולו על וישולמו ע"י הרשות 19.5

שולם, ישולם . המע"מ בגין התמורה שתלהלן 19.7אם חל על הקבלן האמור בסעיף 
ע"י הרשות לקבלן, במועד החוקי, שנקבע לתשלומו ע"י הקבלן לשלטונות מע"מ 

 וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.
 

במידה והקבלן נכון ליום חתימת החוזה רשום כעוסק תושב אזור אילת לצורך  19.6
מע"מ, בהתאם לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) 

יו לצרף אישור עדכני מאת רשויות מע"מ, המעיד על כך ואשור על 1985 –התשמ"ה 
 זה יהווה נספח לחוזה זה.  

  
במידה ואין לקבלן אישור כאמור, נכון ליום חתימת החוזה, תינתן לו האפשרות 

  יום מיום חתימת החוזה.  30להמציא אישור משלטונות מע"מ סניף אילת, בתוך 
  

רשום כעוסק תושב אילת לצורך מע"מ ובמידה מובהר בזאת, כי ככל והקבלן אינו 
ולא ייפתח תיק עוסק מורשה תושב אילת ע"ש הספק, מכל סיבה שהיא, בתוך 
המועד כאמור לעיל ו/או במקרה בו הקבלן חדל להיות עוסק מורשה אילת במהלך 
תקופת ההתקשרות, הרי שמסכום התמורה (דהיינו, סכומה כששיעור המע"מ הוא 

ע לספק מאת הרשות, תנכה הרשות את שווי שיעור המע"מ, כפי )) אשר יגי0אפס (
שיהיה במועד הניכוי האמור, שכן הרשות, בכל הנוגע לפעילותה באזור אילת  
רשומה כעוסק מורשה תושב אילת ואינה יכולה לקבל החזר מס תשומות בגין  

  שירות זה.
  

ן השירותים, ככל ויחול מע"מ על פי דין באילת על התמורה המגיעה לקבלן בגי
  ישולם המע"מ על ידי הרשות כנדרש על פי דין.

  
הרשות לא תהא חייבת לשלם לקבלן, בתום תקופת החוזה או עם ביטולו ע"י  19.7

שבוצעה  שירותיםהרשות, תשלומים כלשהם בקשר לחוזה, למעט תשלומים, בגין 
 ועל, טרם ביטול החוזה או סיומו.בפ
 

לעיל, לא תהיינה  5הקבלן מצהיר בזה, כי עם סיום תקופת החוזה, כאמור בסעיף  19.8
כלפי הרשות, בקשר לכל הוצאה ו/או ו/או דרישות לקבלן, שום תביעות ו/או טענות 

 השקעה, שהיו לו לצורך ביצוע התחייבויותיו, עפ"י החוזה.
  

נהל, מטעם ומאושרת ע"י המ כל החשבונות ישולמו, כפוף להגשת חשבונית כדין 19.9
 הרשות.

  
בגין ביצוע של שירותים ו/או עבודות התקנה ו/או עבודות של אחזקת שבר, הקבלן  19.10

מתחייב להמציא חשבון למפקח, מיד עם סיום העבודה, אלא אם צוין אחרת 
בהזמנת העבודה, נשוא העבודה הנדרשת. חשבונות בגין ביצוע של עבודות אחזקה 

רבעונית. היה וברצון הקבלן להגיש חשבון חלקי, אזי מונעת, יוגשו בסוף כל תקופה 
 חשבון זה יוגש, לא יאוחר מסוף חודש העבודה.
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לחשבון יצורפו היומנים ו/או הדו"חות הרלבנטיים, והמחירון וכל חומר אחר, 

 שיכול לסייע למפקח, לאשר את החשבון.
  

יום הגשתו (שלושים) ימים, מ 30 -המפקח יסיים את בדיקת החשבון, לא יאוחר מ
  ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים להלן.

 
 תנאי תשלום 19.11

 

בגין השירותים  ו/או עבודות ההתקנה  את התמורה קבלןהרשות תשלם ל 19.11.1
מהיום שבו המציא  45, בתנאי שוטף + ו/או עבודות של אחזקת שבר

(ט) לחוק מוסר  3פי הוראות סעיף -את החשבון לרשות על קבלןה
"). יתר ההוראות החוק(להלן: " 2017 – תשלומים לספקים, התשע"ז

החלות על כל גוף שהוקם עפ"י והקבועות בחוק יחולו על תשלומי 
 התמורה, והכל בכפוף לכל שינוי בחוק, ככל שיחול על ההתקשרות.

  
זכאי רק לאותו חלק  בלןקג הרשות על גובה התמורה, יהיה החלק נצי 19.11.2

אשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של נציג הרשות, בוצע בפועל. אישור נציג 
ימי עבודה  14 , כולם או מקצתם, יינתן תוךחשבוניות המסהרשות לגבי 

 .בלןקמיום הגשתם ע"י ה
 

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית  קבלןלתהא רשאית לשלם  הרשות 19.11.3
 בלןקדעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל ושיקוללפי בחירתה 

לרשות את פרטי חשבונו לצורך  להמציא בלןקבהעברה בנקאית מתחייב ה
חשבונו לצורך העברת התשלום  פרטיאת  בלןקולא מסר ה היה. התשלום
התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את  אתהרשות  לו תשלםלא כאמור, 

תשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר ה כזהפרטי חשבונו כאמור וכי במקרה 
קרן התמורה  תשלום יקבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע"

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

הקבלן מאשר ומתחייב כי התמורה, שהוסכם עליה בחוזה, מהווה תמורה כוללת,  19.12
א אם סוכם עליה, עד להשלמת העבודה וכי אינו זכאי, לכל תמורה נוספת, אל

 במפורש ובכתב, בין הצדדים.
 

יובהר כי לקבלן תהא האפשרות להתחבר לתשתיות הממוקמות, ככל שממוקמות,  19.13
במתחמי הקבלנים אשר במסגרת יעניק הקבלן את השירותים נשוא החוזה. יודגש 
כי עלויות החיבור לתשתיות כאמור יחולו במלואן על חשבונו של הקבלן, הכול 

 לחוזה. כנספח ח'אות נספח שימוש בנכס המצורף בהתאם להור
  

 ערבות לביצוע וערבות בדק .20
 שירותי אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות ערבות לביצוע 20.1

  

בקשר עם מתן שירותי כבטחון לקיום מלוא התחייבויותיו לפי החוזה,  20.1.1
לעיל,  6לרבות ומבלי לפגוע מהתחייבויותיו עפ"י סעיף האחזקה המונעת, 

עבור ביצוע שירותי אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות, יפקיד הקבלן 
ש"ח  30,000סך  על ,עם חתימת החוזה, ערבות בלתי מותנית ,בידי הרשות

 עבור השירותים כאמור.
לעיל,  1.5, תהא צמודה למדד, כהגדרתו בסעיף משנה כאמורהערבות 

לעיל, והמדד הקובע  19.5כאשר מדד הבסיס יהא זה הנקוב בסעיף משנה 
בדרך של חילוט הערבות, ככל  ,יהא המדד הידוע, במועד התשלום

ערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקהת מערכות , (להלן: "שתחולט
  .")חדשות

  
והתקנת  אחזקה מונעת הקבלן מתחייב להמציא את הערבות לביצוע 20.1.2

 .לחוזה 'ינספח , עפ"י הנוסח המצ"ב, מערכות חדשות
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יפקיד הקבלן בידי הרשות, הארכה  - האריכה הרשות את תקופת החוזה  20.1.3
של הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות או ערבות 

 לעיל. 5.2 תנאים, ובהתאם להוראות סעיף משנהאחרת במקומה, באותם 
  

בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבות מהתחייבויותיו עפ"י החוזה,  20.1.4
, לממש את הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת תהא הרשות רשאית

מערכות חדשות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך 
 להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

 

 לביצוע אחזקה מונעת השתמשה הרשות בזכותה, לגבות את כספי הערבות 20.1.5
לביצוע אחזקה  תאו סכום כלשהו של הערבווהתקנת מערכות חדשות 

, יהא הקבלן חייב לחדש את הערבות והתקנת מערכות חדשות מונעת
או להשלים כל סכום, והתקנת מערכות חדשות  אחזקה מונעת לביצוע

, והתקנת מערכות חדשות לביצוע אחזקה מונעת שהיה חלק מהערבות
לפני הגביה האמור, תוך שבוע ימים, מהיום בו קיבל הקבלן הודעה, 

והתקנת מערכות  אחזקה מונעת תה את הערבות לביצועשהרשות גב
 אחזקה מונעת או כל סכום ממנה. השלמת הערבות לביצועחדשות 

על ידי הקבלן כשלעצמה, לא תתפרש כהסכמת והתקנת מערכות חדשות 
 הקבלן, למעשה המימוש עצמו ולא תפעל כהשתק לגביו.

  
הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות, האמורה בסעיף  20.1.6

(ארבעה עשר) חודשים, מיום  14לעיל, תהא לתקופה של  20.1.1משנה 
 (שנים עשר) חודשים, כל פעם. 12 -ותתחדש ל _______ועד   _______

  
אין בגובה הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות, כדי  20.1.7

 או תקרה, להתחייבויותיו של הקבלן. לשמש כל הגבלה
 

הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות, יכול שתינתן ע"י  20.1.8
בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח, 

. 1981 -עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 
א ע"י חברת הביטוח, הרי, במקרה ובו הערבות לביצוע אחזקה מונעת תוצ
ת ביטוח ולא ע"י סוכנות שהחתימה על כתב הערבות, תעשה רק ע"י חבר

 ביטוח.
  

אין בגובה הערבות לביצוע אחזקה מונעת והתקנת מערכות חדשות, כדי  20.1.9
 לשמש כל הגבלה או תקרה, להתחייבויותיו של הקבלן.

  

 תנאי זה, הינו תנאי, שהפרתו תחשב הפרה יסודית של החוזה. 20.1.10
  

 להבטחת אחריות בתקופת הבדק לקבלן המתקין מערכות חדשות ערבות בדק 20.2
  

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הקבלן, וכתנאי לשחרור ערבות לביצוע  20.2.1
[עבור ,  ) לעיל1(ב)(19, להבטחת ההתקנות, כמפורט בסעיף משנה החוזה

יפקיד הקבלן, ערבות  ביצוע שירות של התקנת מערכות חדשות בלבד],
או מאת חברת ביטוח, שיש בידה ע"י בנק ישראלי ובלתי מותנית צמודה 

שירותים פיננסיים (ביטוח),  רשיון לעסוק בביטוח, על פי חוק הפיקוח על
שלושים ( 30,000בנוסח שיאושר ע"י הרשות, על סך של  , 1981-התשמ"א

אשר תשמש כערבות בדק לתקופת הבדק (להלן: ₪,   )שקלים חדשים אלף
 (ג),2"). הערבות תהא צמודה למדד, כהגדרתו בסעיף משנה ערבות הבדק"

לעיל. המדד הבסיסי יהא מדד החוזה, והמדד הקובע יהא המדד הידוע, 
 במועד מימוש הערבות ו/או כל חלק ממנה.

  
 1י'נספח , עפ"י הנוסח המצ"ב, הבדקהקבלן מתחייב להמציא את ערבות  20.2.2

 לחוזה.
  

 36לעיל, תהא לתקופה של  20.2.1הערבות לבדק האמורה בסעיף משנה  20.2.3
ותתחדש  _______ועד   _______(שלושים ושישה) חודשים, מיום 
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ידי הרשות כאמור -לתקופה ו/או לתקופות נוספות (ככל שהחוזה יוארך על
 לעיל) בכל פעם. 5בסעיף 

 

אין בגובה ערבות הבדק, כדי לשמש כל הגבלה או תקרה, להתחייבויותיו  20.2.4
 של הקבלן.

  
 הינו תנאי, שהפרתו תחשב הפרה יסודית של החוזה. תנאי זה, 20.2.5

  
האמור בסעיף זה, לא יפגע בכל זכות, שישנה בידי הרשות, לפי החוזה או עפ"י כל  20.3

 דין.
  

 הפרת החוזה .21
לחוק החוזים  6כהגדרתה, בסעיף  - לצרכי החוזה, הפרה יסודית של החוזה  21.1

 .1970-(תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א
בין הצדדים, כי כל אחד מהמעשים המפורטים להלן, ייחשבו בנוסף לכך, מוסכם 

 כהפרה יסודית של החוזה:
הקבלן לא החל ו/או הפסיק, את מתן השירות לתקופה כלשהי, בניגוד  21.1.1

ללוח הזמנים  אשר נקבע, מבלי לקבל על כך, בכתב ומראש, את הסכמת 
 הרשות.

 .20 ,16, 15, 12, 9, 7, 6,5הקבלן הפר הוראה מהוראות סעיפים  21.1.2
ניתן צו לפירוק עסקי הקבלן או צו הקפאת הליכים, ע"י בית משפט  21.1.3

 מוסמך.
קיבל הקבלן שני מכתבי התראה, על אי עמידה, במי מתנאיי החוזה ו/או  21.1.4

(שלושה) ימים, מיום  3, ולא תיקן את ההפרות, תוך המצ"בבמי מנספחיו 
 קבלת מכתב ההתראה.

  
 לעיל, תהא הרשות רשאית: 21.1הפר הקבלן את החוזה, כמפורט בסעיף משנה  21.2

 
לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן, לקיים את ההוראה ו/או לתקן  21.2.1

(חמישה) ימים, מיום  5את ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך 
מתן ההודעה לקבלן ו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן 

הנזקים, שנגרמו ו/או והקבלן יהא חייב, לשלם לרשות פיצויים, בגין 
 .רמו לרשות, כתוצאה מההפרה כאמורשייג

 

מוסכם על הצדדים, כי כל איחור של הקבלן, בהשלמת העבודה במועד,  21.2.2
יגרור פיצויים קבועים ומוערכים מראש לכל יום איחור, בשיעור של שני 
פרומיל ליום, מעלות התמורה נשוא אותה עבודה. אין באמור לעיל, כדי 

, תביעת פיצויים נגד הקבלן, על הפרת ההסכם, בגין כל נזק למנוע מהרשות
ישיר ו/או עקיף, שיגרם לרשות כתוצאה מההפרה. זאת בנוסף לפיצויים 

 להלן. 22המוסכמים, שנקבעו בסעיף 
  

לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור ו/או לא מילא אחר הוראה ו/או  21.2.3
המלא של הרשות התחייבות, כפי שנדרש על ידי הרשות, לשביעות רצונה 

רשאית הרשות, לבטל את החוזה, מחמת הפרתו ו/או אי קיומו וזאת, על  –
ידי מתן הודעה על כך בכתב והקבלן יהא חייב לשלם פיצויים בגין 
הנזקים, שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות, כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום 

בל כנגד כאמור. אין באמור בפסקה זו, כדי לגרוע מזכותה של הרשות, לק
 הקבלן, כל סעד משפטי אחר, על פי כל דין.

  
הפר הקבלן את החוזה, הפרה שאיננה מוגדרת כהפרה יסודית, תהא הרשות  21.3

 רשאית:
 

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהקבלן, לקיים את ההוראה ו/או לתקן  21.3.1
(עשרה) ימים, מיום  10את ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך 

מתן ההודעה לקבלן ו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן 
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והקבלן יהא חייב, למלא אחר הוראות הרשות וכמו כן, לשלם לרשות 
ים, שנגרמו ו/או שייגרמו לרשות, כתוצאה מההפרה פיצויים בגין הנזק

 להלן. 22כאמור. זאת בנוסף לפיצויים המוסכמים, שנקבעו בסעיף 
 

לעיל,  ו/או לא  20.3.1לא תיקן הקבלן את ההפרה, כאמור בסעיף משנה  21.3.2
מילא אחר הוראה ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי הרשות, לשביעות 

רשאית הרשות לבטל את  –שנקבע רצונה המלא של הרשות ובמועד 
החוזה, מחמת הפרתו ו/או אי קיומו וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב 
לקבלן והקבלן יהא חייב לשלם לרשות, פיצויים בגין הנזקים, שנגרמו ו/או 
שייגרמו לרשות, כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור. אין באמור 

הרשות, לקבל כנגד הקבלן, כל בסעיף משנה זה, כדי לגרוע מזכותה של 
סעד משפטי אחר, על פי כל דין, זאת בנוסף לפיצויים המוסכמים, שנקבעו 

 להלן. 22בסעיף 
  

 פיצויים מוסכמים .22
  

 ,לנספח א', 00.48על כל שעת איחור של הקבלן, מעבר לזמנים הנקובים, בסעיף  22.1
לחוזה, לכל קריאת שירות, אשר סווגה ע"י המפקח, כתקלת שבר רגיל, שלא קיבל 

ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים, בסך של  - על כך מראש, את אישור המנהל בכתב 
לכל מקרה ומקרה, למעט מקרים מיוחדים, עפ"י החלטתו ) ₪, חמש מאות( 500

 הבלעדית של המנהל.
 

, לנספח א', 00.48לזמנים הנקובים, בסעיף על כל שעת איחור של הקבלן, מעבר  22.2
לחוזה, לכל קריאת שירות, אשר סווגה ע"י המפקח, כתקלת שבר חירום (דחוף), 

ישלם הקבלן פיצויים  -שלא קיבל על כך מראש, את אישור המנהל בכתב 
לכל מקרה ומקרה, למעט מקרים ₪, (אלף וחמש מאות)  1,500מוסכמים, בסך של 
 תו הבלעדית של המנהל.מיוחדים, עפ"י החלט

  
על כל אי ביצוע של  בדיקה חודשית של המערכות,  שלא קיבל על כך מראש, את  22.3

(חמשת  5,000ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים, בסך של  - אישור המנהל בכתב 
לכל מקרה ומקרה, למעט מקרים מיוחדים, עפ"י החלטתו הבלעדית של ₪, אלפים) 
 המנהל.

  
מוסכם בזה, לעיל,  7.2נכס כמפורט בסעיף ובת הקבלן, הואיל והרשות העמידה לט 22.4

ום של כי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן, עפ"י החוזה ונספחיו, הרי בגין כל י
לעיל, ישלם הקבלן  5.1בר למועד הנקוב, בסעיף משנה , מעי הנכסאיחור, בפינו

חמש מאות) (אלפיים ו  2,500פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש לרשות, בסך של 
.₪ 

  
פינוי מכל אדם, ציוד וחפץ, אשר הכניס  –" לעניין סעיף משנה זה, משמעו פינוי"

  לנכס.הקבלן, 
  

 22.1לקזז את סכומי הפיצויים, שיגיעו לה, עפ"י סעיפי משנה  ,הרשות תהא רשאית 22.5
ו/או לחלטם  לעיל, מהתמורה שתגיע לקבלן, בחשבונו השוטף ברשות 22.4-

  הפקיד הקבלן.ת, אשר יומהערבו
  

 ביצוע עבודות באמצעות קבלני משנה .23
  

מסור את הקבלן יהא זכאי, לובכפוף לאישור הרשות , להלן 28על אף האמור בסעיף 
או של מספר עבודות מסוימות בלבד, מתוך העבודות הקשורות ביצועה של עבודה מסוימת 

  :להלןוהכלולות בחוזה, לקבלן משנה, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים, 
  

כל קבלן משנה, יהא טעון תחילה, קבלת אישורו של המפקח, בכתב ומראש, וכן את  23.1
 אישורם של גורמי הביטחון, במי ממקומות השירות.
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מסירתה של עבודה כלשהי, ע"י הקבלן לקבלן המשנה, לא תפטור ולא תשחרר את  23.2
אחראי  פי החוזה, והקבלן ישאר-הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על

לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים, שנעשו ע"י קבלן המשנה 
או נגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דינם, כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או שנגרמו על 

 ידו, זאת באחריות ישירה ומלאה.
  

לרשות תהא בכל מקרה, הזכות המלאה, להורות לקבלן על הפסקת עבודתו של  23.3
מטעמו, אשר אושר על ידה, מכל סיבה סבירה שהיא, ובמקרה זה  קבלן המשנה

יידרש הקבלן לסלקו ממקומות השירות, לאלתר. הרשות לא תהא חייבת, לפצות 
את הקבלן, בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים, העשויים להיגרם לו, בשל 

  הפסקת הצבתו של קבלן המשנה, ממקומות השירות, כאמור לעיל.
  

 רשות בלבד- ברהקבלן  .24
  מוסכם בזה בין הצדדים:

הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו, במתן השירות, יהיו רשאים להיכנס כי  24.1
לכל אותם המקומות, בהם יהיה צורך במתן השירות. אולם, דבר זה לא יתפרש 
בצורה כלשהי, כמקנה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו, בביצוע השירות, 

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

 

, לא ישתמשו בכל ציוד ומטלטלין של ו/או הפועלים מטעמו עובדיו/או הקבלן וכי  24.2
מטעמו וניתן לגביהם  הרשות, אלא אם נדרשו לכך במפורש, ע"י המנהל או מי

 אישור בכתב.
  

דבר השייכים להם, כל כי הקבלן ו/או עובדיו, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או  24.3
 אלא במקום, שעליו הורה המנהל.

 
 כניסה לשטחים מוגבלים .25

 

הקבלן מצהיר בזה, שידוע לו שאין בחוזה זה, כדי להקנות לו ו/או למי מעובדיו  25.1
המוגבלים טחים ו/או למי מהמועסקים על ידו, זכות לקבלת רישיונות כניסה לש

ואין בו כדי לפגוע בזכות המנהל ו/או מי מטעמו, במי ממקומות  במקומות השירות
של הקבלן, רישיון כניסה  ים מטעמו,  לסרב לתת לעובדיו ו/או למורשהשירות

אמור, שניתן לשטחים המוגבלים במקומות השירות או לבטל או להתלות רישיון כ
 ם ניתן כזה.של הקבלן, אמטעמו  םלעובדיו ו/או למורשי

  
שיון כניסה, למי מעובדי הקבלן, מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה יאי מתן ר

כוב או לדחיית או לאי ביצועה  של עבודה במתן השירות, ימוצדקת מצד הקבלן, לע
  נשוא החוזה.

  
את רשיון הכניסה לשטחים  לאלתר סף, מתחייב הקבלן להחזיר למפקח,בנו 25.2

מעובדיו ו/או של כל עובד מטעמו, שעל שמו ניתן רשיון המוגבלים, שלו ושל כל עובד 
הכניסה, במסגרת  ביצוע מתן השירות, בתום תקופת החוזה או ממועד סיום 
עבודתו של אותו עובד, שתהא מכל סיבה שהיא. וכן, בכל עת, בה ידרוש המנהל 

 ו/או המפקח ו/או גורמי הביטחון, של מי ממקומות השירות, את החזרתו.
  

 ידסילוק  .26
 

מיד עם תום תוקפו של החוזה או עם סיומו או ביטולו בדרך אחרת, מתחייב הקבלן 
להוציא משטח מקומות השירות, את כל הציוד ו/או האביזרים, השייכים לו ו/או לעובדיו, 
עוזריו או שליחיו ו/או מי מטעמו או שהובאו למקומות השירות, על ידו ו/או על ידם. אך 

  עליהם, בגין כל חוב, שהקבלן חב לה.לרשות תהא זכות עכבון 
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 בעלות על תוכניות ומסמכי התכנון .27
 

כל התוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים, נתוני בדיקה  27.1
וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים, חשבונות, כל ההגשות וכל יתר 

בקשר לכך (להלן: המסמכים הקשורים לתכנון המבנה ולעבודה ההנדסית ושהוכנו 
"), הינם רכושה וקניינה של הרשות, ולקבלן אין שום זכויות קניין בהם, המסמכים"

של מתן השירות. הרשות תהא רשאית,  למעט השימוש בהם, לצורכי ביצוע
להשתמש בכל המסמכים הנ"ל, לפי ראות עיניה, וללא הגבלות כלשהן, למטרותיה 

ההתקשרות, ללא צורך בקבלת אישור היא בלבד, ולעשות בהם שינויים בסיום 
 הקבלן ואף שלא באמצעותו וזאת לכל מטרה, לפי ראות עיניה.

 
הקבלן ישא באחריות, להטמיע בכל ההסכמים עם קבלני המשנה/עובדים מטעמו  27.2

"), הוראות המשקפות והתואמות במלואן, את מועסקי הקבלן(להלן ויחדיו: "
סעיף זכויות הקניין הרוחני שבחוזה, באופן, מחויבות הקבלן וזכויות הרשות, על פי 

שבו יחולו, הוראות סעיף זה במלואן, גם על הקניין הרוחני, שמקורו, במישרין ו/או 
 הוענק, על ידי מי ממועסקי הקבלן.בעקיפין, במתן השירות ש

  
מבלי לגרוע מהוראות סעיף משנה זה לעיל, מובהר בזאת, כי מלבד אישור בכתב 

ה ביצוע השירות (כולו או חלקו), באמצעות מועסקי הקבלן, מטעם הרשות, יהי
מותנה בכך, שמועסקי הקבלן כאמור, יחתמו על כתב התחייבות, בנוסח המצורף 

  "). כתב ההתחייבותלחוזה (להלן: "  כנספח יא'
  
לצורך סעיף זה: כל זכויות הקניין הרוחני, שמקורן, במישרין  –" הקניין הרוחני"

בביצוע מתן השירות ו/או מתוצריו ו/או שמקורו בכל מחקר ופיתוח, ו/או בעקיפין, 
מידע ומסמכים, שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה שהיא, לרבות העתקם 
של כל אלה, ולרבות: פטנטים, אמצאות שירות, מדגמים, סימני ושמות מסחר, 

ות, וכן כל רשומות ו/או שאינן רשומ -זכויות מוסריות וזכויות יוצרים, כולן 
התוכניות, התוכנות (בכל גרסא שהן, לרבות כל שדרוג ו/או שיפור ו/או גרסא ו/או 
עדכון שלהן ו/או אלגוריתם הקשור אליהן), הפיתוחים, ההתאמות, השיטות, 
האפליקציות, המודולים, התרשימים, המסמכים, החישובים, המפרטים, 

סקרים, צילומים וחשבונות  השרטוטים, נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות
  ").זכויות הקניין הרוחני(להלן ויחדיו: "

  
מבלי לגרוע מאחריותם המלאה של מועסקי הקבלן, כלפי הרשות, על פי הוראות  27.3

כתב ההתחייבות, ישא הקבלן באחריות המלאה, ביחד ולחוד עם מועסקי הקבלן, 
ין כל נזק ו/או וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, בג

אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, שנגרמו לרשות ו/או שבהם נדרשה הרשות לשאת, 
  לעיל.  27.2שמקורן בהפרת התחייבויות מועסקי הקבלן, על פי סעיף משנה 

  
 איסור הסבת החוזה .28

  
את זכויותיו, על פי החוזה  הקבלן אינו רשאי, למסור או להעביר לאחר או להמחות 28.1

לעיל, אלא בהסכמת  23או את החובות הנובעות ממנו, למעט האמור בסעיף 
 הרשות, מראש ובכתב.

