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 ' בנספח 

  נספח שרות ותפעול

 1משאיות אוכל ניידות מחוץ לטרמינל  2 של , ניהול והפעלההתאמהל חוזה הרשאה
  גוריון-בןבצד הקרקעי  בנמל התעופה  3ומחוץ לטרמינל 

  

פעל י לחוזה ), 8במתן השירותים (כהגדרתם בחוזה) בתקופת מתן שירותים (כהגדרתם בסעיף 

  מפעיל בהתאם להוראות החוזה ולהוראות המפורטות בנספח זה כלהלן:ה

 השירות  ומקומות השירותשיטת ההפעלה של  .1
  הבאות:שיטות משולבת בשתהיה  המשאיות,לשיטת הפעלת  מפורטת המפעיל יעביר לממונה תכנית

ועי על ובעל כל היתר נדרש לרכב מנ יכלי רכב תקין, רישו -באחריות המפעיל להחזיק כל משאית
פי כל דין והעומד בכל תקנות רישוי עסקים למכירת מזון, אשר באמצעותו יעניק המפעיל את 

  השירותים, הכול בכפוף לתנאים הנקובים בחוזה
 מאפייני משאית האוכל 1.1

 ;תקנות רישוי  עסקים למכירת מזוןכל משאית האוכל תעמוד בכל  1.1.1
כל היתר נדרש  משאיות האוכל תהיינה כלי רכב תקינות, רשויות ובעלות 1.1.2

 לרכב מנועי על פי כל דין;
משאית האוכל תהיינה בעלות יכולת תנועה עצמאית ותהיה מתאימה  1.1.3

 לתנועה בין נקודות השירות במידת הצורך;
משאית האוכל תאפשר הרכבת מנות והגשתן ללקוח ללא שימוש במתקנים  1.1.4

 חיצוניים כלשהם;
בהתאם לחוק  הגישה אל משאית האוכל תהיה קלה ונוחה ותיתן מענה 1.1.5

 לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות;
 כל משאית האוכל תכלול התקן לנטילת ידיים לקונים; 1.1.6
על כל משאית האוכל להיות יחידה אוטונומית (הפעלתה תתבצע ללא  1.1.7

שימוש בתשתיות חיצוניות כגון מים, חשמל ועוד), אשר תאובזר בברז וכיור 
פחות משטח עבודה אחד, פחי עם מים זורמים לשימוש העובדים ותכיל ל

אשפה בכמות מספקת ותנאי קירור ושמירת מזון נאותים בהתאם לדרישות 
משרד הבריאות; המשאיות תהיינה תקינות ויעמדו בכל תקן תברואה 

 וסניטריה נדרש על פי כל דין;
לכל משאית האוכל יהיה מקור חשמל עצמאי שיאפשר הפעלת מערך מכירת  1.1.8

ככלל המשאית תהיה מותאמת לפעילות עצמאית  המזון ללא הפעלת המנוע,
לחלוטין ללא הסתמכות על כל מקור הזנה או תשתית חיצונית, לרבות 

 חשמל, מים, ביוב או אחר.
  

תפקידים בכל אחת מן עמדות  במסעדה בהתבסס על חלוקת בעלי – מכירה באמצעות עובדים 1.1
  טבח/ברמנים/מחסנאים וכו'.השירות והתפעול כגון: מנהל/מנהלי משמרת/קופאים/עובדי    מ

  :עובדיםמכירה באמצעות  1.1.1
רמת אופן קביעת הסטנדרטים למכירה, יש לציין את שיטת התפעול, עובדי תתבצע על ידי 

ופירוט בעלי , הצגת הכשרה מקצועית של העובדים כולל ידיעת שפות זרות השירות 
    תפקידים ונושא פעילותם במשמרת.

  

המפעיל יגיש לממונה תכנית מפורטת לאופן שירות מכירה   & goGrab - מכירה בשירות עצמי 1.2
  בשירות עצמי ופירוט לעניין האמצעים שיותקנו לשם כך.
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  :Grab & go-מכירה בשירות עצמי 1.2.1
בשירות עצמי, יעביר  תשולב במקומות השירות, באמצעים למכירהאם נקבע כי המכירה 

  תכנית שתכלול: לאישור המנהל המפעיל
הקופות ושיטת ההפעלה והמכירה יותקנו במקום לטובת שירות האמצעים, הציוד,  -

 .עצמי
  במשאיות.שיטת איסוף המוצרים  -

  

בכל אחת מן השיטות המפורטות לעיל, באחריות המפעיל להעביר לאישור המנהל טרם תחילת מתן 
ר.  השירותים, תכנית לאופן ניהול תורים להזמנה וקבלת המוצרים באופן שיבטיח שירות יעיל,  ומהי

שיטת פס השירות, כולל מיקום המוצרים למכירה, אמצעי תצוגת המוצרים, תפריטים, אביזרי חימום, 
מקררים, שיטת ההגשה והפינוי, המגשים, הסכו"ם, הכלים, כמות ומיקום הקופות , שיטת ההזמנה  

קומות ומיקום קבלת ההזמנות, כמו כן על התכנית לכלול, את כל האמצעים הטכנולוגיים שיוצבו במ
השירות ויכללו את רשימת המוצרים והמחירים המאושרים למכירה. וכל הקשור בתהליך התפעול 
והשירות. תכנון כמות עובדים ובעלי תפקיד במשמרות שיאיישו את המשאיות, כולל נהגי המשאיות בעלי 

  רישיון כדין, עובדי ניקיון/מחסן ומטבח  והליך התפעול.