 
 , אסורות בשיעבוד כלשהו.חלקןזכויותיו של הקבלן, לפי החוזה ומכוחו, כולן או  28.2

 
, שיתיימר הקבלן לעשות בניגוד או דיספוזיציה אחרת כל מסירה או העברה 28.3

 סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. להוראות
  

 שינויים בתאגיד הקבלן .29
  

על ידי הוספת בין הקבלן מתחייב  להודיע לרשות, במידה וייעשה שינוי בתאגידו,  29.1
חבר או שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת 

חברי שנעשו בין ות, בין מניות מחדש, על ידי העברת מניות או הקצאת מניות חדש
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התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות 
(שלושים אחוזים) וכן במקרה, שהשליטה בתאגיד הקבלן,  30%והשליטה במעל 

 היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.
  

סופי לרשות שיקול דעת  יהיהלעיל,  29.1הודיע הקבלן לרשות, כאמור סעיף משנה  29.2
על מכאן ואילך, אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע  חוזהלבטל את הומלא 

 ) ימים, לפני מועד הביטול.לושים(ש 30כך לקבלן, בהתראה מוקדמת של 
  

 שימוש בזכות הרשות-אי .30
  

לא י החוזה, במקרה מסוים, יהסכמת הרשות לסטייה, ממילוי אחר תנאי מתנא 30.1
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה, למקרה אחר.

  
לא השתמשה הרשות במקרה מסוים, בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  30.2

כויתור על זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים, 
 שלאחר מכן.

  
 ויתור הרשות בכתב .31

  
  מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות 

  
 דין העתק כדין מקור .32

  
  נערך ונחתם בהעתקים, שדינם כדין המקור.זה חוזה 

  
 מתן הודעות .33

 
כל ההודעות שיש ליתן לפי החוזה, תישלחנה על ידי צד לחוזה לרעהו, בדואר רשום, 

משעת (שבעים ושתיים) שעות,  72ובהישלחן כך, תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 
  מסירתן בדואר כיאות, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  
  אישור גורמי הביטחון .34

  
הקבלן מתחייב, למלא אחר כל הוראות הביטחון ולקבל את אישורו של  34.1

/קב"ט  הביטחון ו/או מי מטעמו, במי ממקומות השירות, מראש ובכתב מנח"ט
לכ"א מעובדיו, שיועסקו על ידו  במתן השירות ולמלא אחר כל הוראות נספח 

  .'יבכנספח הביטחון המצ"ב ומסומן 
  

מנח"ט/קב"ט הביטחון ו/או מי מטעמו, במי ממקומות השירות, רשאי להורות  34.2
הקבלן במתן השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לקבלן, להפסיק הצבתו  של עובד 

משהורה כן, על הקבלן להפסיק הצבתו  של אותו עובד לאלתר, ממקומות השירות  
ולהחליפו בעובד אחר, העונה על כל הדרישות הישימות, המפורטות בחוזה. הרשות 
לא תהא חייבת, לפצות את הקבלן בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים, העשויים 

 יגרם לו, בשל הפסקת הצבתו של אותו עובד במקומות השירות, כאמור לעיל.לה
  

 חוזה והיעדר בלעדיותה .35
  

 מודגש ומובהר בזה, כי החוזה דנן, הוא לשם יצירת התקשרות בלבד, בקשר לביצוע
עבודות תכנון והתקנות חדשות ו/או בקשר לביצוע עבודות  השירותים הכוללים בין היתר
, עם ו/או בקשר לביצוע עבודות אחזקה למערכות קיימות התקנת מערכות חדשות בלבד

הקבלן הזוכה במכרז, ואין הרשות מחויבת למסור עבודות אלו, בכמות מסוימת ובמועדים 
אשר בהם  –תי התחזוקה מסוימים, לקבלן, בתקופת החוזה, אם בכלל. למעט, לגבי שירו

  מחויב הקבלן, מיום חתימת החוזה.
פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים - והרשות רשאית בכל עת, ועל

ו/או לביצוע שירותים דומים, וזאת בכל דרך שבחרה לנכון (לרבות  לביצוע שירותים זהים
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בהתאם להוראות הדין) גם באמצעות עריכת מכרז/ים ו/או באמצעות מכרז/ים אחרים 
  תוך כדי תקופת ההתקשרות.

  
 קיזוז ועכבון .36

  
לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן  לא יהא רשאי קבלןה

לא יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי הרשות כלפיו. הרשות תהא רשאית לקזז ו/או 

על פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן  לקבלן חוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע
כל מין וסוג שהם להבטחת חובות תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מ

  .כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים בלןקה
  

 כתובות ומעני הצדדים .37
  

  כתובות ומעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות 

  כמפורט ברישא לחוזה.  – בלןקה

ימים מיום  3להודיע על כך למנהל בתוך  בלןקבלן מתחייב הקהיה ויחול שינוי בכתובת ה
  שינוי הכתובת.

  
 השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .38

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת קבלן ה 38.1
ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה 

באחריות להמשיך בביצוע  קבלןה במותב שיפוטי כל שהוא, ישא האשר נדונ
פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השירותים ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על 

 השהיות, בהתאם להוראות החוזה.
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק  38.2
לא יהיה רשאי בשום  קבלן, ה1970- ת בשל הפרת חוזה), תשל"אהחוזים (תרופו

 א, וכי הסעד היחיד אשר יעמודמקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה שהי
 על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. קבלןל

  
 בלןקביצוע על חשבון ה .39

  
קבלן ועל פי שיקול דעת הרשות ה קבלןכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על ה 39.1

באמצעות אינו ממלא את החובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או 
 .בלןקאחרים מטעמה על חשבון ה

 
 39.1מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף קבלן ה 39.2

לעיל, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך בהוצאות 
האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך עשרים ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים 

לם וסביר להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הו 39.5בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף 
 לנזקים אשר נגרמו לרשות בנסיבות האמורות.

  

לעיל, יהווה ראיה חותכת  39.2על ידי הרשות, כאמור בסעיף  קבלןחשבון שיוגש ל 39.3
 בין הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

  

, מהתמורה הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה 39.4
 ת החוזה.יועפ"י החוזה, ו/או לחלטם מערבוקבלן המגיעה ו/או שתגיע ל

  

 39.2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  39.5
על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של  בלןקלעיל, על מנת לגרוע מאחריות ה

ות הרשות לכל סעד אחר ו/או נוסף העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרב
זכותה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או זכותה לביטול 

 החוזה.  
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 שמירה על טוהר המידות .40

  
  כדלקמן:בזאת מצהיר ומתחייב  בלןקה

קיבל ו/או ייתן, לא נתן ו/או  ו כל מי מטעמו לא הציע ו/או יציע, לאכי הוא ו/א 39.1
יקבל, במישרין ו/או 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 השפעה על כל החלטה של הרשות ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או 

ומתחייב שלא לעשות כן במהלך  מי מטעמה בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו
 תקופתו.

 
, ו/או ישתף פעולה שיתף פעולה , לאו/או ישדלכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  39.2

במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה 
עם חתימתו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה, 

 .ומתחייב שלא לעשות כן במהלך תקופתו
  

, ו/או ישתף פעולה שיתף פעולה ו/או ישדל, לאכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  39.3
במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או 
כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה 

מתחייב שלא לעשות כן תית ו/או בצורה לא תחרותית, עם חתימת חוזה זה ומלאכו
 במהלך תקופתו.

  
 39 , כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו בסעיףקבלןידוע ל 39.4

זה דלעיל, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל 
ן יהיה מושתק מלהעלות כל תביעה ו/או חוזה זה מעיקרו, והספק מוותר בזאת וכ

 דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החוזה.
  

זה לעיל על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של  39הפרת איזה מהוראות סעיף  39.5
 החוזה.

  
 אחריות כלפי השלטונות .41

  
יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות קבלן ה 40.1

מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י ורשויות 
 הרשויות האמורות עפ"י הוראות כל דין בקשר לביצוע השירות עפ"י החוזה.

  
חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים  הקבלן 40.2

ית, כפי שיועסקו על ידו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוק
ולקיים  -1954שיידרש ע"י מפקח במובנו של חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד

בהתאם  קבלןבטיחות וגהות. אין באמור לגרוע מאחריות ה – נספח ה'את הוראות 
ות בטיחות וגהות לכל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי כל דין ו/או הנחי

בעבודה הרלוונטיות לביצוע  , ו/או כל תקנות הבטיחותהנהוגות אצל הקבלן
 השירותים, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות.

  
 חוזה ממצה ושינוי החוזה .42

  
כל הבטחה, הצהרה,  החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.

חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת 
החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים 

הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו  והזכויות הקבועים בחוזה או
  קשורים בהם.

  
כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני 

על דף הנושא לוגו של הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ו
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ה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס לא יהי –, שאם לא כך רשות שדות התעופה בלבד
  ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

  
 סמכות שיפוט .43

  
ייחודית לדון בכל עניין שיפוט סמכות יפו - אביב-המוסמך בתלהמשפט לבית  42.1

 הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על נספחיו.
 

על אלה אשר יגברו  חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים יחולועל החוזה  42.2
  דין המפנים לתחולת דין זר.כל כללי ברירת 

  
  :לראיה באו הצדדים על החתוםו

  
  
  

                                                         _________________  _________________  
  הקבלן                                                                  הרשות                            
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  נספח א'
  

  וכתב כמויות (יצורפו בנפרד) מחירון ,מפרט טכני
  

  רשות שדות התעופה בישראל

  חטיבת אחזקה

  אגף הנדסה אזרחית

  

  ______ חוזה מס'

  

תכנון אחזקה והתקנת  עבודות

מערכות כיבוי  אש במים באזור 

  הדרום ברשות שדות התעופה
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  זה חוזהלרשימת המסמכים 

  

 עמוד  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
      הצעת הקבלן  מסמך א'
    תנאי החוזה לביצוע העבודה    מסמך ב'
  המפרט הכללי לעבודות הבנין:    מסמך ג'

  פרקים:
  

    השנה  שם  מס'    
    2009  מוקדמות  00    
    2004  עבודות איטום  05    
    2007  מתקני תברואה  07    
    2005  עבודות צביעה  11    
    2008  אלומיניוםעבודות   12    
    2000  מסגרות חרש  19    
    1995  מערכות גילוי וכיבוי אש  34    
    2009  עבודות פתוח  40    
    2007  קווי מים, ביוב ותיעול  57    
מהדורה   1596תקן ישראלי       

  אחרונה
  

תקן אמריקאי       
ANSI/NFPA 13  

מהדורה 
  אחרונה

  

מהדורה   1928תקן ישראלי מס'       
  אחרונה

  

תקן אמריקאי       
ANSI/NFPA 25  

מהדורה 
  אחרונה

  

תקן אמריקאי       
ANSI/NFPA 231 

מהדורה 
  אחרונה

  

מהדורה   2חלק  2206תקן ישראלי       
  אחרונה

  

ונהלים לעבודות תעריפים       
תכנון במערכת הבטחון 

  (הספר הצהוב)

1996    

          יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים
        

          מחירון  מסמך ד'
          מפת אזורי הארץ  מסמך ה'

  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד 

  ומשרד הבינוי והשיכון. ןהביטחו

  

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
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  הצהרת הקבלן

  

במכרז/חוזה זה, קראם והבין את הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים 

תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

  המוגדרות בהם.

  

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

  הערה

  

ן ניתנים לרכישה לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבל המצויניםהמפרטים הכלליים 

  אביב.-, תל24בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1- מסמך ג'

   מס'חוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  

  מוקדמות - 00פרק 

  

  אור העבודהית  00.01

לתכנון, אחזקה והתקנת מערכות כבוי אש באתרי הדרום  ביצוע עבודותהעבודה כוללת   

  ברשות שדות התעופה כמפורט:

 אחזקה מונעת מערכות כבוי אוטומטי במים.  .א

 אחזקה מונעת הידרנטים.  .ב

 אחזקה מונעת גלגלונים.  .ג

 אחזקת מגופי שער.  .ד

 אחזקת שבר והתקנת מערכות כיבוי אוטומטי במים.  .ה

  

  האתר  00.02

נמל תעופה רמון, מעבר גבול רבין, מעבר גבול טאבה וכל אתר ו/ או מתקן אתר משמעותו   

  .ככל שיהיו ויתווספורשות שדות התעופה  של 

לעניין האחזקה נכון ליום הגשת ההצעה קיימות מערכות כיבוי אוטומטי במים באתרים   

          הבאים:

  רבין וטאבה.- מסופי גבולרמון,  -שדות תעופה  

    

  

  מים וחשמל  00.03

במפרט הכללי לעבודות בנין,  00של פרק  00.03.01-ו 00.03.01בסעיפים בניגוד לאמור   

המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקורות 

המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום 

  זמין באתר.מוקדם עם נציג המ

המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע   

מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של 

תקלות או הפסקות באספקת המים או החשמל. כנ"ל במקרה שרש"ת לא תוכל לספק 

  מקורות למים וחשמל.

  

  

  

  

  י המזמין באתרת ותיאום עם נציגמניעת הפרעו  00.04
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מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים מאוכלסים, אשר   

  יהיו פעילים במהלך בצוע העבודה.

מוקדמות במפרט הכללי, מתחייב  0048ובסעיף  30, 28בנוסף לאמור במסמך ב' סעיפים   

כי העבודה הסדירה המתנהלת הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדר

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה כמיטב יכולתו על באתר העבודה

מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם נציגי 

  כפי שיורה לו המנהל.האתר 

גי המנהל כאמור. אין , למעט נציהמזמיןמכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן   

באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם 

  שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

  

  אחריות למתקנים קיימים  00.05

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם   

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על  .כתוצאה מביצוע העבודה

  הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.

  

  אתרתנועה בשטח ה  00.06

(כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו האתר בשטח  -נתיבי תנועה   

  , והמנהל.אתרביוזמת הקבלן ובאחריותו עם נציג ה

  החלים על הנהגים בשדות התעופה, חלים גם על הקבלן ועובדיו. -תנועה  חוקי  

כניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשערי   

  שדות התעופה.

  

  סילוק פסולת  00.07

, אתרסילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל מחוץ ל  

מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת יעשה יום יום ולפי הוראות למקום שפך 

  המנהל.

  

  שהות באתר  00.08

בשעות  אתרלמען הסר ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב  

  הלילה ומעבר לשעות העבודה.

  

  

  התארגנות בשטח  00.09

החומרים, הציוד וצורת על הקבלן לקבל מהמנהל אישור מראש ובכתב למיקום   

  התארגנותו בשטח.

, כלים וכו', דרוש אישור של מנהל ןהבניילתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי   

  באמצעות המנהל.האתר 
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מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י   

בוד בהתאם. אין רשות שדות , הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעהאתרמנהלת 

  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  דו"ח מצאי ואחריות הקבלן  00.10

לפני תחילת העבודה ייערך ע"י המנהל, בנוכחות נציג במידת הצורך עפ"י החלטת המנהל,   

 הקבלן ונציג רשות שדות התעופה, דו"ח מצאי מפורט של מצב המבנה המיועד לשיפוץ (או

חלק ממנו). בדו"ח יפורטו המבנים והאלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט לתקנם או 

  להחליפם בחדשים.

שלושת הצדדים, יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הבצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך   

  יחיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה.

  פת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך העבודה.המנהל בלבד רשאי להורות על תוס  

  המנהל לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר.  

  

  הזמנת העבודה  00.11

  כללי  א.  

  נפרדת, אשר תכלול את הפרטים הבאים: לכל עבודה תונפק "הזמנת עבודה"    

  שם העבודה  )1    

  אתר העבודה.  )2    

  .מחירון  )3    

  צוע.יתקופת ב  )4    

  

  קצב ההזמנות  ב.  

למען הסר ספק, מודגש בזאת שהסכם זה הינו ליצירת מסגרת התקשרותית     

  ובכל זמן שהוא. בלבד. אין המזמין מתחייב לבצע עבודה בכל סכום שהוא

  

  תקופת ביצוע  00.12

  תקופת הביצוע תקבע ע"י המזמין עבור כל עבודה בנפרד.  

  

  

  התקנה בלבד מקדם היקף עבודה לעב'  00.13

  בהזמנה ₪  150,000מובהר בזאת שהצעת הקבלן במחירון הינה לעבודות עד לסך של 

  אחת, לאתר אחד.

  הקבלן הנחה בהתאם לטבלה המפורטת להלן. ןמעל סכום זה יית
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היקף עבודה בש"ח הנחה

0%  150,000 – 0  

2%  300,000 – 150,001  

4%  450,000 – 300,001  

6%  600,000 – 450,001  

   600,000מעל,   8%

  

  

    

  הצעת הקבלן  00.14

מכיל מחירי יחידה אשר הוכתבו ע"י המזמין ואשר מחייבים את הקבלן  המחירון  -  

תן הנחה באחוזים מלקבלן האפשרות לולא ניתנים לשינוי. יחד עם זאת ניתנת 

  .לסה"כ ההצעה הכללית

ע"י מתן  מחירוןבודד ב : אין לשנות מחירי יחידה לסעיףלתשומת לב הקבלן  -  

  כולו. מחירוןאלא ל -הנחה/תוספת 

  תיפסל.הצעה אשר תכלול שינויים למחירי יחידה בודדים שנעשו ע"י הקבלן,   -  

  

  

  אופני מדידה מיוחדים  00.15

  

 עבודה בשטחים/קווים/נפחים קטנים  .א

לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים, עבור התאמת 

אחרת  צויןמישורים וכל עבודות הנדרשות להתחברות טובה בין הישן לחדש, אלא אם 

  .מחירוןב

  

  פירוק זהיר של רכיבים  .ב

ל"סילוק" ורכיבי  צויןלא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם היה ו

  לגביהם לסילוק ייראו כפסולת. שצויןהפירוק ימסרו לנציג השדה באתר. רכיבים 

לגביו שהוא  צויןהמנהל רשאי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם 

  מיועד לסילוק.

  

עבור: גוונים, שילוב בין גוונים, לכל  מחירוןלא תשולם תוספת מחיר מעבר למוצע ב  .ג

  י מכרז/חוזה זה.מרכיב

  

  מחירי היחידה יכללו פינוי והחזרת ריהוט, תמונות, או כל תכולה אחרת במתחם   .ד

  העבודה.

  

  שאינן מופיעות במחירון עבודות  .ה
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ביצוע עבודות אלו שאינן מופיעות במחירון. המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות 

עבודות חריגות על  מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע

דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל 

יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי. מחירי עבודות 

ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות המופיעים  מחירוןיוחד להן סעיף ב אחריגות של

  .מחירוןב

  ועפ"י סדר העדיפויות: אופניםלושה , ייקבעו המחירים בשמחירוןדות דומות בבהעדר עבו

מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים  קטנים.  –לפי "דקל"  .1

  ("דקל שיפוצים").

 מאגר מחירים לענף הבניה. –לפי "דקל"  .2

  לפי ניתוח מחירים. .3

      

  תב לגבי אותה עבודה קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכ  

  לפני תחילת עבודה.  

  

  "דקל שיפוצים"  .1    

המחירים יהיו לפי חוברת "דקל שיפוצים" במהדורתה האחרונה ללא       

מקדמים ובהנחה החוזית שניתנה ע"י הקבלן לעבודות ההתקנה ותקפה 

  במסגרת מכרז/חוזה זה.

  

  "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה  .2    

"דקל שיפוצים" את הסעיפים, יתומחרו הסעיפים במידה ואין בחוברת       

לפי חוברת "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה, בהתאם למחירים 

המופיעים במהדורה האחרונה ללא מקדמים ובהנחה החוזית שניתנה 

  ע"י הקבלן לעבודות ההתקנה ותקפה במסגרת מכרז/חוזה זה.

  

  ניתוח מחירים  .3    

על בסיס מחיר העבודה יהיה למותה לביצוע העבודה בש יםניתוח מחיר      

ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור המפקח, ייקבע  חוחומרים. הניתו

  מחיר סופי לאותה העבודה. 

    

  

      

  שינויים בהיקף המערכות בהן נדרשת אחזקה  .ו

במהלך הפעלת החוזה ייתכן ויהיו שינויים מהותיים בהיקף המערכות שידרשו לאחזקה 

  ו תוספת מבנים/מתקנים ו/או גריעת מבנים/מתקנים).(עקב עבודות נוספות ו/א
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בכל מקרה התשלום למערכות אלו יהא בהתאם למחירי החוזה, ללא תלות בהיקף 

  השינויים.

תכולת עבודות האחזקה ואופני התשלום למערכות אלו יהיו בהתאם למפורט במפרט 

  הטכני. 

  

  

  חומרים ומוצרים  00.16    

  בנוסף למפורט בחוזה:  

  תו תקן  א.  

  . הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה    

  

  הגנה  .ב  

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר     

הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את 

  רך אחרת.קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל ד

  

  תעודת אחריות  .ג  

על הקבלן למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר     

המסופק לאתר, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או 

  דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה. ההיית

  

  עבודות בשעות חריגות  00.17

וד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע ידרש מהקבלן לעביבמסגרת הסכם זה יתכן ו  

הפרעות מבצעיות, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של פועלים ליום, או לעבוד 

  בשעות נוספות, או בלילה, או בשבתות וחגים.

וכן יתכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם   

  לדרישות המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

בור הגבלות אלה לא יהיה הקבלן רשאי לתבוע כל תשלום נוסף על מחירי היחידה ע  

  , על הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.מחירוןב

  

  (לאחר ביצוע) AS MADEתכניות   00.18

) יבוצעו ע"י הקבלן ע"ג תכניות מדיה ו/או אדריכליות שימסרו AS MADEתכניות עדות (  

התקנת המערכת, מסירת דו"ח בדיקה הידרוסטטית וקבלת אישור  ע"י המזמין. עם סיום

מעבדה מוסמכת להתקנה והפעלת המערכת. במידת הצורך ובאם בוצעו שינויים 

מהותיים (הידראוליים) בין ההתקנה לתכנון המקורי, יבצע הקבלן על חשבונו וללא 

אם לדרישות תוספת תשלום חישובים הידראוליים, חישובי נפחים וכל אשר יידרש בהת

המעבדה.  מסמכים אלו יצורפו  לתכניות העדות ויוגשו לבחינה ואישור מעבדה מוסמכת. 
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פעולה זה תבוצע גם במקרים בהם והתכנון המקורי אושר טרם תחילת עבודות הקבלן 

  המבצע. 

העתקים של תכניות שלאחר ביצוע של  5הקבלן יכין בגמר העבודה דיסקט + אורגינל +               

העבודות והמערכות, לרבות מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח לפני 

  הקבלה הסופית של העבודה.

ידי  התכניות תהיינה באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ותהינה חתומות על  

מהנדס. מסירת התכניות היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור 

  תכניות אלה.

    

  

  בדיקות טיב  00.19

 כגוןע"י מעבדה מוסמכת  לתכנון ולביצוע העבודות נשוא מכרז זו תעשנה בדיקותכל ה  

  . הקבלן ועל חשבונו ובאחריות ,מכון התקנים

  

  צוות הקבלן  00.20

במשך תקופת החוזה צוות עובדים  עסיקהקבלן מתחייב להלנושא ההתקנה   א.  

  כדלקמן:

באופן קבוע  צוות עובדים משלו שיבצע את כל הפעולות  עסיקלה  .1    

ע"י נה ותאושרנה הכלולות במתן השירות, לפי הוראות ביצוע אשר תוכ

בעל  שיהא אחראי לכל העבודות,ראש צוות המנהל. בראש הצוות יעמוד 

שנים לפחות באחזקה ו/או התקנת מערכות כיבוי אוטומטי  7של  ותק

צוותי התקנה של מערכות כיבוי אוטומטי במים ויימצא  לבמים ובניהו

  באתר באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע העבודה.

בונות החוזה מול רש"ת, נושא התאום ההנדסי, ניהול ביצוע, וחש ל.         ניהו2                          

יעמיד הקבלן לפחות הנדסאי אזרחי/בניין/מים רשום בפנקס ההנדסאים  

  שנים לפחות. 5בעל ותק של 

.        עבודות התכנון שיבצע הקבלן יעמיד הקבלן מהנדס רשום ו/או רשוי 3                          

בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסת מערכות תברואה ובעל 

  ם לפחות.שני 5ותק של 

וציוד  יהמכאנהצוות של הקבלן יהיה מאומן היטב בהפעלת הציוד   .4     

כל עובדי הקבלן אשר  הבטיחות הדרושים לצורך מתן השירות, כמפורט.

יעבדו במסגרת הסכם זה יעברו הדרכה לביצוע עבודה בגובה. הקבלן 

יציג את אישור המוסד המדריך ושהוסמך על ידי משרד העבודה למתן 

  כי העובד עבר את ההדרכה הנדרשת לעבודה בגובה. הדרכה

לנושא האחזקה הקבלן מתחייב להחזיק במשך תקופת החוזה צוות עובדים קבוע.   .ב

שנים לפחות באחזקת מערכות כיבוי  5בראש הצוות יעמוד שרברב בעל ניסיון של 

אוטומטי במים במבני ציבור. כל העובדים שיועסקו במסגרת הסכם בנושא אחזקת 
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ות כיבוי אוטומטי במים יהיו כאלה אשר עברו קורס תחזוקת מערכות כיבוי מערכ

  אש במים מטעם מכון התקנים הישראלי.

  

  

הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שקבלו את   .ג

אישור המנהל. עובדים, אשר לא קבלו את אישור המנהל לא יועסקו על ידי החברה 

  ו/או בקשר עמו.במתן שירות 

  

הקבלן מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של עובד מעובדיו   .ד

ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המנהל, או שנוכחותו 

בנמלים אינה רצויה לדעת המנהל, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים כלשהם בגין 

עובדי הקבלן. דרישת המנהל, כאמור, תהא לפי שיקול סילוקו כאמור של עובד מ

דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן לפי סעיף משנה זה היא 

  ללא זכות ערעור.

  

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר   .ה

  שהעסקתו אושרה ע"י המנהל.

  

מפאת מחלה,  םהיעדרותלאנשי צוותו במקרה של  על הקבלן לדאוג למחליפים  .ו

  מילואים ו/או מכל סיבה אחרת.

  

  הסתרת מקום העבודה  00.21

על הקבלן לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י הסתרה  שבה תידרבכל עבודה   א.  

עץ וכיסוי במלמין לבן או בפנל אחר מכל סוג שהוא,  תקונסטרוקצייהקמת 

בכל עבודה המתבצעת מחוץ למבנה על הקבלן לרבות דלת כניסה עם מנעול. 

לבצע גדר רשת עם כסוי בד יוטה בהיקף אזור העבודה לרבות שער כניסה עם 

מנעול. בעבודות הדורשות שימוש בפיגומים רשאי המנהל להורות על כיסוי 

המנהל רשאי להורות על פרוק, הזזה והרכבה מחדש הפיגומים בבד יוטה. כמו כן 

  מפעם לפעם. /או הגדרו של אלמנט ההסתרה

ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובעברית "סכנה כאן בונים, ו/או הגדר על המסתור   ב.  

  ס"מ. 100/60-הכניסה אסורה" בגודל שלא יקטן מ

בכניסה לאתר יציב הקבלן שילוט כללי המציין: אגף הנדסה אזרחית, שם מנהל   ג.  

  .'העבודה, רשימת המתכננים  וכו

ועליו להתחשב בכך בעת אי זה לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור מילוי תנ  ד.  

  מילוי הצעתו.

  

  בטיחות וגהות  00.22
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על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג',   

כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תקנות הבטיחות של רשות 

  שדות התעופה.

ן רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים המזמי  

  גרועים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לעובדים   

  ו/או לאדם כלשהוא, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  

  

  קשר אלחוטי  00.23

לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן בתחומי או בקרבת אתר העבודה, אלא   

  באישור מפורש של המנהל, וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצמה ותדרים.

אישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור משרד התקשורת ולתקנות נתב"ג והצבא   

ביעה באם לא יאושר לקבלן להפעיל תחנה (שינויים, ביטול תדרים וכו'), לא תוכר כל ת

  כנ"ל או בשלב כלשהו תבוטל הפעלתה של תחנה כנ"ל שאושרה וכו'.

  

  משרד הקבלן וכוננות  00.24

לצורך ביצוע השרות, כמוגדר בחוזה מתחייב הקבלן באופן קבוע להיות בעל משרד בו   

כשיר טלפון ממותקן מכשיר טלפון + פקס אשר יאויש בשעות העבודה המקובלות וכן 

  שעות.  24-כאמצעי קשר רציף ל נייד

  

  האתרתנועה בשטח   00.25

    

אל מקום העבודה וממנו, יתואמו  התפעולים של המתקנים השוניםנתיבי תנועה בשטח   

הן לצרכי ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, והן לצרכי כל מטרה  המתקן מנהלתעם 

בגלגלים  המצוידיםתנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  -אחרת שהיא 

  .םפניאומאטיי

כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל   

  חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

  חלים גם על הקבלן. בשטחים התפעוליםהתנועה המחמירים החלים על הנהגים  חוקי  

כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות קיימות   

  בכל מתקן ומתקן.

 מנהלתמודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי   

יחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיעה, אפשרות נתב"ג. הוראה זו מתי

  להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.

  

  אחריות הקבלן  00.26

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון   א.  

רטים, בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפ
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סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי 

העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי 

לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את 

טעות בתכנון, אי התאמה תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות, 

במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא 

עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית 

  והאחרת.

  

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל   ב.  

מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע שגיאה בעבודה ואי 

העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את 

הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת האחריות. על 

הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, 

הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון באם לא ימלא 

בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו 

וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל 

  את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

    

על הקבלן לקבל תכנית תשתיות חתומה מהמפקח. בכל מקום באתר עבודתו שבו   ג.  

ובזהירות קרקעי, יבצע הקבלן חפירה בעבודת ידיים - מסומן בתכנית מכשול תת

. האחריות למניעת פגיעות במתקנים תחול על הקבלן בלבד ונזקים מרבית

וקדמת על שיגרמו להם יתוקנו על חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אינפורמציה מ

  מיקומם בתוכניות.

    

  מוש באקדח מסמרותיש  00.27

אין להשתמש בבצוע עבודות במסגרת הסכם זה באקדח מסמרות, אלא במקרים   

  מיוחדים רק לאחר קבלת אישור המנהל ורשום ביומן העבודה.

  

  סמכויות המפקח  00.28

סעיפי המפרט ו/או האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר   

  החוזה.

  

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש  את התוכניות, המפרט   א.  

וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה של  המחירוןהטכני ו

סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של המפקח והמתכנן. 

  ופית ולא ניתנת לערעור.חוות דעת או הוראה זו היא ס

  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או   ב.  

  צריכות להתבצע.
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הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה   ג.  

  לקבלני משנה.

  

יניהם, המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ב  ד.  

ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע 

או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב מסוימת עדיפות של עבודה 

  לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

  

חורג המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן   ה.  

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, 

כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית 

  כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

  

  פיקוח וביקורת העבודה  00.29

ח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע ולמפק יםננהקבלן יאפשר גישה חופשית למתכ  

והמפקח את כלי העבודה  ניםלבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנ הםבידי

  וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  

  אישורי ציוד וחומרים  00.30

המיועדים המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד 

. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים מכרז/חוזה זהלשימוש ב

  לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

הקבלן יגיש לאישור, בשלושה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, 

ל בסיס הכנת דוגמה באתר. קטעי קטלוג וכדו'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו ע

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי 

ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול 

  דעתו של המתכנן והמפקח.

  

  דגמים של מוצרים ואביזרים  00.31

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש   

בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים 

בגין שולם לקבלן שום תמורה תיישארו במשרד של המפקח עד לסיום העבודה. לא 

  ושרים בכתב ע"י המפקח.מא שאינםהוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים 

  

  הבטחת אספקת חומרים והציוד  00.32

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי   

האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה 
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אספקת חומרים  אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל

  וציוד במועדים מאוחרים.

  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט  00.33

חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. אם אין   

. חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני מחירוןתיאור בתוכניות הם יהיו לפי תיאורים ב

ונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים אך נדרשים לביצוע העבודות הש מחירוןאו ב

  טכניים, מפרטים, תעודות, תו תקן וכו'.

  שם היצרן  00.34

תן לצרכי קביעה נוספת ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת י, נמחירוןשם היצרן הנקוב ב  

יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, 

ים, שטיב מוצריהם גבוה יותר רפק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחבאישור המפקח, לס

או  מחירוןו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצר תחליפי לרשום ב

  בתוכניות יינתן בכתב בלבד, ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.

  

  המונח "שווה ערך"  00.35

חרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך". לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מס  

ו/או בתוכניות  מחירוןהמונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או ב

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר 

, חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו

סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן 

והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו 

ין קביעה זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש גכל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או  במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור מחירוןב

  .מחירוןולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או ב

  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה  00.36

רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים במהלך ביצוע העבודה יהיה   

שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות 

מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק 

קח ם של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפווסילוק מהמק

  אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי.

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים  00.37

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר   

או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. כמו כן 

  תר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.יורחקו מהא
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  אישורים חלקיים  00.38

טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם  ,ביצוע כל שלב או חלק העבודות  

במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם 

להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קבלת חלק מהעבודה ע"י 

  המפקח לא תיגרע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

  

  

  מידות וסטיות אפשריות  00.39

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם   

ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת יו/או בתכנ מחירוןניתנים ב

מראש ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על 

על חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו ו

בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד 

הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי 

  התאמות במידות כאמור לעיל.

  

  העברת חומרים וציוד  00.40

ק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי על הקבלן לבדו  

המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק 

אי לניקיון מוחלט לציוד במשך להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. הקבלן יהיה אחר

ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה - כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על

טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו 

  סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. 

ידי המפקח. -טרם שנתקבל אישור להעברתו עללא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה   

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד 

למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום 

  הצבתו.

  

  אתר העבודה ניקיון  00.41

מכל פסולת לכלוך,  ווסביבתה, ו/או התשתית, בגמר העבודה על הקבלן לנקות את המבנ  

חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור את האתר  ,חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה

וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הקבלן גם ישפשף, ישטוף 

ץ ומבפנים וינקה מבחוץ ומבפנים את כל הדלתות, החלונות, הארונות וכד', יוריד מבחו

את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה 

על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים  השונים.

  וסביבתם מוכנים לשימוש מידי.
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וי עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מיל  

  הצעתו.

    

במידה ויידרש ע"י המפקח בכתב ביומן ישטפו הרצפות בפוליש וקס חם ו/או ליטוש   

  עבורם ישולם בנפרד

  

  מחירי יחידה  00.42

למעט מס כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, כוללים מחירי היחידה   

  . ערך מוסף

  

  אספקה והרכבה  00.43

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא   

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, החסנה, מיקום, במפורשאם נאמר אחרת 

התקנה, חבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין 

  הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכד'. ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה

  

  אחרים גורמים עם תאום  00.44

במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את  "00של פרק " 0048בסעיף בנוסף לאמור   

הנהלת העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

קיימת , אשר בו תבוצע העבודה. וכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו רש"ת

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמיןבמקביל יעבדו אפשרות ש

עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם  ולתאם את עבודתו על הקבלן לשתף פעולה  

  , במידת הצורך.לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל

לא כספית  - עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה   

  ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  

  עבודות בגובה   00.45

בנוסף על האמור בחוזה מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים עבודה בכל גובה שהוא              

  ועבור הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 

  

  
  שעות עבודה לנושא אחזקה מונעת ואחזקת שבר   00.46

  א.  שעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה לנושא אחזקה מונעת הן:           

  בערב. 17:00בבוקר עד  7:00 - ה' מ-בימי א'                

  בצהריים. 14:00בבוקר עד  7:00 - בימי ו' וערבי חג מ                

  ב.  שעות עבודה במועדים חריגים במסגרת חוזה/הסכם זה הן:          

  שבתות, חגים, שעות שלא במסגרת השעות הרגילות של העבודה.                

  

  

  קריאות לאחזקת שבר   00.47 
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  קריאות לביצוע תיקוני שבר יימסרו טלפונית מהמפקח לקבלן תוך הגדרת רמת דחיפות             

  רמת הדחיפות תיקבע ע"י המפקח  . התיקון באחת משתי אפשרויות שיצוינו  להלן  

  בלבד.  

 קריאה לביצוע תיקון שבר בדחיפות רגילה  .א

שעות ממועד מסירת ההודעה  7 - הנ"ל יהיה לא יאוחר מזמן התייצבות הקבלן לקריאה 

  לקבלן בכל אזור שהוא.

   

 קריאה לביצוע תיקון שבר חירום (דחוף).  .ב

שעות  2 -זמן התייצבות הקבלן לקריאה הנ"ל במתקן רש"ת הרלוונטי יהיה לא יאוחר מ

  ממועד מסירת ההודעה לקבלן.

     

  אופני מדידה ותשלום עבור קריאות שבר  .ג

על  קריאות שבר בדחיפות רגילה וקריאות שבר חירום (דחופות) בשעות העבודה הרגילות 

  לא ישולם תשלום נוסף למחירי החוזה.  00.46כמפורט בסעיף 

ישולם לקבלן, עבור קריאת שבר חרום  -עבור קריאות שבר בשעות ובמועדים חריגים  

תשולם תוספת חד פעמית לעיל   00.46כמפורט בסעיף  מעבר לשעות העבודה הרגילות

עבודות שבפרק  34.4.200לכל בעל מקצוע שהוזעק לפי קריאה ע"י המנהל, לפי סעיף 

  במחירון בחוזה זה.  לאחזקת שבר והתקנת מערכות כיבוי אש במים

  עבור העבודות שיבוצעו בהמשך לקריאות שבר מכל סוג, בכל מקום ובכל פרק 

  ישולם לקבלן בהתאם למחירון. –זמן 

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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   2- מסמך ג'

  זה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

  

  

  תכנון מערכות מתזים    34.1

  על פי דרישת הרשות יבצע הקבלן מדי פעם תכנון מלא ומפורט של המערכת.             

. תכנון זה יתבצע  NFPA-13ואמריקאי  1596התכנון יתבצע ע"פ הנדרש בתקן ישראלי              

ע"פ הוראה מפורשת של המפקח. התמורה לתכנון זה תהיה בהתאם לתעריף משהב"ט 

.  באחריות הקבלן יהיה לאשר את 90%עפ"י תעריף משהב"ט לשעות עבודה נמשכות 

ובמכון התקנים. לא תשולם כל תוספת על אישורים  התוכניות ברשות הכיבוי המקומית,

אלו למעט במקרה ויבוטל או יוקפא הפרויקט ישולם לקבלן אך ורק עבור אישור התכנון 

  במכון התקנים ע"פ חשבונית תשלום שתהווה הוכחה לתשלום בגין האישור. 

              

  ייםלמערכת כיבוי אש ע"י מתזים אוטומט להתקנת מפרט מיוחד    34.2

  

  כללי  .1    

והכוונה האמיתית של  א. על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה לפי המובן  

השרטוטים, האומדן והכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפירוט בין אם לאו, בתנאי 

מן המסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע העבודה ו/או  ןההיגיו שניתן להוציא בדרך

  והוראות כבאות והצלה. NFPAנדרש עפ"י התקנים הישראלים, תקנות 

ב. מחזיקי הצינורות, זיזים, קונסולות וכן אביזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור   

זר להרכבתם כלול ומחירם, וכן כל חומרי הע הצינורות והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד,

במחיר הצינור. מדידה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים, האורך כולל את אורך 

את אורך הארמטורות למיניהן (ברזים, שסתומים, מסננים  אינה כוללתהמדידה , הספחים

  וכו') שימדדו בנפרד.

את נקודות  -דהלפי צרכי העבו - ג. בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, יסמן הקבלן בנוכחות המפקח

כל מיקומי החדירות והשרוולים בכל חלקי המבנה לסוגיהם.  המוצא לסימון ולגבהים ואת

הקבלן אחראי לדיוק, טיב ואבטחת הסימון. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריות 

  לסימון.

לתכנית. בנוסף  בהתאם הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק ד. 

  עליו לבצע על חשבונו את העבודות הבאות: עיל, מובא לידיעת הקבלן כיל לאמור

  להכין חורים בתקרות, רצפות, קירות וכו'. 1ד.

לאחר קבלת אישור בכתב של      האש-לחצוב חורים בכל מקום עבור מערכות כיבוי 2ד.  

  .קונסטרוקטור ובאישור המפקח

  האש.-המתזים ו/או כיבוי לשנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת 3ד.

לסלק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל  4ד.

  מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח. -מחוץ לאתר
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המפקח,  לבצע סיתותים לעיגון, חציבה וכו', לאחר אישור מוקדם מאת 5ד.

הנמצאים במקום  ובתנאי שינקוט בכל האמצעים לכסות פריטים אחרים

  ושיש לכסותם או להגן עליהם.

                              לצורך ביצוע עבודתו , מתקני הרמהלספק פיגומים, פיגומי עזר      6ד.

  לספק בטון ו/או חומר מליטה ו/או תכניות ו/או חומרים הדרושים לצורך ביצוע עבודתו.      7ד.

    ולנקות את השטח לאחר הגמר.לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבה,       8ד.

. את כל המידות הפיסיות ימדוד הקבלן במקום, כפי שהינן במציאות, ולא יוציאן מתוך ה

  התכניות. הקבלן יכלול מידות אלו בתכניותיו המפורטות להלן.

ימסור הקבלן על כך בכתב  -בכל מקרה בו יש צורך בשינויים במערכת כתוצאה מהמדידות

  למפקח.

  

  מסירה  .2    

מסירה העבודה משמעותה השלמת כל הפעולות הדרושות עפ"י התקנים הרלוונטים, הנחיות  א.

יועץ בטיחות אש ודרישות המזמין/ מתכנן המערכת מטעמו כאשר המערכת במצב 

, הקבלן יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת שסיים, כולל עבודהעם מסירת המבצעי. 

דא את תקינותה לפני המסירה, הכל לפי הנדרש נקיון, וזאת לפני חיבורה הסופי כדי לוו

   בתקנים ובתקנות.

   בין תהא לאחר ביצוע העבודות הכוללותקבלת המערכת 

  היתר:

שטיפה והפעלת נסיון שתבוצע בכל המערכת, חלקיה, אביזריה וכל חלק ואביזר אחר    1א.

  למפקח.אשר יראה 

  חשבון הקבלן.כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת תהיינה על    2א.

הקבלן ישנה, יוסיף, יחליף וישפץ כל חלק השייך לחוזה/מכרז ללא דיחוי ועל חשבונו,    3א.

  בהתאם לתוצאות הבדיקה והמסירה.

הקבלן יאשר עם מסירת המערכת כי ביצע אותה על כל חלקיה, ולפי דרישות והנחיות    4א.

NFPAהתכניות, הפרטים,  . המפקח יבדוק ויקבע אם כל העבודות הוצאו לפועל לפי

  ההוראות, וכי הן גמורות בהחלט. תיאור העבודה ושאר

  עם מסירת המערכת למזמין, ימציא הקבלן שלושה העתקים של החומר התיעודי כדלקמן: .5

  הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית. .5.1

, לרבות אישור שבוצעו בפועל ("תכניות עדות") תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת, כפי  .5.2

  מכון התקנים לתכנון ולביצוע.

  דו"ח בדיקה הידרוסטטית. .5.3

במידת הצורך ובאם בוצעו שינויים מהותיים (הידראוליים) בין ההתקנה לתכנון המקורי,  .6

יבצע הקבלן על חשבונו וללא תוספת תשלום חישובים הידראולים, חישובי נפחים וכל אשר 

ניות העדות ויוגשו לבחינה יידרש בהתאם לדרישות המעבדה. מסמכים אלו יצורפו לתכ

ואישור מעבדה מוסמכת ויוגשו כחלק מתיק המסירה לידי מזמין העבודה. פעולה זה תבוצע 

  גם במקרים בהם והתכנון המקורי אושר טרם תחילת עבודות הקבלן המבצע. 

  קטלוגים של הציוד. .7
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וגע חודשית, חצי שנתית בכל הנ-הוראות שרות ואחזקה וביקורת שבועית וחודשית תלת .8

  .לתקינות המערכת, בעברית

  .בציון כל הפרטים (טלפונים, כתובות וכו') מומלצתוספקים רשימת חלפים  .9

  ספר "שירות" למערכת, בו תירשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות במערכת. .10

בארגזים התקניים של היצרן בכמות יעודיים הקבלן יספק למזמין מתזים חליפיים ומפתחות  .11

  לפי התקן.

ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת, זאת ע"י מומחה המאושר ע"י  הקבלן .12

  היצרן.

מכון התקנים   העבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדיקה הסופית וקבלתן ע"י המפקח, .13

  זאת בכתב לקבלן. ואשר יאשר והמתכנן

ל הקבלה, וקוטותיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה נרשמים בפר .14

  ל.וקוטווהקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן שנקבע בפר

אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנונה  .15

  ולתפעולה הנכונים של המערכת.

  

  תקופת בדק  .4

  חודשים. 24תקופת הבדק לעבודות נשוא חוזה זה הינה   א.

השלמה  המסירה הסופית של המערכתתיקבע החל מתאריך  בדקהתחלת תקופת ה  .ב

  והמוכנה לתפעול רצוף ומושלם.

       

  תיאור העבודה
  

להלן תיאור כללי של העבודות השונות שיש לבצע במסגרת ההסכם הזה, המתייחס להוספה / 

הרחבת מערכות קיימות במתקנים קיימים, התקנת מערכות חדשות במבנים חדשים על פי הזמנת 

עבודה ספציפית, באתרי רשות שדות התעופה, ובהם: שדה תעופה רמון ומעברי גבול יבשתי רבין 

  וטאבה.

  
 אספקה והתקנה של מערכת מתזים (ספרינקלרים) אוטומטית לכיבוי אש במים   .א

  .NFPA-13, ואמריקאי 1596בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

 מרכיבי המערכתאספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה (בעברית) עבור כל   .ב

 שיותקנו.

 ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת   .ג

  שהותקנה, והתאמת פעולתה למערכת הקיימת.

הנתונים, הכמויות המפורטים להלן, הינם לאומדנה בלבד, אין הרשות מתחייבת   .ד

  לעשות שימוש בכמויות במלואן.

לתכניות המצורפות, על הזוכה להגישם לאישור במקרים בהם נדרש תכנון מעבר   .ה

  המנהל לפני הביצוע.
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את העבודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות שימסרו לזוכה בכל הזמנה,   .ו

  וכן בהתאם  להוראות יצרן המערכות.

  

  היקף העבודה

מהדורה  NFPAהתקנת מערכת מתזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקני   א.

  אחרונה ובהתאם לתכניות כאשר המערכת במצב פעולה.

מערכות כיבוי, כולל את  תקיןיבהם  האזוריםהקבלן מצהיר בזה שהוא ראה ובדק את   ב. 

אויר וכו', ותאם - המים, ביוב, מיזוגתקשורת, התכניות, התיאור הטכני, תאורת החשמל, 

אחראי לכך שהספקת והתקנת עם יתר הגורמים והיועצים את התקנת המערכות. הוא ה

שהוא מתעתד  בהתאם לתכניות, לרבות הציוד  ובמחירוןהמערכות המופיעות באומדן 

לכיבוי, וכי הן תפעלנה  המיועדים אזוריםלספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם 

  באופן תקין ומשביע רצון.

באמצעים אשר ימנעו הפרעות או  ומצוידותכל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות   ג.

  הפעלת שווא.

המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל החומרים   ד.

והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי האומדן. כל האביזרים יהיו 

 F.M. ו/או U.Lמתוצרת יצרן המאושר ע"י .

ופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה יהיו כל החומרים וכל המוצרים שיס  ה.

חדשים ומשובחים, ועליהם להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

והמתאימים למערכות מתזים. בהיעדרם של תקנים ישראליים, יתאימו החומרים 

ו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או  F.Mו/או . U.Lלתקנים האמריקאיים ומאושרים  .

  .רוןבמחי

הקבלן ידאג להמציא תעודות המעידות על טיב החומרים: כל המערכות, צנרת, אביזרים,   ו.

יצרן (אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן). הקבלן חייב - תקן או תו-משאבות וכו' ישאו תו

לקבל את אישור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו להשתמש, הן 

  ביחס לטיב החומרים.

מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים מהווה אישור לטיב  אולם,  

החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור 

מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה 

  על חשבונו של הקבלן. מוצרים, אביזרים, מכלולים וכו', הדבר יבוצע

  תוצאות הבדיקה תחייבנה את שני הצדדים.  

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון רשות הכבאות,   ז.

  תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'.

  

  מתזים

מקומם המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם, לאחר שהצינורות יורכבו ב  א.

  הסופי.
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המתזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה, כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. יש   ב.

  להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.

 באחתייעשו תוך שימוש  NPT)חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם (  ג.

לא יורשה  .או באמצעות פשתן וצבע מיניום בסרט או במשחת טפלוןמהאפשרויות:

  שימוש בשילוב פשתן יבש וטפלון.

אין לחזק את המתזים ביד, אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע חיזוק   ד.

  זה.

  .יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו  ה.

ו/או בתכניות), כמפורט  במחירוןאחרת  צוין(אלא אם  Q.Rהמתזים יהיו מטיפוס .  ו.

  במחירון.

  

  צנרת

" בקוטר החלצנרת   א.
2

1
  ).או ש"ע (תוצרת מודגל Quickoupתהיה בחיבורי   1

  תחובר בחיבורי הברגה. 1צנרת בקוטר "  

  כל הצינורות והמחברים יהיו מטיפוס גמיש ולא יותרו ריתוכים (אלא אם צויין אחרת).  ב.

כמצויין  SCH 40בלי תפר  מגלוונים יהיו צינורות פלדה 1"צינורות הספקת המים בקוטר   ג.

"ים בין . צינורות הספקת המים בקטרבמחירון
2

1
 מגלווניםיהיו צינורות פלדה   8לבין " 1

 .במחירון ובתכניות או על פי דרישת המפקחכמצויין  SCH 40ו/או  SCH 10בלי תפר 
 SCH   בצנרת. מחוץ למבנים יעשה שימוש SCH 10ככלל ,בתוך המבנים תותקן צנרת 

   U.Lכל האביזרים, ההסתעפויות והקשתות יהיו מיצור חרושתי ומאושרים.. 40
 . F.Mו/או .              

  ! מותרים כל שינוי כיון ייעשה רק ע"י קשתות.לא יאושרוכיפופים בצינורות   ד.

  .NFPA -13הקשתות תהיינה מוכנות מצינור פלדה בלי תפר, כמפורט ב  

ר במקטיני קוטר. יות השתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת, יש להשתמשחל איסור ל     ה. 

שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים, ובאישור מפורש בכתב של 

  המתכנן.

  המגולוונים.לחיבור הצינורות  שחוריםאין להשתמש בפיטינגים   ו.

  ב"הוקר".אין להשתמש . "Uלהרכבת מתזים יש להשתמש באביזר "  ז.

כן לאחוז כל -וכמו הצינורות מבפנים לפני הרכבתם, כלעל הקבלן לנקות היטב את   ח.

  האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה.

  

  עיגון הצנרת לתקרות הבטון

ת הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או לקורו  א.

הבטון. בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף המתלים, ייעשה 

  הדבר בהתאם.

  .NFPA 13בתקרות בטון חלקות, יעוגנו הצינורות בהתאם לנדרש עפ"י   ב.
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  .NFPA 13העיגון והחיזוק ייעשו כנדרש עפ"י   ג.