(כשהיא תואמת במלואה   במשאיותה מבקש המפעיל למכור אות  ומחיריהם רשימת המוצרים .2
). למען הסר ספק מובהר, כי המפעיל לא יוכל בלבד את הקטגוריות הנקובות בנספח המוצרים

 ים הנקובות בנספח המוצריםלהציע או למכור מוצרים שאינם כלולים בקטגוריות מוצר
הול לעובדים בין באמצעות כן, אין אישור למכירת אלכו כמו והמחירים שאושרו בהתאמה.

 והן במכירה במזומן. המולטיפאסכרטיס 
  

  הצגת מחירים על גבי מוצרים  .3
המפעיל יציג, במקום בולט, את מחירי  כל המוצרים והמשקאות, בהתאם להוראות הדין לרבות 

, ובצורה בולטת, לרבות על גבי לוחות מחירים שיוצבו 1981 –חוק הגנת הצרכן , התשמ"א 
  . , ובתפריטים קשיחים ודיגיטליים בשפה העברית והאנגליתאיותי המשבשטח

  אמצעי תשלום .4
,  בכל כרטיסי האשראי הנפוצים במשאיותהמפעיל יאפשר תשלום בעבור המוצרים שימכרו 

בישראל, וכן במטבעות זרים, מסוגים לפי בחירת המפעיל, ובלבד שיתאפשר תשלום בדולר 

  נג ופרנק שוויצרי. לירה שטרלי, EURO, ארה"ב, דולר קנדי

שערי ההמרה לשקלים חדשים של המטבעות הזרים בהם יתאפשר תשלום כאמור לעיל יהיו 
בהתאם להוראות הדין, ויפורסמו לידיעת ציבור הלקוחות במקומות בולטים בסמוך לקופות 

  , בהתאם לשער היציג של אותו יום.משאיותהתשלום ב

                                                                                                     מוצרים שיימכרו במשאיות: .5
ואושרו למכירה ע"י הרשות (סעיף זה יעודכן בהתאם  מוצרים הנקובים בנספח המוצריםהנם 

 .להצעת הזוכה במכרז)

שר, כל מוצר אחר הכלול באחת הקטגוריות האמורות  אך אינו חלק מנספח המוצרים המאו
יוגש לאישור הרשות מראש ובכתב וזו תהייה רשאית , אך לא חייבת לאשרו על פי שיקול 

  דעתה הבלעדי. 

המחירים שיוצגו ושיגבו בגין המוצרים יהיו המחירים הנקובים בנספח המוצרים  -המחירים
בלבד, כפי שזה יתעדכן מעת לעת באישור הרשות שניתן לשם כך מראש ובכתב ובהתאם 

  חוזה והחלטת מנהל החוזה.להוראות ה

בקשה להוסיף לא עמד המפעיל בדרישת הרשות ולא הגיש לאישור הרשות מראש ובכתב 
באופן שהתווספו מוצרים ללא אישור מנהל החוזה ישלם מוצר/ים לנספח המוצרים , 

(בתוספת מע"מ  2,500₪ סך של  הפרהאירוע נפרד/ פיצוי מוסכם בגין כל לרשות המפעיל 
  . כדין)

עמד המפעיל בהוראות החוזה ובדרישות הרשות באופן שמכר את המוצרים המאושרים לא 
במחירים הגבוהים מהמחירים המאושרים  ללא אישור הרשות ומנהל החוזה ישלם 
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(בתוספת מע"מ ₪  5,000המפעיל לרשות פיצוי מוסכם בגין כל אירוע נפרד /הפרה בסך 
  כדין).

נוסף  כל יוםבגין ישות הרשות ישלם המפעיל שעות מדר 24תוך  היה ולא תוקנה ההפרה
עד להסדרת ההפרות  / אירוע נפרד בגין כל הפרה (בתוספת מע"מ כדין) ₪ 5,000 סך של 

  כולן.

  

  המוצרים, טיבם וכשרותם .6

המפעיל מתחייב להגיש לאישור הרשות מראש את סוגי כלי האוכל השונים בהם יוגשו המוצרים 
השונים וצלוחיות תואמות, ובנוסף כלים חד  אות ם לסוגי המשקבגדלים שוני כולל כוסותללקוח. 

פעמיים איכותיים ומגשים. כמו כן מתחייב המפעיל מתחייב להחזיק ולהפעיל ציוד לתצוגה, 
  חימום והגשה איכותי.