  

  התקנת מערכת המתזים 

  בדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם המפקח.יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות בהתקנה וב

  תחנת הפעלה רטובה .1
  )  ALARM VALVEברז אזעקה  (  1.1
תחנת ההפעלה תכלול: ברז אזעקה בקוטר ע"פ  1.2

), מחבר FLOW SWITCHהתוכניות, רגש זרימה (
הכולל אל חוזר, שני שעונים לחץ המותקנים  הסנקה

כולל  3אחד לפני הברז ואחד אחריו, פורק לחץ, מגוף "
מחברי שטורץ לביצוע בדיקת מים וברז ניקוז. התחנה 

. הכל בהתאם לנדרש FM-ו ULתהיה מאושרת 
 בתקנים ובתכניות המתזים.

 )NPRE ACTIOמערכת הפעלה יבשה (  .2
ותכלול בין היתר: מגופי  FM-ו ULתחנת ההפעלה תהיה מאושרת  2.1

מדחס אויר מושתק עם/ בלי מיכל אגירה, ברז ריקון  ,ניתוק, רגשי לחץ
 וכו'. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים. 

תחנת הפעלה היבשה תמוקם במקום מוגן מנזקי מז"א ופגיעה  2.2
  מכאנית.

) ישירות למקור (pre actionבמקרים בהם תותקן תחנת הפעלה יבשה  2.3
בקוטר זהה לפני תחנת  ul/fmהספקת המים יותקן אל חוזר מאושר 

ההפעלה היבשה בהתאם לדרישות התקן. כאשר תחנת ההפעלה תותקן 
כחלק ממערכת מתזים רטובה לא נדרש להתקין אל חוזר במבוא תחנת 

 ההפעלה.
תהיה התאמה מלאה בין כל מרכיבי המערכת (רכיבים אלקטרונים,  2.4

 יים והידראוליים).פנאומט
 4יעשה שימוש בצנרת מגלוונת בלבד. הצנרת תותקן בשיפוע של -צנרת 2.5

 מ"מ לכל מטר צנרת לכיוון נק' הניקוז.
יותקן ברז ריקון בתחנת הפעלה ובכל המקומות  - ניקוז מערכת יבשה 2.6

הנמוכים בהם מים עלולים להיכלא. פרט ריקון מערכת יכלול שני 
עליון יהיה במצב פתוח קבוע והברז מגופים כדוריים כאשר הברז ה

ס"מ  30התחתון יהיה במצב סגור. בין הברזים תותקן צנרת באורך 
ובקוטר אחד גדול יותר מקוטר הברזים אשר תשמש לקליטת מי עיבוי 
ללא גרימת בריחת לחץ אוויר מהמערכת. ריקון מי העיבוי יבוצע באופן 

וויר במערכת ע"מ זהיר שיבטיח  סביבה נקייה ויבשה ושמירת לחץ הא
להימנע מהפעלת שווא. ריקון המערכת יבוצע בהתאם לשלבים הבאים:

 .סגירת ברז כדורי עליון 
  .ריקון מי העיבוי שהצטברו ע"י פתיחת ברז כדורי תחתון 

עם השלמת ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ  -בדיקת אטימות המערכת 2.7
. יש לתקן ולשוב על 40psi -שעות בלחץ שלא יפחת מ 24אוויר למשך 

  1.5psi.הבדיקה בכל ירידת לחץ של 
  -מערך הספקת אוויר 2.8
 נתוני המדחס יהיו בהתאם לדרישות יצרן מגוף המערכת 

 תוצ' ברמד או ש"ע). pre  action (מגוף 
  דקות. 30מערך האוויר יתאים למילוי אוויר בצנרת המתזים בתוך 
 במקרים בהם תותקן  -אפיון מדחס אוויר בהתאמה לתנאי סביבה

מערכת הפעלה יבשה בחללים/אזורים שאינם רגישים למים ( ריקון 
מים תקופתי ממיכל האגירה) יותקן מדחס אוויר מושתק בעל מיכל 
אגירה. בחללים הרגישים למים יותקן מדחס אוויר מושתק ללא מיכל 

שתק ויתוחזק ע"י נציג רשמי של אגירה. בכל מקרה המדחס יהיה מו
. 1928יצרן המדחס ובאחריות של החברה המתחזקת בעלת ת"י 
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בהתאם להנחיות יצרן המדחס תבוצע בדיקה תחזוקה רבעונית/ חצי 
שנתית/ שנתית ע"י נציג רשמי של יצרן/ספק המדחס. עותק הבדיקה 
התקופתית יימסר למזמין. עותק נוסף יישמר בתיק המתקן באחריות 

ברה המתחזקת. ליקויים והמלצות שימצאו בבדיקה כולל הצעת הח
 מחיר ימסרו למזמין. 

 
 מדידה 2.9
תחנת ההפעלה נמדדת כיחידה קומפלט כאשר היא מותקנת במקום  2.10

והמחיר כולל אוגנים נגדיים, אטמים וברגים מגולוונים, בדיקה 
  והפעלה.

  ברזים ומגופים

ו/או  U.Lמאושרים . לפחות, BAR 12.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של   א.

.F.M .למערכות מתזים  

תותקן מערכת מגופי שליטה למבנה הכוללת: מגופים, שעונים, ברז ניקוז/בדיקה. מגוף   ב.

  .במחירוןחוזר יהיה מסוג הכולל פתח ביקורת, הכל כמפורט בתכניות ו/או - האל

(במידה  -"עם הפחתה ל  1בכל איזור בקצה הרחוק, יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר "  ג.

  או עפ"י תוכניות). האזוריתהשליטה  שלא הותקן ברז ניקוז/בדיקה במערכת מגופי

  

  

  

  מתגי זרימה והתראה

יותקן מתג זרימה חשמלי (המתג יהיה מאושר לשימוש ע"י  אזוריתעל מערכת הזקף ה  א.

  , בקוטר המפורט בתכנית.-.F.M)ו/או ה - .U.Lה

 FLOW /TAMPER SWITCHעל כל מגוף סגירה (שער או פרפר), יותקן מתג התראה   ב.

  .-.F.M)ו/או ה -.U.Lבקוטר המפורט בתכנית (המתג יהיה מאושר ע"י ה

 האש,-בלוח הבקרה הכללי של מערכת גילוי לאזורהקבלן יחבר על חשבונו את המתגים   ג.

  נפרד בלוח הבקרה של מערכת הכיבוי. אזורכיבוי,הח נפרד למערכת או אם יוחלט על לו

  

  צביעה

הקבלן יצבע את כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה וכל   א.

הצינורות יובאו לאתר עם צביעה  .1106ציוד אחר בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 

חרושתית בלבד. באתר יבוצעו אך ורק השלמות צבע בלבד. מפרט צביעה בהמשך מתייחס 

  לצביעה חרושתית וצביעה באתר כאחת:  

  הכנת השטח:  .1א.  

 בממיס צינור מגולוון יש לנקות משמנים, חלודה וכל חומר אחר    -    

  מתאים.

להסרת חלודה, שמנים וכל לכלוך  תכאנימצינור שחור יש לנקות היטב    -    

  אחר.

  צבע יסוד:  .2א.  
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 2או  בהתזהן מיקרו 30, בעובי ZNלצינור מגולוון טמבור אפיטמרין    -    

  שכבות בהברשה.

שכבות  2או  מיקרון בהתזה 50לצינור שחור טמבור בזק, בעובי    -    

  בהברשה.

שכבות  2או  מיקרון בהתזה 40צבע עליון טמבור סופרלק, בעובי    -    

  בהברשה.

  ע"פ בחירה אך עם שילוט "צנרת ספרינקלרים" ע"ג  גוון הצבע יהיה       

  .לוחית מתכת (כלול במחירי היחידה)                                        

לאחר סיום העבודה, הקבלן יבצע תיקוני צבע (כולל צבע יסוד או פריימר) בכל חלקי   ב.

  במהלך העבודה. הצנרת והאביזרים שנפגעו

  

  שילוט

והתקן,  הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן  א.

  .ובהתאמה להנחיות והוראות שירותי הכבאות

  השילוט כלול המחיר המכרז, ולא תשולם כל תוספת בגינו.  ב.

  

  בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים

המתקן בהתאם למפורט להלן. כל העבודות, החומרים, לאחר השלמת העבודה, יבדוק הקבלן את 

  הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן.

עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל   א.

  מערכת המתזים כדי להבטיח:

  שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש.  )1  

  זים לא ניזוק.שאף אחד מראשי המת  )2  

  שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו.  )3  

  שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן.  )4  

  שמגופי המערכת סגורים.  )5  

  

למשך זמן של  BAR 2אויר של -עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ  ב.

  שעתיים, ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.

יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת, כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה לא  הערה:  

  .BAR - 2.8תהיה נתונה בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ

עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה   ג.

  שעות. 8אטמוספרות למשך זמן של  2הידראולית, בלחץ של 

  יפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.יש לתקן את כל הדל  

 אטמוספרות, יחזור הקבלן על הבדיקה -2עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  ד.

  ללא הפסדי לחץ. שעות 2למשך זמן של  BAR 13.8ההידראולית בלחץ של 

ם תחובר הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטר  

  המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.
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 BAR 12 עד - עבודה מותרהמערכת ללחץ לחץ  יופחתעם גמר בדיקת מערכת המתזים,   ה.

  ותשאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת.

לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של   ו.

  הלם מים.המערכת בזהירות, כדי למנוע 

  

  אופני מדידה ומחירים

אחרת  צויןשיטת המדידה והתשלום תהיה כמפורט  במפרט הכללי הבינמשרדי, אלא אם   א.

  .במחירוןבסעיפי המפרט המיוחד או 

מחירי צינורות מכל הסוגים כוללים מדידת הצנרת תבוצע לאורך צירים לרבות הספחים.     ב. 

 מתלים, חיזוקים, זיזים,שרוולים, צביעה וכלאוגנים, מעברי קוטר, מחברים,  , את

עבור כל ספח (קשת או  האביזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם המושלמת.

  צינור באותו קוטר.    מטר אורך הסתעפות בלבד) ישולם לקבלן מחיר

  

עזר, עבודת התקנות ביצוע  -כוללים גם את האביזרים, החיזוקים, חומריהיחידה מחירי   ג.

מנת להבטיח הפעלה תקינה -ו/או יציקות, וכל הדרוש להשלמת ההתקנה, עלחציבות 

  ומושלמת של הציוד.

יכלול את השילוט כנדרש בסעיף "שילוט", וכן ארגזי מתזים חליפיים  מחירי היחידה  ד.

  ומפתחות בכמות הנדרשת לפי התקן.

  

  שינויים

, וכן להציע חלקים ו/או הקבלן רשאי להציע שינויים בתכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים

  ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנאים הבאים:-אביזרים שווי

  הרלוונטיים ולעקרונותיהם. NFPAההתאמה מלאה לתקני   )1

  לנ"ל. F.Mו/או . U.Lאישור .  )2

  חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי (אם ידרש ע"י המתכנן).  )3

ב. החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת אישור המתכנן והסכמתו בכת  )4

  לערעור.

  

  

  תכניות ביצוע

הקבלן, לפי השינויים והציוד  תכנון סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"י

התנאים במקום ומערכות אחרות. התכניות והחישוב  שיוצעו ע"י הקבלן ו/או שידרשו עקב

. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור מטעם הרש"ת יוגשו לאישור המתכנןההידראולי, אם ידרשו, 

  הכנת התכניות והחישובים הסופיים (לביצוע).

 3לקראת המסירה וכתנאי לקבלת המערכת ולתשלום החשבון הסופי יכין הספק  .1
 סטים הכוללים:

  
 הוראות התקנה של מרכיבי המערכת, והוראות הפעלת    .א

  המערכת בעברית בלבד.
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 אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת בעברית בלבד. הוראות  .ב

 נוהלי איתור תקלות.  .ג

 \רשימת ציוד, מכשירים, אביזרים וכו' ופרטי הספקים.  .ד

 תעודות אחריות מספקים/יצרנים.  .ה

 תוכניות לאחר ביצוע.  .ו

כולל אישור ממכון התקנים, אשר  34.1.8אישורים, ע"פ סעיף   .ז

 יבוצע ע"ח הספק וייכלל במחיר היח'.

  

ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן, כך שיוכלו לבצע את הפעולות הספק  .2
  הדרושות.

  
  

בסיום בדיקות הקבלה, אישור מכון התקנים, ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב על 
  "גמר העבודה".

  
כל הפעולות הרשומות לעיל כולל תיאום וליווי ביקורות מעבדה עד לקבלת אישור למערכת ללא 

כלולות במחירי המחירון. בדיקת המעבדה  AS MADEהסתייגויות או הערות , אישורים ותוכנית 
תהיה על חשבון הרש"ת כך שהרשות תחשב כמזמינת העבודה מטעם המעבדה. הקבלן יהיה 

קשה להצעת המחיר ויתנהל מול המעבדה ועד להחתמת נציג הרש"ת את אחראי להגשת טפסי ב
  הצעת המחיר לבדיקה ולהגישה חתומה למעבדה.

  
  
  

אחזקה מונעת למערכות כיבוי אוטומטי במים, הידרנטים וגלגלונים (ברזי  34.3
  שריפה חיצוניים ועמדות כיבוי אש פנימיות)

  
  כלליא.  

  
 NFPA 25(   1928אחזקת מערכות הכיבוי האוטומטי תתבצע בהתאם להנחיות ת.י.  .1

 .(  

אלא להרחיב  1928אין בהנחיות להלן לגרוע / לסתור את  הנחיות האחזקה בת.י.  .2

  בתחום זה  ברשות שדות התעופה . םולפרט נהלי עבודה רלוונטיי

פתו האנגלית, בש  NFPA 25המאמץ את תקן  1928הקבלן מצהיר בזאת כי ת.י.  .3

בשינויים ותוספות , מצוי ברשותו, קראו והבינו, לרבות השינויים והתוספות 

 .1928המצוינים בהקדמה לת.י. 

החברה המתחזקת תהיה אחראית לכל העבודות, הפעולות והאביזרים שיבוצעו ו/או  .4

יסופקו על ידה למשך שנה אחת. לא תשולם כל תוספת עבור תיקון חוזר, החלפת 

ו כל ביצוע שאינו תואם את דרישות התקנים הרלוונטיים ואת דרישות רשות אביזר א

  שדות התעופה המפורטים בנספח זה.

  
  ביצוע עבודות בנמלי תעופה/מעבר גבולב.  

         
נמל תעופה/מעבר גבול  הנו אתר מיוחד המחייב התייחסות מיוחדת בכל הכרוך בהיערכות  .1

 ובביצוע 
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עבודת אחזקה בתחום ציבורי, בקרב קהל הנוסעים  עבודות. במקרים רבים תתבצע

  השוהים בתחומי הנמל.

  עבודה בתחומי הנמל מחייבת בין היתר: .2

  הופעה בלבוש ייצוגי הולם.  2.1           

  התנהלות שקטה, ביצוע הנחיות המפקח / הממונה מטעם רשות  –התנהגות נאותה   2.2           

  שדות התעופה במהירות , ביעילות ובאדיבות.         

  תיאום מוקדם של פרטי הביצוע ובזמן אמת עם מספר גורמים ברשות שדות   2.3           

  התעופה.                  

 ביצוע פעילות ללא תאום מראש עלול לגרום להתראות שווא, להפעלת מערכות  .3

לגרום שיבושים ונזק ממשי בתפעול השוטף של אינטגרציה ללא צורך אמיתי, דבר העלול 

  הנמל ! 

יש חשיבות רבה לביצוע עבודה בתנאי בטיחות מושלמים, תוך בידוד איזור העבודה ולפנות  .4

  פסולת וציוד מאתר העבודה מיד עם סיומה.

  

  אחזקה מונעת מערכות כיבוי אוטומטי במים    34.3.1
  
  (NFPA 25)  1928אחזקה מונעת למערכות הכיבוי האוטומטי תבוצע בהתאם להנחיות ת.י.  .1

 התקף.

פעולות התחזוקה תבוצע ע"י אחרים ולא כלולה בחוזה  – מערכי שאיבה ואגירה לכיבוי אש .2

זה. באחריות החברה המתחזקת לתאם נציג מטעמה המתמחה בתחזוקת מערכות שאיבה 

שנים לפחות בתחום אחזקה של  5) ובעל ניסיון מוכח של NFPA 20/25ואגירה לכב"א (

מערכות שאיבה ואגירה למערכות מתזים, אשר יתלווה לנציג הגוף המתחזק מטעם רש"ת את 

עפ"י  1928המערכת, אחת לשנה לצורך ביצוע בדיקה ופעולות תחזוקה כפי שמוגדר בת"י 

והאגירה. החברה  פורמט מכון התקנים הישראלי לבדיקה שנתית של מערך השאיבה

המתחזקת תהיה אחראית להחזיק ברשותה עותק של אישור תחזוקה שנתי בתוקף של מערך 

השאיבה והאגירה (כאמור הבדיקה והאישור השנתי יבוצע ע"י אחרים). במידה ומסיבה כל 

שהיא והאישור השנתי לא יתקבל וזאת לאחר ניסיונות מוכחים, תהיה החברה המתחזקת 

דעה רשמית ובכתב לנציגי הרש"ת (האחראים הישירים על נושא מערכות מחויבת למסור הו

 כב"א). 

המכרז מתייחס לסה"כ כל תחנות השליטה המשניות והראשיות של מערכות המתזים  .3

באתרים הכלולים במכרז זה, ולכל סוגי המערכות הקיימות בהם (כגון מערכות מתזים 

 רטובות , יבשות , הצפה וכו').
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  הפעלה ראשית רטובה תחנת .4

  )  ALARM VALVEברז אזעקה  (  .4.1
תחנת ההפעלה תכלול: ברז אזעקה בקוטר ע"פ התוכניות, רגש זרימה  .4.2

)FLOW SWITCH מחבר הסנקה הכולל אל חוזר, שני שעונים לחץ ,(
כולל  3המותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו, פורק לחץ, מגוף "

יקוז. התחנה תהיה מאושרת מחברי שטורץ לביצוע בדיקת מים וברז נ
UL ו-FM.הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים . 

 
 תחנת הפעלה משנית/קומתית רטובה .5

, רגש UL/FMתחנת ההפעלה תכלול: מגוף ניתוק מסוג פרפר מאושר  .5.1
זרימה, ברז בדיקה וריקון. במידה ומכלול התחנה כולל אל חוזר יש 

 ואת תקינותו. UL/FMלוודא שמעליו מותקן פורק לחץ מאושר 
  

 )PRE ACTIONמערכת הפעלה יבשה (  .6
ותכלול בין היתר: מגופי  FM-ו ULתחנת ההפעלה תהיה מאושרת  .6.1

מדחס אויר מושתק עם/ בלי מיכל אגירה, ברז ריקון  ,ניתוק, רגשי לחץ
 וכו'. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים. 

  מז"א ופגיעה מכאנית.תחנת הפעלה היבשה תמוקם במקום מוגן מנזקי  .6.2
) ישירות למקור (pre actionבמקרים בהם תותקן תחנת הפעלה יבשה  .6.3

בקוטר זהה לפני תחנת  ul/fmהספקת המים יותקן אל חוזר מאושר 
ההפעלה היבשה בהתאם לדרישות התקן. כאשר תחנת ההפעלה תותקן 
כחלק ממערכת מתזים רטובה לא נדרש להתקין אל חוזר במבוא תחנת 

 .ההפעלה
תהיה התאמה מלאה בין כל מרכיבי המערכת (רכיבים אלקטרונים,  .6.4

 פנאומטיים והידראוליים).
 4יעשה שימוש בצנרת מגלוונת בלבד. הצנרת תותקן בשיפוע של -צנרת .6.5

 מ"מ לכל מטר צנרת לכיוון נק' הניקוז.
יותקן ברז ריקון בתחנת הפעלה ובכל המקומות  -ניקוז מערכת יבשה .6.6

לים להיכלא. פרט ריקון מערכת יכלול שני הנמוכים בהם מים עלו
מגופים כדוריים כאשר הברז העליון יהיה במצב פתוח קבוע והברז 

ס"מ  30התחתון יהיה במצב סגור. בין הברזים תותקן צנרת באורך 
ובקוטר אחד גדול יותר מקוטר הברזים אשר תשמש לקליטת מי עיבוי 

העיבוי יבוצע באופן  ללא גרימת בריחת לחץ אוויר מהמערכת. ריקון מי
זהיר שיבטיח  סביבה נקייה ויבשה ושמירת לחץ האוויר במערכת ע"מ 

 להימנע מהפעלת שווא. ריקון המערכת יבוצע בהתאם לשלבים הבאים:
 .סגירת ברז כדורי עליון 
  .ריקון מי העיבוי שהצטברו ע"י פתיחת ברז כדורי תחתון 
בדיקת לחץ  עם השלמת ההתקנה תבוצע -בדיקת אטימות המערכת .6.7

. יש לתקן ולשוב על 40psi - שעות בלחץ שלא יפחת מ 24אוויר למשך 
  1.5psi.הבדיקה בכל ירידת לחץ של 

  -מערך הספקת אוויר .6.8
 נתוני המדחס יהיו בהתאם לדרישות יצרן מגוף המערכת 

 תוצ' ברמד או ש"ע). pre  action (מגוף 
 דקות. 30בתוך  מערך האוויר יתאים למילוי אוויר בצנרת המתזים 
 במקרים בהם תותקן  -אפיון מדחס אוויר בהתאמה לתנאי סביבה

מערכת הפעלה יבשה בחללים/אזורים שאינם רגישים למים ( ריקון 
מים תקופתי ממיכל האגירה) יותקן מדחס אוויר מושתק בעל מיכל 
אגירה. בחללים הרגישים למים יותקן מדחס אוויר מושתק ללא מיכל 

ה המדחס יהיה מושתק ויתוחזק ע"י נציג רשמי של אגירה. בכל מקר
. 1928יצרן המדחס ובאחריות של החברה המתחזקת בעלת ת"י 
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בהתאם להנחיות יצרן המדחס תבוצע בדיקה תחזוקה רבעונית/ חצי 
שנתית/ שנתית ע"י נציג רשמי של יצרן/ספק המדחס. עותק הבדיקה 

מתקן באחריות התקופתית יימסר למזמין. עותק נוסף יישמר בתיק ה
החברה המתחזקת. ליקויים והמלצות שימצאו בבדיקה כולל הצעת 

 מחיר ימסרו למזמין.
פעולות תחזוקה למדחס: בכל מקרה אחראית החברה המתחזקת  .6.9

 לפעולות אחזקה בתכיפות בהתאם להנחיות יצרן המדחס.
במידת הצורך והחברה המתחזקת תידרש להספקה והתקנת מדחס חדש  .6.10

 יענה לדרישות הבאות יסופק מדחס אשר
   המערכת בהתאם להגדרות מתכנן המערכת (חישוב נפח של כלל צנרת

דקות) ובהתאם לדרישות התקן ( ת"י  30המערכת תוך זמן מילוי של עד 
1596 .( 

  קביעת רגישות החלל בו יותקן המדחס ובאם יידרש מדחס רגיל או
 מושתק תהיה של המפקח/נציג רש"ת בלבד. 

 מדחס שאינו נושא תעודת אחריות של שנה לפחות  בנוסף לא יאושר
 עבור כלל המכלול מיצרן / ספק המדחס.

 
  

ומבוקרים מרחוק בתחנת כיבוי והצלה/ במוקד  ראשי מערכות כיבוי אש אוטומטי המחווטים .7

מאויש ייבדקו ע"י הקבלן בכל בדיקה ו/או פעולות אחזקה. הבדיקה תתבצע באמצעות 

פתיחת ברז בדיקה הרחוק ביותר מתחנת השליטה ולא מברז בדיקה ע"ג התחנה ולא 

  באמצעות הפעלה חשמלית של רגש הזרימה.

כם המאשר את תקינות מערכת הכיבוי האוטומטי בתום כל בדיקה יופץ ע"י הקבלן דו"ח מס .8

שיפורטו בנספח לדו"ח. ליקויים  –למעט אותן מערכות בהן אותרו ליקויים  - בכל אתר שנבדק

במסגרת אחזקת שבר. לאחר ביצוע התיקונים יופץ ע"י  –אלה יתוקנו בסמוך למועד הבדיקה 

  המאשר את תקינות המערכת כולה. –הקבלן למפקח דו"ח משלים 

  .1928בהתאם להנחיות ת.י. –דו"ח יופץ בעברית ה .9

וימולא  -בנוסף לדו"ח המצוין לעיל, יופץ דו"ח מפורט בפורמט שיוכן ע"י רשות שדות התעופה .10

ע"י הקבלן במסגרת הבדיקה. דו"ח זה יכלול את נושאי הבדיקה המפורטים לכל ראש מערכת 

  כיבוי אוטומטי בנפרד.

–כגון  –יים קלים שיתגלו ואשר ניתנים לתיקון מידי במסגרת הביקורת יטפל הקבלן בליקו .11

שימון/ גירוז מכלולים . ליקויים המחייבים היערכות יצוינו בדו"ח הבדיקה, כאמור ויטופלו 

  במסגרת אחזקת שבר. –לאחר אישור המפקח 

במסגרת האחזקה המונעת יהא הקבלן אחראי להשלמת שילוט חסר במתקני המערכות  .12

רגשי זרימה, שילוט איתור למגופי בקרה ושליטה במערכות הכיבוי לרבות שילוט זיהוי ל

האוטומטי, שילוט ברזי ניקוז וכל מתקן נוסף במערכת. השלמת שילוט חסר תבוצע במהלך 

  הביקורת התלת חודשית או בתוך שבוע ימים מאיתור החסר ודרישת המפקח.

. במסגרת הביקורת 1928בת.י.כמצוין  - ביקורת שנתיתבמסגרת האחזקה המונעת כלולה גם  .13

השנתית תבוצע בדיקה פיסית של כל ראש מערכת ע"י הזרמת מים באמצעות ברז בדיקה 

ויבוצע אימות טלפוני לקליטת חיווי פעולת רגש הזרימה במרכזת הבקרה והגילוי וביומן 

  תחנת הצלה וכיבוי אש.

ים נוספים הנגזרים התמורה לקבלן בעבור ביצוע הפעילות המצוינת לעיל , לרבות נושא .14

כלולה בהצעת המחיר של הקבלן לביצוע אחזקה  –ואשר לא נזכרו כאן  1928מהוראות ת.י. 
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 הכוללת את כל מרכיבי העלות, חומרים, שעות עבודה ורווח הקבלן. –מונעת 

בכל שנה תבוצענה בדיקות אינטגרציה למערכות כיבוי האש  – בדיקות אינטגרציה .15

לצורך ביצוע  -משכו מספר ימי עבודה ותידרש השתתפות הקבלןהאוטומטי. בדיקות אלה יי

בהתאם להנחיות מנהל הבדיקות מטעם  –סימולציה להפעלת מערכות כיבוי אש אוטומטי 

רשות שדות התעופה. מועדי ביצוע הבדיקות יתואמו מראש עם הקבלן. התמורה לקבלן בגין 

 בכתב הכמויות.  -'יעבודה זו תהיה לפי סעיף שעות עבודה לפועל מקצועי ברג

  

  אחזקה מונעת להידרנטים 34.3.2
  

  ביקורת שנתית .1

 בתום הביקורת תודבק על זקף ההידרנט מדבקה בה יצוינו הפרטים הבאים:            

 שם החברה. -

 שם הבודק -

 תאריך ביצוע הבדיקה. -

 

 עמידות בכל תנאיי מזג אוויר. -ס"מ, עשויה משי  10/5המדבקה תהיה במידות 

 ס"מ בגוון שחור על רקע צהוב. 2פונט אנכי יהיה גודל 

  פרטי הבדיקה יירשמו בטוש עמיד בכל תנאי מזג אוויר.

 
 הביקורת השנתית תכלול : .2

 פתיחת ברז כל ההידרנט -

 דקה. 1הזרמת מים במשך  -

 סגירת הברז. -

 גירוז מנגנון הברז בוזלין טכני (במקרים שנדרש הגירז).  -

  
  
  
 

  בהתאם לטבלה מצורפתהנפקת דו"ח ביקורת שנתי  .3
  

     
  נתב"ג –דו"ח ביקורת שנתית להידרנט  

  
  

  תאריך ביקורת:
  

  שם הבודק
  

  מס' ההידרנט :
  

  1X"2    1X"3  2X"3סוג ההידרנט:    
                         
      6/  " 4/   "   3זקף:    "                      
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  פרוט ממצאים :

 

  הערות  לא תקין  תקין  נושא נבדק  מס'
  קורוזיה במנגנון –נזק   1

  
      

        ברז נפתח ונסגר בקלות  2

מכסה שטורץ מעוגן   3
  בשרשרת

      

        נזילות  4
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  אחזקה מונעת גלגלונים    34.3.3

  
  על כל חלקיו. 2חלק  2206גלגלונים יתוחזקו על פי המפורט בתקו ישראלי 

  
  אחזקה מונעת מגופי שער  34.3.4

  
 טיפול שנתי. תהא האחזקה

  :הטיפול יכלול
  ניקוי וסיכה לציר המגוף בוזלין רפואי. -
  סגירת ופתיחת המגוף. -
 פרוק בית אטם הציר, בדיקת שלמות ברגי התפס, ניקוי וסיכה בוזלין רפואי, וסגירת בית -

  אטם הציר.
  תיעוד והדבקת מדבקה המאשרת ביצוע הטיפול השנתי. -

  
  עב' אחזקה–אופני מדידה ותשלום  34.3.5

  
סעיפי התחזוקה במכרז זה מתייחסים למחיר שנתי לתחזוקה בהתאם לכמות הרשומה  .1

בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. כמויות מערכות הכבוי הנקובים במפרט ו/או בכתב הכמויות 
התשלום בפועל יהיה באופן יחסי לכמות  הינן הכמויות הידועות בזמן עריכת מפרט זה.

על כל הוספה / הפחתה במספר המערכות זוקה בפועל. המערכות שעבורן בוצע עבודת התח
  לתחזוקה תתקבל תוספת או גריעה בתשלום באופן יחסי. 

  
והספקת המים למערכות  עם זכייתה תבצע החברה המתחזקת מיפוי של כלל מערכות כב"א .2

עב' אחזקה טרם תחילת -בהתאם לשיטת התמחור המתוארת בתת פרק אופני מדידה ותשלום
 העבודה. מיפוי המערכות יועבר לעיון המזמין ולאישורו. 

 דרישות מינימליות:- הכנת תכניות מיפוי .2.1
  -מערכות מתזים .2.1.1

 מיקום תחנות שליטה ראשית ומשניות. .2.1.1.1
שליטה של תחנת שליטה ראשית ומשנית. תחום המערכת עבור כל אזור  .2.1.1.2

שמות/מספרי תחנות השליטה ותחומי המערכת יתואמו ויאושרו עם אחראי 
 כב"א מטעם הרש"ת.

 מיקום כל ברזי הריקון והבדיקה של כל אחת מתחנות ההפעלה.  .2.1.1.3
מערך ברזי שריפה, עמדות כב"א פנימיות ומערך אספקת המים לכלל מערכות כב"א  .2.1.2

 -( כולל מתזים)
 וי כל עמדות כב"א פנימיות.מיפ .2.1.2.1
 מיפוי כל הגלגלונים  .2.1.2.2
 מיפוי כל ברזי השריפה החיצוניים. .2.1.2.3
מיפוי כל אביזרי השליטה ע"ג צנרת הזנה למערכות כב"א ( מגופי שליטה,  .2.1.2.4

 הסנקות, מפחיתי ומקטיני לחץ במידה וקיימים וכו').
  
  מערכת כבוי אוטומטי במים  .3

תשלום יבוצע בעבור תחנות שליטה ראשיות ומשניות בכל אתר ואתר כאשר הצעת   .א
הקבלן לתחזוקת תחנת שליטה ראשית עבור מכלול התחנה ואביזריה בלבד. תחנת 

הפעלה משנית תתומחר עבור תחזוקת אביזרי התחנה ותכלול את כלל מערכת המתזים 
 על כל חלקיה בשטח הקומה/חלק המבנה. 

קיימת חלוקה לתחנות הפעלה ראשיות ומשניות (מערכת מתזים  במערכות בהם לא  .ב
במבנה חד קומתי לדוגמא) , תתומחר תחנת השליטה הראשית כתחנת הפעלה משנית 

 ותכלול את כל פעולות התחזוקה של מערכת המתזים  בקומה / חלק המבנה. 
 
 הידרנטים:  .4

שב ליחידה/להידרנט היחסי המחומחיר הע"פ על כל הידרנט נוסף (חדש) תשולם תוספת   .א
 בהתאם למחיר הפאושלי.



 

67 
 

 
 גלגלונים:  .5

היחסי המחושב ליחידה/גלגלון מחיר הע"פ על כל גלגלון נוסף (חדש) תשולם תוספת   .א
 בהתאם למחיר הפאושלי.

  
 מגופי שער: .6

היחסי המחושב ליחידה/מגוף בהתאם מחיר הע"פ על כל מגוף נוסף (חדש) תשולם תוספת   .א
 למחיר הפאושלי.

 
  

  אחזקת שבר 34.3.6
  

  הקבלן יופעל לביצוע תיקוני שבר ע"י המפקח. .1

  כמפורט בחוזה.  - מועד התייצבות הקבלן לביצוע תיקוני שבר  .2

  ביצוע תיקון שבר מחייב תיאום טלפוני , בזמן אמת, עם הגורמים הבאים: .3

  המפקח .  3.1           

  הממונה על המתקן בו מתבצעת העבודה.  3.2           

  הממונה על מערכות הגילוי והבקרה  3.3           

  יומן תחנת הצלה וכיבוי אש.  3.4           

במקרה שיידרש ניקוז מים ממערכת לצורך העבודה, ובהתאם לאישור שיינתן  –ככלל  .4

תנוטרל מערכת הגילוי , ע"י הממונה על מערכות  –מטעם נציג רש"ת ( אחראי ישיר ) 

הגילוי ברשות שדות התעופה, באזור ביצוע העבודה, עד לאחר סיום העבודה וקבלת 

  הודעה על כך מהקבלן.

לא יבוצע ריקון ו/ או מילוי מים במקביל בשתי מערכות כיבוי אוטומטי  –בכל מקרה  .5

מילוי מים במערכות סמוכות מחשש להפעלת מערכת האינטגרציה. ריקון/  - סמוכות

יבוצע בדירוג, ולפני ביצוע פעולת ריקון/ מילוי מים  במערכת סמוכה תהיה המתנה 

  של מחצית השעה ,לכל הפחות.

לעיתים יהיה צורך לפרק תקרות לצורך ביצוע העבודה. במקרה של  –פירוק תקרות  .6

לדוגמא.  -ס מסור לגב –תקרת גבס תבוצע פתיחה ע"י הקבלן באמצעות כלי מקצועי 

שיאפשר ביצוע העבודה, תוך הקפדה על  -פתיחת התקרה תבוצע בהיקף מצומצם

  ביצוע אסתטי. תיקון התקרה יבוצע ע"י אחרים.

התקרה תפורק ותותקן מחדש ע"י הקבלן  – םתקרה  אקוסטית מאריחים מינראליי

  מיד בתום העבודה.

חלק מהתקרות מחייבות פירוק והתקנה ע"י קבלנים מקצועיים  –תקרות מיוחדות 

  אחרים. ביצוע עבודות הפירוק וההתקנה של התקרות יבוצע ע"י אחרים.

  בכל מקרה מבצע פירוק תקרות יקבע ע"י המפקח. 

בכל התייצבות לתיקון תקלות שבר על הקבלן להיות ערוך לעבודה  – עבודה בגובה .7

יד בכל ציוד הבטיחות האישי הנדרש לביצוע עבודות בגובה. צוות הקבלן יהיה מצו

בגובה כגון רתמות אישיות, חבלי הצלה עם התקני שיכוך תקינים, קסדות אישיות, 

אמצעי תאורה וכל ציוד אחר הנדרש לשם ביצוע עבודה בהתאם לדרישות הבטיחות. 

  במידת האפשר, רש"ת תעמיד לרשות החברה המתחזקת אמצעי הרמה.
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עבודה יבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. בעבודות שתתבצענה בתחומים תיחום אזור ה .8

ציבוריים וסמוך לקהל הנוסעים , תסייע רשות שדות התעופה במידת האפשר, ע"י 

  הממונה על המתקן, אך האחריות לביצוע תיחום אזור העבודה חלה על הקבלן.

ר יבוצע ע"י ריקון מים ממערכות כיבוי אוטומטי לצורך ביצוע עבודת תיקון שב .9

הקבלן. ריקון המים יבוצע למערכות ביוב בלבד. במקרים בהם לא תימצא מערכת 

ניקוז מוסדרת,  יניח הקבלן צנרת גמישה מנקודת הניקוז אל מערכת הביוב, כאמור. 

  לא תשולם תוספת כלשהי על ביצוע עבודת פריסה זו. 

 למניעת נזקים. – מילוי מים במערכת , לאחר ביצוע עבודה, יבוצע באופן מבוקר .10

התמורה בגין ביצוע ריקון ומילוי מים במערכות כיבוי אוטומטי בהתאם לסעיפי כתב  .11

  הכמויות.

  לעיל. 3לאחר סיום כל תיקון יועבר דיווח בזמן אמת לכל הגורמים הנזכרים בסעיף  .12

בתום ביצוע תיקון שבר ימולא יומן עבודה ע"י הקבלן , יומן העבודה יוצג ע"י הקבלן  .13

  לאישור וחתימת המפקח במקום.

  
  

  קווי מים – 57פרק 

  

  כללי  57.00

  במפרט הכללי הבינמשרדי. 57מפרט מיוחד זה הינו בנוסף לאמור בפרק   

  פרק זה מיועד להנחת קוי כיבוי אש מחוץ לבנינים.               

    

  כללי -צנרת ואביזרים   57.01

  

שינוי שיתבקש או שיש בדעת הקבלן ואי הנדרש בתוכניות, כל תוהצנרת תותקן ב  א.  

  אי קטע כלשהוא, מכל סיבה שהיא, חייב בקבלת אישור המפקח לכך.ולבצע בתו

  

מערכת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך. בעת איכסונם על הקבלן לאתר   ב.  

להם וחדירת לכלוך לתוכם. לפני  פגיעה -מקום איכסון נאות לצינורות למניעות

בדוק הצינורות, למנוע חדירת לכלוך לתוכם בעת עבודתו הרכבתם על הקבלן ל

  ולסתום הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.

  

הברגים והאומים לחיבורי המגופים, האוגנים וכיו"ב יהיו מגולוונים, האטמים   .ג  

  , או ש"ע מאושר ע"י המפקח.לאוגנים יהיו מסוג "קלינגריט"

  

  

כל סוג וקוטר תובא לאתר העבודה עם צבע ו/או עטיפה ככלל צנרת פלדה מ  ד.              

חיצונית חרושתיים. אופן צביעה באתר המפורט בהמשך מיועד להדלמת קטעים 

וכיסוי ריתוחים בלבד. מובהר בזה שלא יורשה לבצע צביעת צנרת באתר 

  בקטעים ארוכים.
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 יהיו צינורות הפלדה וחלקי קצרים ו/או בהשלמת צביעה בקטעים הגלויים  .ז

כפי המתכת האחדים צבועים (לאחר ניקוים היסודי מלכלוך וכתמי שומן) 

  . 34שהוסבר בפרק 

  

   צנורות פוליאתילן   57.02

  

  PE100או צנרת  מצולב כדוגמת "פקסגול" ןוי המים יהיו מצנורות פוליאתילק  א.  

בהתאם לדרישות המתכנן או המפקח עם מחברים וספחים מתוצרת "פלסאון" 

    . 16או  15מותאמים לצנורות אלו. להולכת כיבוי אש כל הצנורות יהיו מדרג 

  

מ' בחול עד לפני  1.00קרקעיים ינתן כיסוי של לפחות -לצנורות בקטעים התת  ב.  

  השתית. 

  

רים יהיו מחוברים בריתוך באמצעות כל הצנורות מפוליאתילן להולכת מים ק  ג.  

  מופות חשמליות בלבד.

קרקעיים -צנורות המים החמים יחוברו באמצעות מחברי פליז. בקטעים התת    

המחברים יעטפו בעטיפת מגן כפולה פלסטית או כל חומר אחר שיאושר ע"י 

  המפקח ובהתאם לדרישות היצרן . 

  

כשרו והוסמכו ע"י החברה הריתוכים והחיבורים יעשו באמצעות אנשים שהו    

  המיצרת ומשווקת צנורות אלו ועל הקבלן להציג האישורים שידרשו לשם כך.

  

הנחת הצנורות, ביצוע החיבורים/ריתוכים לרבות העבודה בכלולתה תהיה תחת   ד.  

בקרה, הנחיות ופיקוח של הציגי החברה המיצרת הצנורות, אשר יאושרו בכתב 

  כל הנוגעים בדבר.את הביצוע לשביעות רצונם של 

  

  

  

  

  צנורות פלדה  57.03

  

צינורות פלדה מחוץ למבנים,  להזנת מערכת כיבוי אש אוטומטיות באמצעות מתזים 

ללא תפר. כמו כן, אותה צנרת תהיה מגולוונת בהתאם לתכניות,  40יהיו מסקדיול 

של המפרט  57דרישת המפקח ו/או המתכנן. צנרת עילית תיצבע בהתאם למפורט בפרק 

הכללי. צנרת להנחה בתוך הקרקע תהיה עטופה בפוליאתילן תלת שכבתי שחול. צנרת 

תובא לאתר בצביעה ו/או עטיפה חרושתית בלבד. באתר יבוצעו השלמות צביעה ו/או 

  עטיפה בלבד.
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  הגנה בפני חלודה 

מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 

נים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות מוג

איטום חיבורי צנרת   שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים.

בהברגה והגנה על ההברגות יש לבצע או באמצעות פשתן וצבע מיניום או באמצעות טפלון. לא 

  הברגות עם שילוב של פשתן יבש וטפלון במקום צבע מיניום.יתקבלו חיבורי 

  

  

הספחים לצנורות הנ"ל כגון ברכיים, הסתעפויות וכיו"ב יהיו מאותו מין וסוג     .א

  הצנורות שיסופקו וידרשו להתקנה.

  

ם בריתוך. מעל הקרקע בריוחבתוך הקרקע יהיו מ צנורות והספחים הנ"ל    .ב

  אפ-אביזרי קוויקהחיבורים יהיו בריתוך ו/או באמצעות 

  

כרתכים מקצועיים  ריתוכי הצנורות יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו    .ג

  בעלי תעודת הכשרה/הסמכה מתאימה של משרד העבודה.

  

או לדרוש מהקבלן ביצוע צילומי רנטגן  יוחלט על כך, יהיה המפקח רשאישבמידה   .ד

הצילומים יוזמנו  מחיבורי הריתוך שבוצעו על ידו, 50%-לסונית -בדיקה אולטרה

על ידי הקבלן ועל חשבונו ויבוצעו ע"י מעבדה ו/או מכון רשמי מאושר ע"י 

  הרשויות המוסמכות לבצע בדיקות מהסוג הזה.

    

  .מ' מפני הקרקע הסופיים 1.20קוי מים יהיו בעומק   ו.  

  

  שסתומים ומגופים  57.05

  

  מגופים      .א

המיועדים להתקנה מחוץ  UL\ FMמאושרים  שער מגופים יהיו מגופי  -    

  ).OUTDOORלמבנים (

    

  

  

  זי שריפהרב      .ב

עפ"י פרט. כל ברז עם מצמד  אוגנים,ברזי השריפה מחוברים לזקף באמצעות 

 –"שטורץ", כיפת מגן וגלגל סגירה. ברזי שריפה במקומות עם אפשרות פגיעת רכב 

  כולל  מתקן שבירה.

  

  מיוחדים האופני מדיד  57.08
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  לליכ  א .  

כוללים  מחירוןוב במפרטמחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים   -    

את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, האביזרים, 

לביצוע מושלם של כלל עבודותיו במקום, בין  חומרי העזר וכל הנדרש

אם אין הוא  ובין מחירוןאם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או ב

  מוזכר כלל.

תשולם כל תוספת בגין הצורך בשימוש באמצעים שונים לביצוע לא   -    

העבודות כגון הצורך בביצוע חפירות בסמוך לקוים ו/או מתקנים תת 

  קרקעיים בזהירות מירבית, חפירות בידיים, חציבות וכד'.

  

  עבודות עפר  ב.  

חציבה ו/או חפירה בכל סוגי הקרקע ומילוי מוחזר של חומר גרוס   -    

חומר מובא (אשר ידרש לצורך מילוי מוחזר כנדרש),  ומנופה או של

כמוגדר במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד ויכללו במחיר הנחת הצנורות, 

  התאים והמתקנים השונים.

כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע דרכי גישה, סילוק מכשולים   -    

וכיו"ב, אשר ידרשו לצורך הובלה והנחה נוחים של הקוים, התאים 

המתקנים השונים, מחיר הנ"ל יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים ו

  .מחירוןב

  

  קוי צנורות  ג.  

  צנורותקוי   -    

ימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים להוציא אורך       

הספחים .עבור כל ספח (קשת או הסתעפות בלבד) ישולם לקבלן מחיר 

  מטר אורך צינור באותו קוטר.   

  

  

  היחידה במחירון מחירי תכולת  -    

כל הספחים, האוגנים, התמיכות, המחברים, העיגונים, אמצעי   -      

  הקביעה וחומרי העזר.

  גושי בטון לעיגון צנורות, ספחים וכיו"ב.  -      

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ומילוי מוחזר, כמוגדר   -      

במיסעות, מדרכות, משטחים פתוחים וכיו"ב,  במפרט זה,

ס"מ  20ת מצע ועטיפת חול לצנורות בעובי מינימלי של לרבו

  לפחות.

עטיפות לצנורות הפלדה התת קרקעיים וצביעה לצנורות הפלדה   -      

  הגלויים.

  ביצוע בדיקות הידראוליות לכלל המערכות וחיטוי קוי מים.  -      

  מחבורי הריתוך  50%- ל סוני-או אולטרה צילומי רנטגן  -      
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  בצנורות הפלדה.                                                      

במצלמת טלויזיה במעגל סגור והעברת  ביצוע צילום פנים צנרת  -      
י של הצינורות וקלטת וידאו של דו"ח ממצאי הצילום מיפו

  ומעלה. 4הנ"ל עבור צנרת בקוטר " צילום זה.
  

   עבור התחברות למערכת פעילה, או ניתוק ממערכת ישולם   -                                              
  .מחירוןבנפרד כמוגדר ב                                                     

  

  פים ושסתומיםומג  ד.  

  פיםומג  -    

אוגנים נגדיים,  ימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקום, מחירם כולל גם      

  מחברי אוגן, רקורדים, אמצעי קביעה ועיגונים.

  
  עבודות רג'י - 60רק פ

  

  שונות  60.01

  

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט   

תיאור העבודה, סוג העבודה, פירושו, סווג מקצועי כפי שהוא נקבע על ידי הארגון 

  המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע. המקצועי המתאים

  

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  60.02
  

  המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

  

  שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  .א

  

כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח וההטבות   .ב

  הסוציאליות.

  

  העבודה וממנו.הסעת עובדים לשטח   .ג

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  .ד

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת   .ה

 הכלים למקום העבודה וממנו).

  הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  .ו

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .ז

  המפקח לביצוע העבודה.מדידה וסימון וכל שיידרש על ידי   .ח

  רווח הקבלן.  .ט

  

  ברג'י  אופני המדידה לעבודות  60.03
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לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים  המחירוןהמחירים המוצגים בסעיפי   .1  

  א החוזה.ונשמסגרת לכל סוגי המקצועות שיועסקו ב - עבור הפועלים 

  

בתנאי רג'י  סוג שהואציוד מכל לעבודות  המחירוןהמחירים המוצגים בסעיפי   .2  

  .(לדוגמא: רתכת, קונגו, טרקטור, משאית וכו') הציוד ומפעילו יהיו  עבור

  

בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו ביומן העבודה שעות העבודה תרשמנה   .3  

האנשים ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים 

  ם ומקום העבודה המדוייק.הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות הפועלי

  

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות   .4  

  רגילות.

  

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור שעות לא   .5  

  ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.
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  נספח ב'
  
  

  תעודת קבלה
  
  

 ___________________________      :     הזמנה מס'
  

  :                   _____________________________     אתר
         

  :   _______________________________ תאור העבודה
  
  

  העבודה בהתאם להזמנה שבנדון הסתיימה והתקבלה:
 

                ללא הסתייגות                  
  

  עם הסתייגות בהתאם למפורט:                  
  
  
  

  :הערות המפקח
  
   

  
 
  
 
  
  
  

 :    ________________                    תאריך                                                    :    המפקחוחתימת שם 
  
 
 

  :הערות הקבלן
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    :    ________________ תאריך                                                        : הקבלןוחתימת שם 
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  'גנספח 
  

  איכות הסביבה
  

באחריות הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין וכן בהתאם להנחיותיהן של הרשויות   .1

לאיכות הסביבה (לרבות נושא זיהום הרלבנטיות, לרבות הוראות כל דין, בנושאים הקשורים 

אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים 

 מסוכנים ורישוי עסקים).

מחובתו של הקבלן ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים, ו/או ההיתרים, ו/או   .2

ל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הרישיונות, ו/או ההסכמות העשויים להידרש, מכ

הפנים וועדות תכנון ובניה, משטרה, מכבי אש, הג"א, משרד הבריאות, המשרד לאיכות 

הסביבה, משרד תמ"ת, וכיוצא באלה) על חשבונו, לשם קיום איזה בהתחייבויותיו עפ"י 

  החוזה.

ת כל דין, בנושאים חובתו של הקבלן, לדווח מיידית לרשות, בכל מקרה של הפרת הוראו  .3

הקשורים לאיכות 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, 

ם תהיינה, פסולת, חומרים מסוכנים, ורישוי עסקים) ולפעול מיידית על פי הנחיות הרשות, בא

  לתיקון ההפרה.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי מבלי לפגוע בהוראות אחרות בחוזה, הנוגעות לאחריותו   .4

כלפי הרשות, יהיה אחראי כלפי הרשות, בגין כל טענה, דרישה, תביעה או נזק, מכל מין וסוג 

חובותיו לקיום  שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם הפרת חובותיו לפי החוזה, לרבות

הוראות כל דין, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה (לרבות בנושא זיהום אוויר, זיהום מים, 

זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי 

עסקים). הקבלן מתחייב, כי ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות, מכל סוג 

  מין שהוא, אשר יגרמו לו, כתוצאה מן האמור לעיל.ו

מובהר ומוסכם, כי הרשות לא תישא בכל אחריות, כלפי הקבלן וכלפי כל אדם, חברה, גוף,   .5

רשות ממשלתית, או צד שלישי כלשהו, הנובעת מפעילותו של הקבלן לפי החוזה, בין במישרין 

מין. האחריות בגין האמור לעיל, תחול על ובין בעקיפין, ולהשלכותיה של פעילות זו מכל סוג ו

הקבלן בלבד, והוא זה שיהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות 

והדרישות, שיופנו כלפי הרשות, ו/או כלפי הקבלן, בגין פעילותו של הקבלן באתר. הקבלן 

א, שיגרמו לה, כתוצאה ישפה ויפצה את הרשות, על כל הוצאה, נזק או עלות מכל סוג ומין שהו

  מפעילותו של הקבלן על פי החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחול האמור גם על גרימת מטרדים, פגיעה בבריאות   .6

  הציבור ואיכות הסביבה, אחריות בנזיקין ואחריות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. 
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  'דנספח 
  

  נספח בטיחות אש

  
          

בלתי נפרד מהחוזה מספר ______________, בין רשות שדות נספח זה, מהווה חלק   

  ").הקבלן") לבין הקבלן ______________ (להלן "הרשותהתעופה בישראל (להלן "

במסגרת החוזה, יבצע הקבלן עבודות בינוי ושיפוץ שונות בנתב"ג, בשדות תעופה פנים   .2

ובכל מתקני רש"ת  ארציים, במסופי גבול יבשתיים, במתקני בקרה ובמתקני ניווט

  האחרים.

העבודה שלעיל, מבוצעת בתוך ובסמוך למבנים קיימים, שיש בהם ציוד העלול להיפגע   .3

  משריפה.

להלן  5לא תבוצע עבודה באש גלויה, בלא נוכחות כבאי. חובת התיאום כמצוין בסעיף   .4

  ועלות הפעלת הכבאי תחול על הרשות.

, לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה, ומתחייב שעות 72הקבלן יודיע למפקח, לפחות   .5

למלא אחר הוראות המפקח או נציג הרשות, לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודות, ולגבי 

  כל עניין אחר הנוגע לעבודות.

  הקבלן מתחייב, שלא יבצע עבודה באש גלויה, בלא נציג כיבוי האש, מטעם הרשות.  .6

מילוי -סיק את עבודת הקבלן, בכל מקרה של אילמנהל ולנציג הרשות, הזכות להפ  .7

הוראה, מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המפקח או הוראות נציג הרשות, ולקבלן לא 

  תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד הרשות, במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

     

  

  

  

  

                תאריך: ___________

          הקבלן: _____________________ חתימת
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  'הח נספ
  
  

  וגיהות לחוזֹה רש"תֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  ספח בטיחותנ
  
 הגדרות: .1

 "ספק" : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה. .2
"מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת")  .3

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

 
הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן  .4

על כל ספק (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת 
התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת 

 ים.החוזה למתן השירות\ההרשאה
   

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5
לקיום כל הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי 
מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות 

ריות המלאה השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באח
להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו 
שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל 
התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל 

כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות  עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן
 אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

  
, לרבות (מבלי לגרוע בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .6

, פקודת 1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  מכלליות האמור לעיל)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (  ,1970-], התש"ל[נוסח חדש הבטיחות בעבודה

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  2013 - תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
 ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 

 שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 
, [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984-שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על (

,וכל התקנות 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני 
הנוגעים והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

במי  ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעול
מתחייב  וא, והממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל כל מי מטעמו להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות , כל זמן היותם בשבדינים האמורים הוראות הבטיחות והמשמעת

  .בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת
   

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .7
  .באמצעות מכתב למנהל החוזה מטעם רש"ת

  
במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .8

או בעת אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות
דה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק שינוי סיכונים בסביבת העבו

הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותב
 עיסוקם.

  
ישא בכל י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .9

העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, 
  הסעות, וכו').
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בחוק ציוד המגן הנדרש יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב הספק .10
, כפפות עבודה, נעלי עבודה, אפודים זוהריםאו בתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהמשקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן
  

קינים וכלי עבודה ת , בציודישתמשו אך ורק במכונותהספק ו/או כל מי מטעמו  .11
 מפורטות בדין. הבטיחות ה דים בדרישותמהעו

  
               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .12

 מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 
 מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל, 

זמינים  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקירוכזו ע"י 
בטיחות וגיהות רש"ת וכל  ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,בכל עת 

 גורם אחר מטעמו.
  

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום  הספק .13
, למניעת מכשולים למקום מתן השרותהעבודה כל פסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  יהיה על חשבונו. מיותרים. הפינוי
  

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל  .14
     .1954- בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  
כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .15

בתאום עם רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה 
  בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

 
עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום  .16

תתבצע בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת לשריפות), 
  .באישור גורמי  כיבוי אש והצלה רש"תבתאום ו

  
לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם  .17

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

  
שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, קף" "חלל מועבודות בחללים סגורים  .18

מטעם הרשות וכל   מנהל החוזהמנהרות וכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 
  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.ה וירוזאת לאחר טיהור האזור מא

  
 שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .19

עליהן תורה שות וכפוף להוראות הבטיחות קבלת היתר עבודה בכתב מטעם הר
  הרשות.

   
  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .20

הבטיח לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע
  את 

       בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
  

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .21
הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על 
הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או 

ות מקום מתן השירבתחומי  הספקרשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 
הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם  .מהמשך מתן השירותים ע"י הספק

תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות 
תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור 

ת ו/או ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות בקשר לכך לרבו
  למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.
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על הבטיחות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .22

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

כתב לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה קבלת הסכמה ב
, לא לנזקים שנגרמו במישרין זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספק

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

  
על גג נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום  .23

  הרכב  
באחריות ועל חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על 

  פי תקנות רש"ת.
  

, כפי שיוצגו מעת על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .24
  לעת, בנושא בטיחות.

  
  

בעבודה,  הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות .25
לכל הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין 

 ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
 

הסעדה/חנויות/בעל במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .26
 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:הרשאה מסחרית אחרת/חוזה עתיר כח אדם

  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק .27
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013
 הספק, ה מטעם הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודלניהול תכנית 

 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  .28

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

 הבטיחות.
הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח  .29

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

  
 

שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .30
),  1961(הכל כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22יחולו בנוסף לסעיפים 
 

ומנוסה, שעבר מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה .31
לך שלוש השנים האחרונות. השתלמות/ריענון בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במה

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

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

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות  .32
תקנות ארגון ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

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

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

שעות עבודה  32 - רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
 חודשיות.
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 בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  .33
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013
הספק,  הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעםלניהול תכנית ה

 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
ידאג לבדוק את תקינות  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  .34

הפיגומים, הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו 
לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי  הספקעל  ויוודא שימוש נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר  (אם וככל שיהיו) וכד'
  העבודה שבביצועו. נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  .35
הנעים י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב ל ידהעבודה ע

באזור בשעות החשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה 
תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים 

   יציבים מעל לתעלות פתוחות.
לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) .36

- כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר טעם רש"תמנהל החוזה מלאחר הסכמת 
 אם  .קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

 נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב 
  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על 

לנתק מראש את  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)ות בינוי והריסה, ידאג בביצוע עבוד .37
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זרם החשמל, וזאת

פי מפרט - לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות .38
  הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידשיאושר ע

, הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןו בנייה שילוט כולל ובהיציג באתר הספק  .39
 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל  .40
ולא להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת 

 חוק או תקנה כלשהיא.
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  ו' נספח
  

  בהם ניתנים שירותים באילת /חוזיםמיוחד למכרזיםנספח 
  
  

  
לתקנות  בהתאםלצורך מע"מ,  ,כעוסק תושב איזור אילת ,רשוםקבלן יהיה וה במידה  .א

 הוצאת בעת ,1985 –התשמ"ה  ,איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים)
 מאת ,עדכני אישור לצרף עליואילת, יהיה  אזור הוא צועהיב שמקום ,העבודה הזמנת
 .העבודה הזמנת הוצאת מיום ,ימים(שבעה)  7 תוך זאת, כך על המעיד"מ, מע רשויות

  
אפשרות לפתוח   קבלןלהנ"ל, תינתן  במועד, כאמור אישור קבלןליהיה  ולא במידה  .ב

 קבלןמיום שנשלחה אל ה ,יום(שלושים)  30וזאת תוך  ,תיק מע"מ תושב אזור אילת
והקבלן ישלח העתק למנהל החוזה,  הרשום כעוסק תושב איזור אילת,  העבודה הזמנת

 (שלושה) ימים, מיום שקיבל את האישור.  3תוך  לצורך מע"מ,
  

 
ובמועד  ,מכל סיבה שהיא  –כעוסק תושב אילת  ,יפתח תיק מע"מ לאקבלן וה מידהב  .ג

הגיע לקבלן, בגין ביצוע גובה התמורה, אשר אמורה לתנכה הרשות מ –שנקבע לעיל 
 העבודות, את שווי שיעור המע"מ.

  
(לא כולל ₪  450,000"ס עלקבלן מגיע תמורה בגין העבודות, שבוצעו באילת : לדוגמא

תעמוד  –במועד שנקבע לעיל  ,כעוסק מורשה תושב אילת ,מע"מ) ולא פתח תיק מע"מ
, מלא עורישב"מ מע כולל כשהוא ,₪ 450,000 הסך עלתמורה המגיעה לקבלן ה

 .18% על היום העומד
  

בשינויים  ,יחולו הוראות הנספח ,לאחר הוצאת נספח זה המע"מעור יוישונה ש היה  .ד
  המחויבים, לכל דבר ועניין. 

 
  

  _____________________   :עוסק מורשהמס'  + קבלן ה שם
  
  

  ____________________         ):קבלןה(של  וחותמת חתימה
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  ז' נספח
  
  

  אישור חפירה טופס
    

  
  : ..............................................................................................תאור הפרויקט

  
  

  : .................................................................................................מס' התוכנית
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  בנכס  שימושנספח  ל - ח'נספח 
  

  
  
  
  
  

  
  מצורף בנפרד 
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  ' טנספח 

  
  שירותי אחזקה – נספח אחריות וביטוח

  
  

 נספח אחריות וביטוח:
 

 וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק על פי דין לכל באחריותישא  הקבלן  א.
כדי ו/או  עקב מתן השירותים,  בין אם נזק כאמור ייגרם על  תוך תאגיד שייגרם

ידי הקבלן, על ידי קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל 
 הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע מטעמו או בשמו, ומבלי

לעובדיהם, למעט בגין נזק שנגרם לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או 
  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות.

  
 הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הקבלן  ב.

 שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד וכל
עקב השירותים נשוא הסכם זה וכן בגין כל  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם

 אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  ארוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל,
  לנזק כאמור.

  
 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצות חייב יהיה הקבלן  ג.

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

  כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף א. לעיל.
שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו   

  לרשות.
  

  ביטוח:  .1
  

 ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות הקבלן כמפורט לעיל, ומבלי  א.  
זה, לפני תחילת  מתן השירותים על ידי  חוזה פי על ובין דין פי על הקבלן בין של

, אצל חברת ביטוח  חשבונו על לקיים מתחייב הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן
הביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת  פוליסות אתמקומית ובעלת מוניטין,  

  ביטוחים "   (להלן: "ביטוחי הקבלן").
  

  על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות הבאות :  ב.
  

 על מיד לרשות ולהודיע  הקבלן, ביטוחי תנאי כל לקיים את הקבלן מתחייב 1
 עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל

 תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות
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  למבטחים. להגישה
ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית ייערכו על ידי הקבלן במשך  2

תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של הקבלן ע"פ הסכם זה או על 
  פי דין.

  
 בדבר מבטחיו אתמ תנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הקבלן אישור  .2

  לנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן. בהתאם עריכת הביטוח, 
הרשות תהיה רשאית למנוע מהקבלן להתחיל במתן השירותים 
במקרה שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה 
מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו 

  יא האישור כנדרש.להתחיל במתן השירותים בטרם המצ
הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח 
בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מיומיים לפני מועד תום תקופת 

  הביטוח. 
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות   .3
הסכם זה, לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן 
מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו 

  מתן שירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.
   

 ו/או לרשות בהמצאתו הקבלן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .4
 כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות שינויים, בביצוע
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות
 יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו

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

לנכון. .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים  שימצא  כפי משלימים
לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
הרשות והבאים מטעמה, ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת 
אדם שגרם לנזק בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את 

למעשה הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם 
  ו/או מחדל הקבלן ו/או מי מטעמו.

  
  

 תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה הקבלן מצהיר  .5
בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו, וכן בגין כל  הרשות

 אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי שהקבלן נזק
ביטוחיו,בין אם ערך  במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות

 הרשות ו/או מי מטעמה את בזאת פוטר והוא ביטוחים ובין אם לאו,
  לנזק כאמור. אחריות מכל

  
  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים   .1  ג.

פוליסה לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לצרף   
בונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים את הקבלן, על חש

וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי  חבות הקבלן  בקשר עם פעילות 
הקבלן  על פי הסכם זה, ואת אחריותה החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד 

הקבלן  לקיים כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי שלישי  אותה מחויב 
העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא 
יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו צד קיימים 

  יחסי עובד או מעביד.
 

  ירוע.  $ דולר ארה"ב לא100,000,000  - גבול האחריות בפוליסה זו  יהיה   .2
היה והרשות הצליחה לצרף את הקבלן לביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  
תשלח הרשות  אישור על צירוף הקבלן כאמור לפי הכתובת הרשומה 

  בחוזה.
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מובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו לא   .3
  $.10,000 -תפחת מ

בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו  הקבלן ישא
מוטלת על הקבלן  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל 

  דין.
הקבלן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל 

  תשלום אשר יגיע מאת הרשות לקבלן.
  

נתית תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות הרשות, השתתפות ש  .4
מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה  פרומיל 6.25בעלות בשיעור 

ימים מיום  14בתשלומם לקבלן לפי חוזה זה, התשלום יהיה בתוך 
שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. הקבלן מסכים בזאת שהרשות 
תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות 

  לקבלן.
 

כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר מוסכם במפורש   .5
לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר הקבלן ערך או התחייב לערוך, 
וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי הקבלן 

  כאמור.
 

הקבלן מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות   .6
הבאים  מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי התעופה ו/או 

הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, יהיה  רשאי לערוך, על חשבונו, כל 
 ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון. 

 
הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש   .7

ולשתף פעולה עם בהם כדי להוות יסוד  לתביעה על פי פוליסה זו, 
הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או הקבלן 

  על פי הפוליסה. 
 

בנוסף לביטוחים המפורטים בנספח "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" המצ"ב,    ד.
מתחייב הקבלן לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב 

רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלות  השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח 
  לאירוע.₪   1,000,000 -או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 

 
אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא   ה.

רשאית הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן  ולשלם 
הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על את דמי הביטוח, לרבות 

חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר 
ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת 
הביטוחים עבור הקבלן , והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר 

    ם כאמור, טיבם והיקפם.עריכת או אי עריכת הביטוחי
  
 
הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן   ו.

  תהווה הפרה יסודית . 
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  אישור עריכת ביטוחי  הקבלן

  
   ___________ תאריך

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

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  

  א.ג.נ.,
  

..................... (להלן: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הסכם מיום   הנדון: 
   "הקבלן") למתן שרותי תחזוקה למערכות כיבוי אש במים עבור רשות שדות התעופה

  
מתן שירותי תחזוקה עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו

 התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה גדרכמו למערכות כיבוי אש במים עבור הרשות
  :כדלקמן, הקבלן לבין בישראל

  
  
  ביטוח חבות המוצר:  .1

   
  ........................ יום עד ..................... מיום   :  ביטוח תקופת    

  
בגין המוצרים המסופקים על ידי הקבלן ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או     

בגבול אחריות שלא יפחת מ המורכבים ו/או המטופלים ו/או המתוקנים על ידי הקבלן וזאת 
  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה ולתקופת הביטוח. 500,000$

  
  חת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפ

  המוצרים ו/או מתן השירותים.
חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של    

כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, 
  אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

  
הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים וכן את אחריותם הפוליסה תכלול את 

  למעשה ו/או מחדל של הקבלן וכל הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  

  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת ביט.
  
  ביטוח אחריות מקצועית:  . 2

  
 ……………….םועד ליו……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 500,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

  ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן בגין מעשה או מחדל 
  מקצועי של הקבלן ו/או המועסקים על ידו בכל הקשור במתן השירותים.

 
  אקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.תאריך רטרו

  
עובדי הקבלן או של  עם אי יושר ו/או מעילה מצד בקשר אינה כוללת כל הגבלה הפוליסה    

הבאים מטעמו, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, 
מנושאי המשרה של הקבלן הניתנת אחריות כנושא משרה למעט אחריות המוטלת על מי 

לביטוח בפוליסה סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה, זיהום למעט זיהום סביבתי מצטבר 
  ונזק כספי טהור.
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חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 
כמתחייב מסעיף ביטוח זה, כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

  אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.
  

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בקשר למעשי או 
  מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

  
  שי):פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלי  .3
  

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

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה       1,000,000$גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של       
  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן     

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש   -ם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) ו/או נזק שייגר
לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות 

  ומחוצה להם.
 

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בקשר למעשי     
  פוף לסעיף אחריות צולבת.או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו וזאת בכ

  
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת     

  "ביט".
 
  

  ביטוח אחריות מעבידים :  .4
  

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

או שווה ערך בש"ח בתוספת  5,000,000$גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.הצמדה   

 
הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או 
מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותיים בחצרי 

  הרשות ומחוצה להם.
  

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

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

  "ביט".
  
  

  ביטוח רכוש וציוד (במידה והקבלן מביא ציוד לשטחי הרשות)  .5
  

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

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

 נזקים ,אדמה רעידת ,טבע נזקי ,התפוצצות ,אש ובכללם מורחב אש לרבות סיכוני
 .וגניבה פריצה בזדון
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  :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות
   

לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה הננו מוותרים על זכותנו  .1
וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות 
השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם 

  לנזק ב כוונת זדון.
 
עשה על ידכם, ואנו הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנ .2

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

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

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

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

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

  .בלבדעל הקבלן 
  
  

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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  1נספח ט'

  שירותי תכנון והתקנה –נספח אחריות וביטוח 

  

 אחריות ושיפוי
  

הקבלן יהיה אחראי על פי דין כלפי רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") ו/או כלפי  1.1
צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לרשות ו/או לעצמו 
ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, אדם או איגוד, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, 

העבודות או בקשר אליהן על ידו ו/או  מי מטעמו ו/או על ידי  כל מי שנתון כתוצאה מביצוע 
למרותו בין אם פעולה כאמור הנה של הקבלן, עובדיו ו/או מורשיו ו/או מי שימצא במקום 
ביצוע העבודות (או במקום מתן השירותים)  ברשותו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל  נזק 

  גרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות.כאמור לעיל , למעט בגין נזק שנ
  

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/או יחולו  1.2
  בגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם.

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה ואם יורשה להעסיק   1.3
, על תיקוניו מזמן לזמן ו/או 1968 - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח  כאלה, לפי

לפי כל חוק אחר, ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל 
 ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק הנ"ל.

  
דן ו/או הפסד הקבלן ישפה ויפצה את הרשות באופן מלא בגין כל תשלום לרבות נזק ו/או אוב 1.4

שייגרם במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש של כל אדם שהוא, לרבות לרשות ו/או לעובדיה 
ן/או למי מטעמה ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר, כתוצאה מכל תביעה בגין מעשה או מחדל 
כאמור,  הקשור בביצוע עבודתו, ובכל מקרה שהרשות תיאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום 

ר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה לרשות, עם דרישה ראשונה, וכל אחר בקש
זאת בתוספת ריבית מירבית הנהוגה באותה עת בבנק לאומי לישראל, לרבות כל ההוצאות 
שהרשות  עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני 

  תביעה כזאת. 
ת האמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא מבלי לגרוע מכלליו

כנגד הרשות צו בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הנפגעים על כל נזק ישיר ו/או 
  עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר הצו.

  זכותה של הרשות להגיע להסדר עם הנפגע ללא דיון משפטי. 
  

  יטוח:ב
  

להבטחת אחריות הקבלן על פי הסכם זה,  ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל  2.1
פי הדין, לפני  הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני תחילת מועד 
ביצוע עבודות כלשהן בחצרי הרשות על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין שני 

המצ"ב  בנספח "א"ם, מתחייב הקבלן לערוך, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים המועדי
  להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

    
ת והקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בפוליסת חבות המוצר ופוליסת אחריות מקצועית הנערכ 2.2

  הנ"ל, כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.  בנספח "א"על ידו כמפורט 
  

בנוסף לדרישות המפורטות בנספח המצ"ב, מתחייב הקבלן לקיים כל משך פעילותו בקשר עם  2.3
  ביצוע העבודות את הביטוחים המפורטים להלן : 
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 גוף נזקי ) לביטוח1970ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש תש"ל (  א.
ידי הקבלן ו/או מי  ו/או עקב השימוש בכלי רכב על  בקשר דין פי על לבטחם שחובה

  מטעמו. 
  

פוליסה לביטוח חבות כלפי רכוש צד שלישי  כתוצאה מהשימוש ברכב  בגבול אחריות   ב.
  אירוע. כל בגין₪  1,000,000 - שלא יפחת מ

  
  הקבלן מתחייב להמציא לרשות לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות או מיום הבאת  2.4

ת, המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשו
עריכת ביטוח בנוסח הרצ"ב. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור כאמור הנו תנאי 

  מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו.
הרשות  תהיה רשאית למנוע מהקבלן להביא רכוש לחצרי הרשות ו/או להתחיל בביצוע 

ד. מוסכם כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל העבודות במקרה שאישור כאמור לא יומצא במוע
טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי הרשות  

  בטרם המציא את  האישור כאמור. 
  

מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע  2.5
קבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, וה

הסכם זה גם אם ימנע ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת נכסים לחצרי הרשות בשל אי הצגת 
  אישור כמפורט לעיל.

  
לרשות וכן למי שימונה מטעמה יהיו הסמכות, אך לא המחויבות, לבדוק את הביטוחים הנ"ל.  2.6

ו תיקון שיידרש על מנת להתאים הביטוחים כן מתחייב הקבלן לבצע כל שינוי א-כמו
  להתחייבות על פי מסמך זה לעיל.

הקבלן משחרר את הרשות  מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים, וכן מצהיר הנ"ל כי 
בבדיקת הביטוחים על ידי הרשות , במידה ותעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על 

 הקבלן על פי הסכם זה. 
  

היר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בגין הקבלן מצ 2.7
כל נזק שיגרם לרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו (ישיר או עקיף) וכן לכל נזק 
שהקבלן זכאי לשיפוי עבורו (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

כים על ידו, בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו, והוא פוטר במסגרת הביטוחים הנער בפוליסה)
בזאת את הרשות מכל אחריות לנזק כאמור. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

  בזדון.
  

הקבלן מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או  2.8
מאופיים הם בבחינת חפצים מסוכנים ( מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים 
לפעילותו על פי הסכם זה)  וכן ימנע מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה בחצרי הרשות ו/או 

  יכון. בסמוך לו העלולים להגדיל את  הס
  

מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או אם לא ימציא הקבלן  2.9
את אישור עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושם במועד, או אם 
לא יתאים האישור שיומצא כאמור להוראות הסכם זה, תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, 

ה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונה, מבלי שיהיה לפי שיקול דעת
בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות ו/או על מי מטעמה או לפטור את הקבלן מאחריות 

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את הרשות, מיד עם - כלשהי המוטלת עליו על
רשות כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור. סכום דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה ה

  השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע לרשות מאת הקבלן על פי הוראות הסכם זה.
 

  ביטוח על ידי הרשות: 2.10
 

מבלי לגרוע מהוראות החוזה בכלל, ומהתחייבויותיו של הקבלן לקיים פוליסה לביטוח  2.10.1
ונו של הקבלן, את חבות חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות לבטח, על חשב

הקבלן בקשר עם פעילותו לפי חוזה זה, ואת אחריותה החוקית של הרשות לפי פקודת 
הנזיקין (נוסח חדש), כלפי צד שלישי, וזאת כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה לביטוח 

אותה מחוייב הקבלן  $,1,000,000אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות מינימאלי של 
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), וזאת בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של  א'לקיים (כמפורט בנספח 
כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו ובין 

  אותו צד קיימים יחדי עובד או מעביד.
  

  $ לאירוע. 100,000,000- גבול אחריות הפוליסה יהיה   
  

$ לארוע. 10,000ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן ותשולם על ידו תהיה בסך  2.10.2
פי קביעת הרשות, וזאת במקרה בו מוטלת על -הקבלן ישא בהשתתפות העצמית על

  הקבלן אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
 

כן הקבלן מאשר אישור קיום הביטוח ישלח לקבלן לפי כתובתו הרשומה בחוזה זה. כמו  2.10.3
כי עד למועד התחלת העבודה ילמד את תנאי הביטוח, ויוודא כי הוראות הפוליסה תהינה 

 מוכרות למנהליו, עובדיו וכל הפועלים עבורו או מטעמו במתן השירותים.
 

 6.25בשיעור של תמורת ביטוח זה ישלם הקבלן, באמצעות הרשות, השתתפות בעלות  2.10.4
כים בזאת מראש שהרשות תהיה רשאית לנכות סכום מהיקף החוזה. הקבלן מס פרומיל

  זה מכל תשלום שיגיע, אם יגיע, מהרשות לקבלן.
הקבלן מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה בכל  2.10.5

הקשור להיקף הביטוח שייערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, ויהיה רשאי 
  ל ביטוח אחר או משלים, כפי שימצא לנכון.לערוך, על חשבונו, כ

 
הקבלן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות  2.10.6

יסוד לתביעה, ולשתף פעולה עם הרשות, ככל שיידרש על ידה, לצורך מימוש זכויות 
  זה. 2.10פי הפוליסה האמורה בסעיף -הרשות ו/או הקבלן על

 
  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2.10התחייבויות הקבלן לפי סעיף הפרת התחייבות מ 2.10.7
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  "אישור עריכת ביטוחי הקבלן " - "1נספח "ט
  

                    
  ……………תאריך:                  

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

  
  

. למתן שירותי תכנון …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי הסכם מיום  הנדון:
והתקנה של מערכות כיבוי אש במים בנמל התעופה בן גוריון וברשות שדות התעופה 

  (להלן : "הקבלן") …...…(להלן :"העבודות") שנחתם בין הרשות לבין  
  

ערכנו על ………………הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד ליום
שנה וכן על שם הרשות  (להלן : "יחידי המבוטח" ) את שם הקבלן  ועל שם קבלני מ

  הפוליסות המפורטות  להלן בקשר עם ביצוע העבודות:  
  
  :. פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן1
  

  חדשי תקופת תחזוקה. 12: מיום ...................עד יום .................... ועוד תקופת ביטוח
  

  ".2009לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת ביט תנאי הפוליסה 
  

  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:
  

  :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   א.
  לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות,   
  זיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פי  
  ביצוע העבודות והתגלו בתקופה  זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת   
  .. וכן כיסוי לרכוש קיים ……………התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך  
בתוספת $ או שווה ערך בש"ח  1,000,000 - ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ  

  הצמדה למקרה ולתקופת ביטוח.
  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי   
  לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה   
  וח ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משל  
  אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות   
  בהיותו מחוץ לחצרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני משנה   
  ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים.  
  כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף וישיר מתכנון לקוי, עבודה   
  לקויה  וחומרים לקויים.  
    

  
  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  ב.

  בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך    
  בתקופת התחזוקה ו/או בקשר אליהן , בגבול אחריות שלא  תקופת ביצוע העבודות ו/או  
  למקרה ולתקופת ביטוח.או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000  -יפחת מ  
  בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו   
  ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי אין הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים   
  על פי פרק זה.   
  רכוש הרשות  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה.  
  הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני   
  הנדסי, כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות".  

  
  
  :  ידיםביטוח חבות מעב -פרק ג'  ג.

  בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין   
  $ למקרה ולתובע ולתקופת 5,000,000- פגיעה גופנית  בגבול האחריות שאינו נמוך מ  
  הביטוח.  
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  ביטוח חבות המוצר:    .2

  
   ........................יום עד  .....................מיום   :  ביטוח תקופת

  
  בגין חבות על פי כל דין בגין המוצרים המסופקים על ידי הקבלן ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים 

  $ 500,000ו/או המשווקים ו/או המותקנים על ידי הקבלן וזאת בגבול אחריות שלא יפחת מ 
  למקרה ולתקופת ביטוח.או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 

  הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם "העבודות".התאריך 
הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין המוצרים ובגין אחריותם 

  למעשה ו/או מחדל של הקבלן וכל הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 

  כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, 
  אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

  ".2009מהדורת ביט  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות המוצר
  
  ביטוח אחריות מקצועית:  . 3

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

  
למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 500,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

  ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 

או מחדל מקצועי הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן בגין מעשה 
  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מנהליו בכל הקשור במתן השירותים.

 תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.
  

עובדי הקבלן או של הבאים  עם אי יושר ו/או מעילה מצד בקשר אינה כוללת כל הגבלה הפוליסה  
מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, אחריות כנושא מטעמו, השהייה או עיכוב בעקבות 

משרה למעט אחריות המוטלת על מי מנושאי המשרה של הקבלן הניתנת לביטוח בפוליסה 
  סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה, זיהום למעט זיהום סביבתי מצטבר ונזק כספי או פיננסי.

  
לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא חודשים  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 

נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס 
  לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

  
למעשי או מחדלי  הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בקשר

  הקבלן והפועלים מטעמו.
  

  :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות
  
  לקבלן וכן לרשות תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום   .1

  הביטוח בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה   
  
  ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על   .2

  ו/או דרישה ממבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,   
  המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,   
  לא יופעל כלפי הרשות.  

  
  /או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו  .3

לפי כל אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו 
  לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
  ביטוח הקבלנים  לא יהיה  ניתן לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך   .4

  תקופת התחזוקה. יתר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לצמצום אלא לאחר   
  יום מראש. 30שתינתן לכם על ידנו הודעה על כך מראש לפחות   
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  ישירות לרשות, אלא אם הומצא לידנו תגמולי ביטוח בגין נזק לרכוש הרשות,  ישולם    .5
  אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.   

  
  מוסכם כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על   .6

  הקבלן בלבד.  
  
 מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  .7

  לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
 

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  

    ________________            _________________  
  שם החותם       חתימת המבטח וחותמת

  
  

______________  
    תפקיד החותם                        
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  'ינספח 
  

משנה ף לפי סעי  –שירותי התקנת מערכות חדשות ושירותי אחזקה מונעת ביצוע לנוסח ערבות 
  לחוזה 20.1

  
  ___________מס' 

 
  תאריך: _______                                                                                                           :לכבוד

                                
  רשות שדות התעופה

  
  א.נ.,ג.
 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
,  שלושים אלף שקלים חדשים)(ובמילים: ₪  30,000לסילוק כל סכום, עד לסך כולל של 

מס'  בקשר עם חוזה"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד, סכום הקרן(להלן: "
להבטחת ביצוע שירותי כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב, _____________ 

בקשר עם חוזה, לביצוע עבודות תכנון, התקנה  התקנת מערכות חדשות,אחזקה מונעת ו
(להלן:  באתרי רשות שדות התעופה בדרום –ואחזקה של מערכות כיבוי אוטומטי במים 

  "). החוזה"

 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים, ממועד קבלת דרישתכם  .2

, אנו נשלם , במהלך שעות הפעילות 2_________________בכתב על ידינו, שתימסר ב 
 יעלה שלא ,ובלבד"), סכום הדרישהלכם, כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "

וזאת מבלי שתהיו חייבים, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את , הערבות סכום על
הדרישה או כל דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום 

חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל 
  טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

 
לעיל, הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 -ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

אים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא, לפני מועד פקיעת חוזרות, ולא נהיה רש
  להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 
 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף, בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה,  .4

 
לסכום הקרן, יתווספו הפרשי ההצמדה למדד, רק במידה, ובמועד התשלום בפועל, על פי  .5

ערבות זו, יהיה המדד החדש, גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה 
  ".סכום הערבותלמדד, ייכונו בערבות זו: "

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

 מדד ה _____________________ .  -" המדד"

 המדד הידוע ביום _______.  -" מדד הבסיס"

המדד, שפורסם לאחרונה, לפני ביצוע התשלום בפועל, על פי ערבות זו,  – "המדד החדש"
  ואשר לא יפחת, בכל מקרה, ממדד הבסיס.
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כל הסכסוכים והמחלוקות, הנובעים או הקשורים לערבות זו, יידונו באופן בלעדי, בהתאם  .6
יפו, תהיה מסורה סמכות - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתללהוראות הדין 

 השיפוט הבלעדית, לדון בעניינים אלה.

 
אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאיי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו,  .7

 בקשר עם ערבות זו.  

 
 ו/או להסבה ו/או להמחאה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה   .8

  

  בכבוד רב,  

 

שם בנק/חברת 
 ביטוח

 חתימה  תאריך  כתובת 

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  1'ינספח 
  

    - בדק להבטחת אחריות התקנת מערכות חדשות בתקופת הבדק נוסח ערבות 
  לחוזה 20.2לפי סעיף משנה 

  
  ___________מס' 

 
  תאריך: _______                                                                                                           :לכבוד

                                
  רשות שדות התעופה

  
  א.נ.,ג.
 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
),  אלף שקלים חדשים שלושים(ובמילים: ₪  30,000לסילוק כל סכום, עד לסך כולל של 

מס'  בקשר עם חוזה "), בתוספת הפרשי הצמדה למדד,סכום הקרן(להלן: "
להבטחת אחריות התקנת כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב,  _____________ 

לביצוע עבודות תכנון, התקנה ואחזקה בקשר עם חוזה,  ת, בתקופת הבדק,מערכות חדשו
 ").החוזה(להלן: " באתרי רשות שדות התעופה בדרום –של מערכות כיבוי אוטומטי במים 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים, ממועד קבלת דרישתכם  .2
פעילות, אנו נשלם ה, במהלך שעות  2_________________בכתב על ידינו, שתימסר ב 

 יעלה שלא ,ובלבד"), סכום הדרישהלכם, כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
וזאת מבלי שתהיו חייבים, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את , הערבות סכום על

הדרישה או כל דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום 
חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל 

  טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

 
לעיל, הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי  2 -ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

אים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא, לפני מועד פקיעת חוזרות, ולא נהיה רש
  להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 
 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף, בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה,  .4

 
לסכום הקרן, יתווספו הפרשי ההצמדה למדד, רק במידה, ובמועד התשלום בפועל, על פי  .5

ערבות זו, יהיה המדד החדש, גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה 
  ".סכום הערבותלמדד, ייכונו בערבות זו: "

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

 מדד ה _____________________ .  -" המדד"

 המדד הידוע ביום _______.  -" מדד הבסיס"

המדד, שפורסם לאחרונה, לפני ביצוע התשלום בפועל, על פי ערבות זו,  – "המדד החדש"
  ואשר לא יפחת, בכל מקרה, ממדד הבסיס.
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כל הסכסוכים והמחלוקות, הנובעים או הקשורים לערבות זו, יידונו באופן בלעדי, בהתאם  .6
יפו, תהיה מסורה סמכות - אביב-ראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתללהוראות הדין ביש

 השיפוט הבלעדית, לדון בעניינים אלה.

 
אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאיי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו,  .7

 בקשר עם ערבות זו.  

 
 להסבה ו/או להמחאה. ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או  .8

  

  בכבוד רב,  

 

שם בנק/חברת 
 ביטוח

 חתימה  תאריך  כתובת 

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  'יאנספח 

  כתב התחייבות מטעם מועסק הקבלן
  
 

  _________תאריך:   
  לכבוד

                  רשות שדות התעופה
    

  א.ג.נ.,
  

  מועסק הקבלןהתחייבות הנדון: 
  
  

, ")מועסק הקבלן(להלן: " . ________________________________, ח.פ./ת.זהח"מ,  יאנ
 מטעם ___________________ ,  משמש כקבלן משנה/כעובדמרחוב _________________

זר, כלפי רשות שדות באופן סופי, מלא ובלתי חום ומתחייב בזה ימצהיר, מסכ, ")הקבלן" (להלן:
  , כדלקמן:וכלפי הקבלן ")הרשותהתעופה (להלן: "

   

1. 
בקשר  ,את חובות והתחייבות הקבלן וכן את זכויות הרשות ,מועסק הקבלן קרא והבין היטב

, שנחתם בין הרשות לבין הקבלן _________עם הקניין הרוחני, כפי שהן נקובות בחוזה מס' 
 "). החוזה" - " ו הרוחניסעיף הקניין (להלן, בהתאמה: "

  
חוק זכויות (להלן: " 2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח .2

") וכן בהוראות תקנות חוק הפטנטים(להלן: " 1967-תשכ"זה"), חוק הפטנטים, יוצרים
-התשנ"ההמהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), 

"), מועסק הקבלן מקבל על עצמו, באופן סופי, מלא ובלתי תקנות האדריכלים(להלן: " 1994
בקשר עם הקניין רוחני והזכויות נשואו,  ,חוזר, את כל חובות והתחייבויות הקבלן כלפי הרשות

 בסעיף הקניין הרוחני, וזאת בין היתר, כדלקמן:  ,הנקובות לשם כך ,לרבות כל ההוראות

  2.1  
הבעלים היחיד, המלא והבלעדי בקניין הרוחני (כהגדרת מונח זה בסעיף  אהרשות תה

הקניין הרוחני), בזכויות הנובעות ממנו וכן במבנה/המוצר/המערכת נשואם, גם אם 
 ,על ידי מועסק הקבלן ו/או על ידי כל מי מטעמו. מועסק הקבלן ,מקורו בשירות שהוענק

סמך (לרבות כתב הסבה וכיו"ב) וכן ישא באחריות יבצע כל פעולה וכן יחתום על כל מ
שכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ושאר מועסקיו ומי מטעמם, יבצעו כל פעולה וכן יחתמו 

על שם הרשות,  ,להעברת/רישום הבעלות בקניין הרוחני ,ככל שיידרש ,על כל מסמך
  לכל תמורה ו/או תשלום.  ,ומבלי שיהיה זכאי לשם כך ,וזאת בהתאם לדרישת הרשות
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  2.2  
רשאית לבצע, בעצמה ו/או באמצעות כל מי מטעמה, לרבות באמצעות  אהרשות תה

שאינם הקבלן ו/או מועסק הקבלן ו/או מי מטעמו, כל  ,בעלי מקצוע ומומחים אחרים
שימוש  בקניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות ממנו (כולן או חלקן), לרבות שינוי ו/או 
התאמה ו/או תיקון בקניין הרוחני ו/או בזכויות כאמור וכן שינוי ו/או התאמה ו/או 

שיקול דעתה הבלעדי תיקון במבנה/המוצר/המערכת נשואם, והכל בכל עת, ועל פי 
 ,והמוחלט, ללא תנאי ו/או מגבלה. במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין

נשוא הקניין הרוחני לרשות, מעניק בזאת מועסק  ,להעביר את הזכויות המוסריות
לבצע כל  ,הקבלן לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת

התאמה ו/או תיקון בזכויות המוסריות (כולן או חלקן) ו/או  לרבות שינוי ו/או ,שימוש
  במבנה/המוצר/המערכת נשואן.  

  
 ,אותם תבצע הרשות ,מובהר בזאת, כי שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון

לצרכיה בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (כולן או חלקן), לרבות באמצעות בעלי 
יחשבו ים הקבלן ו/או מועסק הקבלן ו/או מי מטעמו, לא שאינ ,מקצוע ומומחים אחרים

כפגיעה ו/או כהפרת הזכויות המוסריות (ככל שקיימת לקבלן ו/או מועסק  ,בכל מקרה
חשבו כהטלת פגם, סילוף ו/או ישהם לא י ,הקבלן ו/או מי מטעמם זכות כאמור), כמו גם

ב/של מועסק הקבלן ו/או  שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם ב/של הזכויות המוסריות ו/או
  מי מטעמו. 

  2.3  
כפי שהן מפורטות  ,מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי זכויות הרשות ,מועסק הקבלן

היו ידועות ומקובלות על מועסק הקבלן, ללא סייג, טרם  ,בכתב התחייבות זה
התקשרותו בחוזה עם הקבלן; כי מועסק הקבלן שיקלל ותמחר קודם להתקשרותו עם 

את זכויות הרשות האמורות; כי סך התמורה, היקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט  ,הקבלן
יותיו הנקובות בגין התחייבו ,שבינו לבין הקבלן, מהווים תשלום הגון ומלא ,בהסכם

את שכר הטרחה וכן כל החזר  ,בכתב התחייבות זה וכן מסדירים באופן מלא ומפורט
על פי כתב  ,בגין הקניית הזכויות לרשות ,מכל מין וסוג, להם יהיה זכאי ,הוצאות

מועסק הקבלן מוותר בזאת, מפורשות, ולא  ,התחייבות זה; כי מעבר לתמורה כאמור
ו תשלום ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם, לרבות מכוח לכל תמורה ו/א ,יהיה זכאי

לחוק הפטנטים. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לעיל, על מנת לגרוע  134הוראת סעיף 
לתשלום התמורה למועסק הקבלן ו/או על  ,מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן

תמורה כאמור ו/או בקשר עם תשלומה בפועל של ה ,מנת להטיל על הרשות חבות כלשהי
  לשלמה למועסק בקבלן.      ,בקשר עם הפרת חובותיו של הקבלן

  
  2.4  

בעצמו  ,בקשר עם השירות שבוצע ,לכל מעשה ו/או מחדל ,מועסק הקבלן, ישא באחריות
לכל ליקוי ו/או פגם ו/או השמטה ו/או  ,ו/או באמצעות כל מי מטעמו, לרבות לעניין זה

שבין  ,לעו וזאת בהיקף, באופן ובתנאים הנקובים בהסכםשנתג ,טעות ו/או אי התאמה
בנשוא השירות ו/או קניין  ,הקבלן למועסק הקבלן. מובהר, כי לא יהיה בזכויות הרשות

על  ,במי מהם ,אותו תבצע הרשות ,הרוחני ו/או בזכויות הנובעות הימנו ו/או בשימוש
  מאחריותו האמורה של מועסק הקבלן.  ,מנת לגרוע

  
3.  

לעיל, מהווים לכל דבר ועניין, הסכם  2.4 – 2.2משנה  מובהר בזאת, כי הוראות סעיפיעוד 
הוסדרו כל אלה: תשלום שכר טרחת מועסק הקבלן, הזכות להשתמש בקניין  ,במסגרתו ,בכתב

בהתאם  ,הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו וכן היקף אחריותו המקצועית של מועסק הקבלן
ות האדריכלים, ולפיכך הוא מהווה כתב התחייבות, לכל דבר ועניין, (ג) לתקנ12להוראות סעיף 

לבצע כל  ,המקנה לרשות את הזכות המלאה, הבלעדית והיחידה ,הסכמה מלאה ובלתי חוזרת
שימוש בקניין הרוחני ו/או בזכויות נשואו (ככל שעל פי דין, אינם בבעלות הרשות), ללא הגבלה, 

 46) לתקנות האדריכלים ו/או סעיף 2(ג)(12 –(ב) ו 12יף בהתאם להוראות סע ,וזאת בין היתר
  לחוק זכויות יוצרים.   
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4.  
כתב התחייבות זה, בהנקובות  ,שחובותיו והתחייבויותיו ,יישא באחריות לכך ,מועסק הקבלן

מתן בביצוע  ,גם על ידי כל המועסקים מטעמו ,לרבות בקשר עם זכויות הרשות, ייושמו במלואן
  השירות.

  
על פי החוזה, ישא מועסק הקבלן באחריות המלאה, ביחד ולחוד  ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן  .5

בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן ו/או תשלום,  ,עם הקבלן, וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות
ידרש לשאת, בקשר ישיר ו/או עקיף עם הפרת תשייגרמו לרשות ו/או שבהם הרשות 

  על פי כתב התחייבות זה.  ,התחייבויותיו

  

 
  :על החתום באתיולראיה 

  
 

 תאריך                מועסק הקבלן                 
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  נספח הביטחון ושמירת סודיות מסופים ושתפ"א – 'בינספח 
  

  
  

 הבהרות קדם. .1
בכל מקום במסמך זה שבו יש סימנים מיוחדים, יש לייחס את הסימן למלל המתאים 

  כדלהלן:
 -  (כולל) מתייחסים למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות  2.7עד  2.4סעיפים

  קריטיות/מסווגות
 -  פסקה / סעיף זה מתייחס למכרזים שלהם קשר למערכות מידע או מערכות

  קריטיות/מסווגות
 

  כללי. .2
 למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו ל"המתקן" או "מתקן" תיקרא כאילו נכתב

מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל  ד"בתחום מסוף / שדה תעופה וכן בכל אח
  ההתייחסות הינה במפורש לאתר מסוים. םחלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות שבה

 
מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווים יעד מועדף לפיגוע  2.1

  לארגוני הטרור השונים.
בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף /  ממשלת ישראל, 2.2

שדה התעופה את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע 
במטוס, הממריא מהשדה, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח 

 מדינת ישראל, זאת גם דרך מעברי הגבול הבינ"ל.
ידי - ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים עלבהחלטה נוספת, החליטה  2.3

היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר (לשעבר רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית על 
גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות גוף זה בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות 

 פיהם.- מחשוב ואפליקציות היוצאות מהם מחייבות את הקבלן לעבוד על
שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב  רשות 2.4

הנותן שירותים בנושאי  קבלןכנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפיכך כל 
 חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה. המחשוב

, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים קבלןכ 2.5
ניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לביטחון המתקן ולביטחון הנוסעים המוגבלים בכ

והמטוסים, הנוחתים והממריאים 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 הקבלן ונותני 2.6
 יות של המידע ומערכות המידע.ווג וחיוניס 2.7

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

הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, 
 ות וההמשכיות התפעולית.השלמות, האמינות, השריד

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, 
ווג הביטחון "שמור"), יווג הכולל הוא רגיש/חסוי מסחרית (מקביל לרמת סיכאשר הס

 תוכן בשלב עתידי גם סודי ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי חוק הגנ
. מערכות מכוחו תקנותהו ")הפרטיות הגנת חוק(להלן: " 1981-"א, התשמהפרטיות

המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, 
  תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי 
ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל עת וזאת - עלהאבטחה אשר ייתכן ויועברו 

גם לאחר החתימה על החוזה, בכל הפעילויות למתן שירותים לפי הליך זה. אם, במהלך 
אספקת השירותים, הקבלן ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות 

  וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:
  ון לאבטחת מידע רגיש/חסוי (שמור)/סודי (בעתיד);דרישות הביטח •
  התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי; •
  ;מכוחווהתקנות  הגנת הפרטיות דרישות חוק •
 דרישות מהיחידה להגנה וסיכול איומי סייבר (לשעבר רא"מ). •
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פעול לפי עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך ל
  הנחייתו.

  סווג מסמכי הליך זה. 2.8
במידה והליך מכרז זה הוגדר כהליך מכרז מסווג או בעל מידע מסווג, יש לפעול 

בהתאם לנספח "נספח הנחיות עבודה עם מסמכי מכרז מסווגים". בכל מקרה, יש 
  ים לא רצויות או מורשות.ילנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו ליד

  .מטרה 3
מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הקבלן ואת כל מי מטעמו 

שיועסק במתן השירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים 
  לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום המתקן.

  
  אחריות. 4

כל פעילויות הקבלן הקבלן ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הביטחון"), שירכז את  4.1
טחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט יבהיבט הב

המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל 
לנספח זה, מיום אישור  4.6הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 

  רותים, כהגדרתה בחוזה.מינויו, ובמהלך תקופת מתן השי
ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הביטחון על 4.2

 הקבלן כנאמן ביטחון.
הקבלן ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל פעילויות  4.3

 הקבלן בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול
לנספח  4.7הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה  –חטיבת התקשוב 

 זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השירותים, כהגדרתה בחוזה.
ידי חטיבת התקשוב, יחשב -עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על 4.4

 מנכ"ל הקבלן כנאמן אבטחת המידע.
ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד  קבלןאין מניעה כי אותו נציג  4.5

  "נאמן אבטחת המידע".
  

  נאמן הביטחון. 4.6
נאמן הביטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הקבלן במהלך כל  4.6.1

תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהקבלן בהוראות 
ת אשר עלול הקבלן לקבל, מול קב"ט המתקן נספח זה, או בכל הוראה נוספ

 .בכלל, ומול משרד הרישיונות בפרט, וכן מול חטיבת התקשוב
נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן  4.6.2

ימים לפני תחילת ביצוע  14- ויקבל ממנו תדרוך בטחוני לא יאוחר מ
 השירותים לפי הליך זה.

ך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא נאמן הביטחון יקבל תדרו 4.6.3
יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות 

להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן הביטחון דרישות ונהלי ביטחון 
כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן, אשר לפיהם יידרש 

הקבלן וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי 
המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי 

 אבטחת מידע מגורם מוסמך בחטיבת התקשוב.
על נאמן הביטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הביטחון ונהלי  4.6.4

 אבטחת המידע, החלים על הקבלן וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
הביטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן וחטיבת  נאמן 4.6.5

ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי ביטחון, העשויים להשיק  התקשוב
 לפעילות הקבלן בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך.

שיון כניסה לשטחים ינאמן הביטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן ר 4.6.6
ינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם המוגבלים בכניסה למי מטעם הקבלן, ו

 שיונות קיימים.ישל ר
4.6.7  
נאמן הביטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הקבלן בהוראות ונהלי הביטחון  4.6.8

 ינתנו מפעם לפעם.יואבטחת המידע התקפים ואלה ש
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הקבלן יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן  4.6.9
 להלן. 5ת סעיף הביטחון לצורך אישור הקב"ט בהתאם להנחיו

הקבלן מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כאמור  4.6.10
 להלן. 5.2בסעיף 

קב"ט המתקן יהא רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  4.6.11
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהקבלן להציג מועמדים  5בסעיף 

ת, בכל שלב ולפי נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זא
 דעתה הבלעדי.- שיקול

ימים לפני מועד תחילת  30- מינויו של נאמן ביטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ 4.6.12
ידי הקבלן לתפקיד נאמן -היה והגורם שמונה על תקופת מתן השירותים.

הביטחון אינו מהווה גם נאמן אבטחת מידע, ובאם נדרש נאמן כזה לפי 
ימים לפני  30ם הוא, לכל המאוחר, כ החוזה, ימונה נאמן אבטחת מידע ג

 מועד תחילת מתן השירותים.
 .נאמן אבטחת המידע 4.7

נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לחטיבת התקשוב מטעם הקבלן  4.7.1
במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהקבלן 

בהוראות נספח זה, מול חטיבת התקשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת 
 המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת  4.7.2
התקשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא 

  ימים לפני תחילת ביצוע השירותים לפי מכרז זה. 7- מכרז זה, לא יאוחר מ
נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת  4.7.3

יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים התקשוב, לא 
והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות 

ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים 
פיהם יידרש לפעול -פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על

 לעובדי הקבלן וכל מי מטעמו. ואותם יידרש להנחיל
על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת  4.7.4

 המידע הרלוונטיים, החלים על הקבלן וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.
נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת התקשוב  4.7.5

יבת התקשוב או גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם חט
 בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי  4.7.6
אבטחת המידע במערכות המחשוב של הקבלן, או בקישור למערכות 

המחשוב ברשות מהמערכות של הקבלן אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על 
 שירות והתפעול של המערכות.כה

המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הקבלן בהוראות ובנהלים נאמן אבטחת  4.7.7
 נתנו מפעם לפעם.יהתקפים ואלה שי

הקבלן יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן  4.7.8
 5אבטחת המידע לצורך אישור חטיבת התקשוב בהתאם להנחיות סעיף 

 להלן.
 רים לעיל.הקבלן מתחייב להעביר לחטיבת התקשוב את כל הנתונים האמו 4.7.9

חטיבת התקשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים נציג  4.7.10
להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהקבלן להציג מועמדים  5בסעיף 

נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר. כל זאת, בכל שלב ולפי 
ן להחלטותיו בעניי םדעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שה- שיקול

 זה.
 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל. 5

טחונית ולכן יורשה הקבלן להעסיק בתחום יכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ב 5.1
המתקן או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד 

ית לרמה שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונ
  הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך  5.2
 באמצעות הטפסים המפורטים להלן:
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  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: 5.2.1
  שאלון אישי+ עלון לנבדק. 5.2.1.1
  כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. 5.2.1.2
 ין שימוש בסמים.יתחייבות בענהצהרת ה 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
 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. 5.2.1.6

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

 נוכחית.התושבתו 
הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הקבלן לוודא 
כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מקב"ט 

  .המתקן ו/או חטיבת התקשוב
ידי -תחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים עלהקבלן מ 5.3

ידי נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום - והחתימות אומתו על המועמד,
  המיועד לכך). 

הקבלן מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  5.4
המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל  לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי

  טחונית.ירלוונטיות ב
קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  5.5

, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הקבלן, או חלק מהם, ואף יהיה ספקיםהמועסקים, ה
טחוניים, בין יעמים ברשאי לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מט

  אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.
הקבלן מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר  5.6

 ידי קב"ט המתקן.- לא אושר על
הקבלן מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד  5.7

שטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו מעובדיו ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר ל
  עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד  5.8
 -למספר שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

לאור הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון במסגרת 
הזמנים. הקבלן מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום -אדם ולוחות-כח תכנון
  יה במתן השירותים.ילדח

  טחוניות כלליות.יהנחיות ב 6
  תדריך בטחוני למועסקים. 6.1

טחוני (לפי הנחיות קב"ט המתקן) לכל עובד, שיועסק יהקבלן יערוך תדריך ב 6.1.1
הנושאים  במתן השירותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על

 להלן:
 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. •
 .9טחונית בהתאם לסעיף יכללי התנהגות ב •
  התחייבות על שמירת סודיות ושמירת ידיעות.  •

 7-טחוני לא יאוחר מיהקבלן מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך ב 6.1.2
 ימים, מיום תחילת העסקתו בתחום המתקן.

שנתיים - ענון חצייהקבלן תדריכי רנוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים  6.1.3
לעובדיו, במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הביטחון המשיקים 

  לתחום פעילותם.
  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. 6.2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו  6.2.1
מי בשטח המתקן שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק ל

שניתן לו רישיון כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו 
 תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.
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ווג ימתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת ס 6.2.2
טחוני מתאים מרשויות הביטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה יב

  .1983 -), התשמ"ג (כניסה לשטחים מוגבלים
התאמה  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי 6.2.3

  ביטחונית, ורק אם תפקידו דורש זאת.
רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות  6.2.4

  שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.
ף ובהתאם לכללי המעבר השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפו 6.2.5

  ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.
ידי נאמן -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על 6.2.6

למשרד הרישיונות בנמל עבור  ןאשר יעביר הביטחון לחטיבת התקשוב
לכל  עובדי הקבלן בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

ידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה בקשה תצורף פניית היח
  תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הקבלן אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד  6.2.7
הרישיונות בנמל כל רישיון כניסה של עובד הקבלן, אשר חדל לעבוד אצל 

או שינה את תפקידו הקבלן, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, 
ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. 

  באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו למשרד הרישיונות בנמל.
תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע  6.2.8

שה לכניסה כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבק
  לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את  6.2.9
  תוקפו של כל רישיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים: 6.2.10
מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית  .6.2.10.1

ידי העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל -ארגונית על
גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת 

 ידי מנגנון זה. - לאזורים מוגבלים המבוקרים על
חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך  .6.2.10.2

הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה  שהייתו של בעל
  להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.10.3
השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים  .6.2.10.4

  של המתקן.
נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים,  .6.2.10.5

  בהם הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.
אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם  .6.2.10.6

אחר (הדבר מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו 
  ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .6.2.10.7
יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט  .6.2.10.8

המתקן על תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את 
יונו. החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה שיר

  פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.
חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט  .6.2.10.9

וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור 
 כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  
לקבלת רישיונות כניסה לשטחים הגשת בקשות  -משרד הרישיונות/קב"ט  6.2.11

  המוגבלים:
  בקשה לרישיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת: 6.2.12

מכתב בקשה מהקבלן בצרוף אישור מחשב הקבלן כי  •
  המועמד מקבל משכורת מהגורם המבקש.
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טפסי בדיקת התאמה ביטחונית.(כולל צילום ת.  •
  .זהות/רישיון נהיגה)

צילום תעודת טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל  •
  הזיהוי או דרכון).

פניית היחידה המקבלת את השרות במתקן, כולל תיאור  •
  סוג רישיון הכניסה הנדרש.

  טפסים ניתן לקבל מהקב"ט. .6.2.12.1
 קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים. 6.3

אם במסגרת פעילותו הקבלן נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו  .6.3.1
הקפיד למלא אחר ההנחיות (בדגש על השטחים המוגבלים), עליו ל

 טחוניות שלהלן:יהב
 מיפוי קבלנים: .6.3.1.1

הימים, שיקדמו לתחילת  60הקבלן ימסור, במהלך   (א)        
 21- תקופת מתן השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה          
  לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים, בכתב,           
רשימה של קבלנים, חברות הובלה, ונהגים קבועים           
(להלן: "רשימת קבלנים"), אשר צפויים לשרת אותו           
  במהלך תקופת מתן השירותים, ובהתאם להנחיות           
 .5סעיף           
נוסף ברשימת הקבלנים  קבלןאם הקבלן מבקש לכלול   (ב)        
  המאושרים בתקופת מתן השירותים, עליו להעביר           
 5לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף           
 לעיל.          
הקבלן מתחייב לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם,   (ג)        
  שאינו נכלל ברשימת הקבלנים, ולעדכן מידית את           
  הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל ברשימת הקבלנים           
שהקבלן הפסיק את קבלת השירותים ממנו, בין אם           
 מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.          

תחום תפעולי, המיועד לכניסת קבלנים לצורך פריקה מתקנים ל .6.3.1.2
והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע   
טחונית לפי נוהל קבלנים של חטיבת הביטחון יבקרה ובדיקה ב  
ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר   
  הכניסה לתחום התפעולי.  

הובלת הסחורה מהקבלן (המורשה) אל מחסני/מתקני הקבלן  .6.3.1.3
בשטח האווירי 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,  .6.3.1.4
ידי עובדי הקבלן - , או מהם, תבוצע על3מינל הנמצאים בתוך טר  
בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הקבלן אל תחומים אלו,   
  ידי חטיבת הביטחון.-למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש על  

מתקנים בשימוש הקבלן הנמצאים מחוץ לתחום הנמל  .6.3.1.5
מוש יוהמאחסנים סחורה המיועדת להטסה, למכירה או לש  
למכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי  בתחום הנמל (כולל  
האבטחה ונהלי הביטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים   
  בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).  

 :אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.3.2
ידי הרשות לספק, - רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו על .6.3.2.1

רישום  יישמרו בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל  
 מצאי עדכני שלהם.  

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של  .6.3.2.2
ידי עובדי התאגיד בחצרי - הרשות, לרבות מידע, שהוכן על  
הרשות, טעונה אישור בכתב של אחראי אבטחת המידע. יש   
לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה   
ם מתן השירותים, נשוא מוש במחשבים נישאים לשילעשות ש  
מוש יידי עובדי הקבלן. כל ש- יבות זה, עליהתח-ההסכם וכתב  
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כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע   
  לאבטחת המחשבים הנישאים.   

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי  .6.3.2.3
הרשות טעונה אישור כתוב מראש של אחראי אבטחת המידע.   
האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן   
,מחשב נישא וכדומה), DOKוכן להתקנים חיצוניים לסוגיהם (   
  כל התקן שיכול לשמור מידע, וכל מצע מידע אחר לרבות ניירת.  

קשורת של ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והת .6.3.2.4
הרשות, שימוש בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי   
אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב של נציג   
חטיבת התקשוב, לפי הצעה בכתב של הקבלן ודיון, לפי \הרשות  
  הצורך.  

לצורך בהירות הנושא, נציג חטיבת התקשוב הינו האחראי על  .6.3.2.5
ל גורם אחר ברשות אבטחת המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכ  
ייחשב כבלתי חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת   
  המידע לכל סוגיו.  

 בקרה וביקורת. 7
הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי, וכן נציגי חטיבת  7.1

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

 וכלשונם.
מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות  7.2

המשנה - מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרים של הקבלן וקבלני
 מטעמו.

, בכל טעם הקב"ט או חטיבת התקשובהקבלן מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מ 7.3
טחונית, לשתף פעולה עם יעת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות ב
 המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הקבלן יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע  7.4
 גות.ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חרי

ידי -הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות על 7.5
הקבלן במקרה של חריגה מכללי הביטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על 

 רמת האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.
מהתחייבויותיו בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הקבלן  7.6

 כלפי הרשות.
 שמירה על סודיות. 8

הקבלן וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השירותים, מחויבים לשמור בסוד,  8.1
לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע 

ומי , להם יחשפו במהלך פעילותם בתחלסדרי הביטחון או מערכות מידע ומחשוב
 המתקן.

וכל מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם  נאמן הביטחון ונאמן אבטחת המידע 8.2
הקבלן יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות האבטחה 

- במסמך האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני
 ידי הקבלן, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן.- משנה, שיועסקו על

יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו  הקבלן: הקבלןעל סודיות של  הצהרות לשמירה 8.3
לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 

ימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה ת. הצהרת הסודיות מורשה החתימה של התאגיד
 .1מצורף לנספח זה, להלן טופס 

- שרות (עובד של הקבלן, קבלן-השרות: כל נותן-תניהצהרות לשמירה על סודיות של נו 8.4
משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה 
-לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הקבלן (מעבר לחתימתו של נותן

ח זה, השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספ
  .2להלן טופס 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב 9
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חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן    9.1
 ולאולמות הטרמינל הציבוריים.  

על הקבלן וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון    9.2
 מטעם הרשות, בשגרה ובשעת חירום.  

טחוני בשעת חירום, בשגרה, ייטחון מטעם הביטחון לצורך בתנועתם של אנשי הב   9.3
ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הקבלן או מי   
 מטעמו.  

חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים    9.4
 המוגבלים שלא לצורכי עבודתם.  

גות, אשר עשויות להיות בעלות ערך אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חרי   9.5
טחוני, הקבלן וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או יב  
 לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.  

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס,    9.6
 ור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!שלא לפי נהלי האבטחה וללא איש  

לקיחה /העברה של כבודה/חפץ כל שהוא מנוסע אסורה בהחלט,לרבות מנוסע    9.7
 שהגיע ממדינה שכנה.  

  שינויים ועדכונים. 10
מתעדכנים מזמן לזמן, לאור  נהלי חטיבת הביטחון ונהלי אבטחת המידע 10.1

ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים  הערכות מטה הביטחון וחטיבת התקשוב  
לשנות  םרשאי המנחים. מובהר בזאת, כי מטה הביטחון וחטיבת התקשוב  
 דעתן, בכל עת.-ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול  

מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הקבלן ו/או שינוי במבנה מי  10.2
לרשות הקבלן, עשוי להיות בעל  ממקומות השרות ו/או המתקנים, העומדים  
 טחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח זה.יהשלכה ב  

  הקבלן יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה    10.3
  המקבלת את השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה,     
 ויהיה מחויב בו.    

 שונות. 11
 נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הביטחון וחטיבת התקשוב אין בהוראות   11.1
 טחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.יומכללי ההתנהגות הב    
 אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.   11.2
, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך קבלןלא יחולו על  6.2הוראות סעיף    11.3
 בגישה לשטחים המוגבלים.    
כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הביטחון הכלליות שידרשו  11.4

דעתו של הקב"ט, השלכה על ביטחון הנוסעים, - מהקבלן, אשר יש לה, לפי שיקול  
 ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, תחשב כהפרה יסודית של החוזה.  

רותים מטעמו, יוחזר לרשות עם שי-כל מסמך, שיימצא ברשות הקבלן או נותן 11.5
השרות (או הקבלן בכלל). הקבלן יתחייב, כי, עם סיום - סיום העבודה של נותן  
העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים   
 לרשות ולעבודה לפי הליך זה.  

בכל  הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת    
  אתר של הקבלן, ללא יוצא מן הכלל.    

בהתאם להוראות החוזה, נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר  11.6
משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי -של כל עובד או קבלן  
דעתו המוחלט. הקבלן יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור. רש"ת לא - שיקול  
 שהוא לסיבת הפסקת ההעסקה.תהיה חייבת בהסבר כל   

  .נוהל האבטחה בחצרי הקבלן 12
סעיף זה חל רק במידה והקבלן מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת 

  ממוחשבת או חלקים ממנה.
 קבלןלהלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הקבלן. כל האמור להלן מתייחס הן ל

  המשנה מטעמו.-והן לקבלני
  מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן: הקבלן מתחייב

מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הקבלן, יהיה מנותק מרשת  12.1
רצונו של נציג הרשות, -המחשבים בחברה. לחילופין, אם הקבלן יוכיח, לשביעות  
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כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד   
רשות מרשת המחשבים של הקבלן או מכל מידע של מוחלט של המידע של ה  
 חברה אחרת שהקבלן נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.  

 ידי הרשות.-ידי מורשים בלבד, שאושרו על-הגישה למידע של הרשות תעשה על 12.2
  הגישה למידע של הרשות על מחשבי הקבלן: 12.3

מורשים - הקבלן יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי 12.3.1
למידע של הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על   
סיסמאות, על הקבלן להתחייב ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת   
האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על   
  ונים אותם בכוונתו להפעיל.הקבלן להציג את המנגנ  

הקבלן יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הקבלן   12.3.2
  במערכת ויקבל  

אישור של נציג הרשות למערך זה. על הקבלן להציג את המנגנונים אותם     
 בכוונתו להפעיל.  

עוד מידע של -פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל 12.4
אוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של הקבלן, יבוצעו בחצרי הקבלן הרשות מ  
ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות   
ידי גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על הקבלן - תחזוקה יבוצעו רק על  
 להיערך לכך מראש.  

הרשות, ישמרו בכספת  מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של 12.5
טחוני של ינעולה. המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור ב  
הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות   
ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של   
  החוזה.  

שרות או -כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפול במידע ספציפי  12.6
סיום ההתקשרות) או לפי 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 נציג הרשות.   
ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל  לאחר  
תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הקבלן והיו קשורים למהלך אספקת   
ידי גורם כלשהו. זאת, לפי - השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו על  
  / סודי.הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור   

  ידי הקבלן, המאשר את ביצוע כל -יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על    
  הנ"ל באופן מלא.    
  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי קבלן    
המשנה - קבלןהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הקבלן או     
מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים, וזאת ללא הודעה מוקדמת במהלך - על    
  שעות וימי העבודה הרגילים.    

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות  12.7
  משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.-המחשוב של הקבלן או של קבלן  

ידי גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות -בכל חשד לגישה למידע כנ"ל על    
המשנה) או אם עולה חשד לתקלה - ובין במערכות המידע של הקבלן או של קבלני    
כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, הקבלן מחויב להודיע מיד לנציג     
  הרשות על כך.    
ע כנ"ל על הקבלן להודיע מיד לנציג בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במיד    
  ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.  הרשות     

  נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הקבלן. 13
סעיף זה חל רק במידה והקבלן מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת 

, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת פרויקט חדש - ממוחשבת קריטית או חלקים ממנה 
קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא 

בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והקבלן ולא 
המשנה מטעמו. הקבלן מתחייב -והן לקבלני קבלןבמקומן. כל האמור להלן מתייחס הן ל

  ורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:מפ
 ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית. 13.1
בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה  13.2

 שהוגדרו.  
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מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת  13.3
 המידע של רש"ת.הקריטית ואחראי אבטחת   

 ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח": 13.4
 .וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח  .א
  .בקרת קוד מאובטח  .ב
ידי מנהל -וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על  .ג

 .הפיתוח  
 .הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת  .ד
 .ההפעלה בקרת הגישה לליבת מערכות  .ה
 בחינת תקינות הקלט.  .ו

באחריות הקבלן להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר  13.5
.ב. לעיל] 13.4לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף  13.4בסעיף   
 בפרט.  

 סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. –סביבות עבודה [לפחות]  3יוגדרו  13.6
בה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת מעבר מסביבה לסבי 13.7

 הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.  
 לשעבר רא"מ.  –היחידה להגנה וסיכול איומי סייבר  14

ידי היחידה -רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על
. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לשעבר רא"מ –להגנה וסיכול איומי סייבר 

לקבלת התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות 
אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת 

בהתאם לסוג  המדוברת ועל הקבלן יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו
 המערכת ודרישות הגוף המנחה.
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  שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -  קבלן: כתב התחייבות של ה1טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, 
המועסק בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ע.מ./

התאגיד, הע.מ (שאינו תאגיד)/ורשה לחתום ולהתחייב בשם ____________________ והמ
  מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

  
  מבוא..    1

: התאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלןהע.מ./הואיל ו  
תאגיד, או שייוצרו בו עקב ע.מ/הרשות") והואיל וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו ל"  
ביצוע האמור הינם בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת   
"מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג   
שמור / סודי (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני   
 התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:הע.מ/הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם   

  דיני הקדמה. .2
  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.  

  תחולת ההתחייבות. .3
התחייבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין  3.1

  רד ממנו.התאגיד ובין הרשות, ומהווה חלק בלתי נפ  
נספח זה הנו התחייבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את  3.2

  התאגיד בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.  
  דיני הנספחים. .4

-התחייבות זה, הוראות כתב-במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב 3.3
  התחייבות זה עדיפות.  

ות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות התחייב- במקרה סתירה בין הוראות כתב 3.4
 :בפרק הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן  
  "נספחים ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.  

  שמירת סודיות. 4
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא רגיש / חסוי / חסוי  4.1

ביותר ושמור / סודי, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של 
  התחייבות זה.- כתב

 :(להלן 1977 -אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  4.2
ידי הרשות, באמצעות -המשנה שלי, לאחר שיאושרו על- "החוק"), לידיעת עובדי וקבלני

ידי חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי -ק ו/או עלהוראה מפורשת בחו
  להלן). 6נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 
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  , המובאים להלן:119-ו 118תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים    4.3

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעיף     
  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק   א.    
(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות  1958 -מבקר המדינה, התשי"ח       
  לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא       
מאסר  -סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו       
  שנה אחת.      
לן לשם ביצוע בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקב  ב.    
  החוזה, ואולם תהא זו 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     
מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה  -שאינו מוסמך לקבלו, דינו     
  מאסר ששה חודשים. -שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו     
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה,  - "ידיעה"     
  עה.חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידי    
  ידי סימון ואיתות ומסירה עקיפה.-לרבות מסירה על - "מסירה"     

אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל    4.4
התחייבות זה וכן לאחר -ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב  
וי ידיעה תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גיל  
  כנ"ל מאת נציג הרשות.  

  לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת  -"גילוי"     
מערכות המידע של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב,     
סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים     
גת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת לקידום מכירות, הצ    
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    4.5
. בכל מקרה אחר, התחייבות זה ולצרכי עבודה בלבד-בסוד, הכול בכפוף לכתב  
אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב   
 מנציג הרשות.  

 במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה:   4.6
מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל,     4.6.1
 או צדדים שלישיים. הקבלןשלא כתוצאה מהפרת התחייבות     
מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת  הקבלןמידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת    4.6.2
 ההתחייבות   לשמירת הסודיות.    
 מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.   4.6.3
  ידי - נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על הקבלןמידע אשר    4.6.4
  הודיע לרשות מיד לאחר  קבלןערכאה משפטית  מוסמכת ובלבד שה    
 קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת להתגונן.     

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע       
  בלבד. הקבלןהסודי", יחול על       

  נציג הרשות. 5
של התחייבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע -נציג הרשות לצורך כתב

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

התחייבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות -הביטחון, הקשורות לכתב
  לזמן, לפי הצורך.- זמןהמידע של הרשות, והוראות מ

  התחייבות זה.-אין לבטל כתב 6
התחייבות זה ו/או כל מסמך או נספח ביטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או -ידוע לי, כי כתב

  לביטול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.
  התחייבות זה.-הפרה של כתב 7

-טחוני ספציפי אחר עליהתחייבות זה ו/או כל נספח או מסמך ב-הפרת הוראה מהוראות כתב
ידי מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי - ידי או על
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במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף 
סכם התחייבות זה או לפי כל ה- זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות לפי כתב

  אחר בין הרשות לביני.
  התאגיד.הע.מ/אחריות  8

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי 
  מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

  פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה. 9
וכן להיפך. כל האמור התחייבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים - כל האמור בכתב

  התחייבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.- בכתב
  הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות. 10

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי 
  נפרד מתנאי ההסכם.

  
  לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הביטחוןולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג 

  
            
    ___________מספר תעודת הזיהוי  _____________שם החותם  

  
  _______חתימה  

  
        
  ______________ התאגידע.מ/חותמת   ________תאריך  
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  הצהרה על שמירת סודיות -השרות -יבות של נותןי: כתב התח2טופס 
  

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר 
המועסק בתאגיד _________________________, ע.מ./____________, ___________

  בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:
התאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה הע.מ/הואיל ו .1

ידע, שהגיעו או "הרשות") והואיל וידיעות ומ :בישראל (להלן
בתאגיד עקב ביצוע בע.מ/תאגיד, או שייווצרו ע.מ/שיגיעו ל

האמור הינם בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי 
ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות 

במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג שמור / סודי 
מידע של שב"כ ושל (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות ה

רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם 
  התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:הע.מ/

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

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

  : גילוי בהפרת חוזה:118סעיף 
 ,היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה  א.

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

  מאסר שנה אחת. -
בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם   ב.

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

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

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

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

  ידי סימון ואיתות ומסירה עקיפה.-לרבות מסירה על - "מסירה" 
לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל  .4

ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן 
ל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש לאחר תום תוקפה ובכ

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

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

לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות 
  כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי  .5
ה זו ולצרכי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהר

עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את 
מנציג  הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב

  .הרשות
  א. במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: 

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר חתימת החוזה הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה 1(
  או צדדים שלישיים. בלןהקמהפרת התחייבות 

  מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת  הקבלן) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת 2(
  הסודיות.     

  ) מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי.3(
ידי ערכאה משפטית - נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על הקבלן) מידע אשר 4(

  מוסמכת  
הודיע לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן העניק לרשות  קבלןובלבד שה                     
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  שהות מספקת 
  להתגונן.                      

מובהר, כי נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על 
  בלבד.   הקבלן

אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של  .6
תאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב ע.מ/הה

ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי ביטחון. ואני מתחייב לפעול 
 לפיו וכן לפי הוראות ביטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

 
אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת  .7

_____________, מורשה -בת התקשוב וכן להמידע של חטי
התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הע.מ/חתימה של 

 הרשות.
 

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

  
תאריך: __________         שם החותם: __________________  חתימה: 

_______________  
  

  נחתם בנוכחות:
  

תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: 
_____________  
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  קבלן -כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  -' יגנספח 

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

  

") מצהיר ומתחייב בזאת נציג הספק_____________, ת.ז __________ (להלן: "אני, הח"מ, 
בשם הספק: ___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה 

עריכת סקרי שביעות רצון  שירותילמתן  __________"), בקשר עם חוזה מס' הרשות(להלן: "
  , כדלקמן:")החוזה(להלן: " אלקוחות בנתב"ג במסופים ושתפ"

שירותי תכנון, התקנה חוזה למתן רשות ב אחזקהעבור הנהלת חטיבת כי הספק נבחר לבצע  .1

(להלן:  ואחזקה של מערכות כיבוי אש במים באתרי רשות שדות התעופה בדרום

 על פי החוזה. ")השירותים"

(וניתן להסיק באופן סביר שגם לא כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי כלשהם ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםיתקיים) 

הספק האחרים לבין מתן השירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס 

לספק מעניק עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים  הספקלשירותים אותם 

 קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לעבוד).

כי אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות מי  הספקבגדר האמור, 
 וכמפורט שם. לחוזה 3.7מטעמו, עם גורם בעל אינטרס כהגדרתו בסעיף 

אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים ר, הספק בנוסף ועדיין בגדר האמו
 3.7המפורטים במכרז זה, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 

  .וכמפורט שם לחוזה זה

במהלך כל תקופת גם הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי  .3

כאמור, לרבות לגבי כל צד  ם ו/או ניגוד אינטרסיםניגוד ענייניהחוזה לא יתקיים מצב של 

  .בקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות שלישי עמו קשורה הרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול , ובכתב לרשות ללא דיחויהספק מתחייב להודיע  .4

הוראות  בהתאם לכלבמקרה זה יפעל הספק  להתקיים איזה מהנסיבות המפורטות לעיל.

להסרת ניגוד העניינים הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 

  ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך.  האמור

מנותני למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד  .5

מבעלי התפקיד ומחליפיהם ו/או  )בעצמו לרבות נציג הספק(השירות מטעמו של הספק 

מתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין , וכל אחד מהם (ככל שיהיו)

 .האישיים לבין מתן השירותים והאחרים ו/או ענייני יובין עיסוקו/או בעקיפין, 

מסמכי אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות  .6

 . המכרז

 מסמכי המכרזלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .7

  אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:

  ____ חתימה: _____________שם: ___________________ תאריך: ____________
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  עובד הקבלן ו/או קבלן משנה –כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  -  1'זנספח 

  

 לכבוד

  רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

  

מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט  ,אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________
  כדלקמן: ובלתי חוזר

רשות שדות ") עם קבלןה(להלן: " _____כתב התחייבות זה נעשה במסגרת התקשרות  .1

שירותי תכנון, למתן בקשר עם חוזה מס' __________  "),הרשותהתעופה (להלן: "

להלן: ( התקנה ואחזקה של מערכות כיבוי אש במים באתרי רשות שדות התעופה בדרום

ואשר במסגרתם  ")השירותים(להלן: ", והשירותים שניתנים במסגרת החוזה ")החוזה"

 .אני נותן שירותים בפועל מטעם הספק לרשות

(וניתן להסיק באופן סביר שגם לא כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

 י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיכלשהם ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםיתקיים) 

ים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס האחרים לבין מתן השירות

קשרי לי מעניק עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים אני לשירותים אותם 

 לעבוד). יםהספק שוקלאני ו/או עבודה ו/או עימם 

איני מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם  בגדר האמור
  .לחוזה וכמפורט שם 3.7גורם בעל אינטרס כהגדרתו בסעיף 

מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים איני בנוסף ועדיין בגדר האמור, 
 לחוזה 3.7סעיף , לצד בסכסוך כהגדרתו ביו/או באמצעות מי מטעמ יבמכרז זה, בעצמ

 .וכמפורט שם
במהלך כל תקופת החוזה גם מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי אני  .3

כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי  ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםלא יתקיים מצב של 

 בקשר עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות. עמו קשורה הרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול י מתחייב להודיע לספק ולרשות ללא דיחוי ובכתב, אנ .4

בהתאם לכל הוראות הרשות פעל אבמקרה זה  להתקיים איזה מהנסיבות המפורטות לעיל.

 להסרת ניגוד העניינים האמורלעניין זה, וככל שיידרש אמנע מלכתחילה, או אפעל מיידית 

 אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך.ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל 

 מסמכי המכרזלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .5

  אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

  

  על החתום: תיולראיה בא

  

  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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