המפעיל מתחייב להגיש לאישור הרשות את סוגי כלי האוכל בהם יוגשו המוצרים ללקוח,        6.1
בכלים איכותיים (והכול אלא אם ביקש הלקוח  משאיותמכרו בולמכור המוצרים שיי

 פעמיים).-שהמאכלים יוגשו לו בכלים חד
המפעיל מתחייב להגיש ללקוחות, על חשבון המפעיל, ביחד עם המזון והמשקאות את  6.2

 לחם, מטבלים, רטבים שונים, תבלינים וכו'., בגטים, פיתות, התוספות המקובלות, כגון 
יהיו טריים ובאיכות מטיב  במשאיותמיני המאכל והמשקאות שיוגשו כל המוצרים ושאר  6.3

מעולה. המפעיל מתחייב כי כל המאכלים והמשקאות שיוגשו יהיו על טהרת  הכשרות, הן  
לעניין חומרי הגלם, של המוצרים וכן אופן ההגשה וההכנה, בהתאם להוראות כל דין בכל 

 הנוגע לחוק הכשרות.
ותיו לעניין טריות, איכות וטיב המוצרים/המאכלים שיימכרו לא עמד המפעיל בהתחייבוי 6.4

בגין כל אירוע של חריגה  ₪  1,000, ישלם המפעיל פיצוי מוסכם בגובה של במשאיות
 מדרישה זו.

  משאיותלא עמד המפעיל בהתחייבויותיו לעניין טריות המוצרים/המאכלים שיימכרו ב 6.5
ם מנקודות השירות באופן מידי  רשאי המנהל או מי מטעמו לפנות המוצרים/המאכלי

 ולאסור מכירתם. 
 

 רמת מלאי .7
המפעיל יחזיק  במלאי של כל סוגי המוצרים (מאכלים ומשקאות) כפי שמופיעים בנספח  7.1

פי קצב צריכתם, באופן שיבטיח שלא ייווצר מצב של מוצרים - המוצרים המאושר לחוזה.  על
 חסרים ו/או  מגוון מצומצם.

במגוון ובמלאי בהתאם לרשימת המוצרים המאושרת ולהוראות   המפעיל ישלים כל חוסר  7.2
 המנהל.

לא עמד המפעיל בדרישות לאחזקת מלאי ומכירת מגוון של כל המוצרים והמשקאות   7.3
הכלולים בנספח המוצרים לחוזה, באופן שבמסעדה נוצר מחסור של מוצרים/משקאות 

פיצוי מוסכם בגובה של  שעות, ישלם המפעיל 3כלשהם, וזאת למשך פרק זמן העולה על 
  בגין כל אירוע של מחסור במוצרים/מאכלים/משקאות כאמור לעיל.₪  1,000

 אריזות .8
",  איכותיות, המתאימות TAKE AWAYהמפעיל יספק ללקוחות, לבקשתם, אריזות " 8.1

פעמי ברמה גבוהה, -למזון חם וקר וגם לשאר תמהיל המוצרים, שקיות נשיאה וסכו"ם חד
 מקובל בענף המזון.רטבים ותבלינים, כ

ידי המנהל ו/או על ידי כל רשות - המפעיל ימלא כל הוראה ו/או הנחיה שתינתן לו על 8.2
ציבורית, שעניינה כללים ותנאים למתן שירות של מכירת מזון ומשקאות, לרבות הנחיות 
והוראות הגופים המפקחים מטעם משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים במשרד 

 החקלאות וכיוצ"ב. 
  

המפעיל יתקין את כל האמצעים הדרושים שיאפשרו גם ללקוחות  - נגישות לקוחות עם מוגבלות .9
באופן  עצמאי בהתאם לחוק נגישות נכים, כמו כן  במשאיותבעלי מוגבלות לרכוש מוצרים  
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יובהר כי במהלך הפעילות חל איסור מוחלט לאחסון ו/או שימוש אחר  וכי על הדלפק להיות נקי 
 חפץ.ופנוי מכל 

  

 :במשאיותמועדי מתן השירותים  -שעות הפעילות .10
  .והכל כאמור בחוזה החוזה מנהלפי החלטת -לקיים את השירותים על המפעיל מתחייב  

יובהר כי בגין כל שעת איחור (ו/או חלק ממנה) בפתיחת מקום השירות, ו/או בגין שעת כל שעת   
אושרו  על ידי המנהל ו/או מי סגירה  מוקדמת (ו/או חלק ממנה) משעות הפעילות כפי ש

בגין כל שעת חריגה כאמור ו/או חלק ₪  1,000מטעמו, ישלם המפעיל פיצוי מוסכם בגובה של 
  ממנה משעות הפעילות המאושרות.

  פניות הציבור .11
  פניות שיועברו למפעיל על ידי האחראי לפניות הציבור ברשות, יטופלו בתאום עימו.

 7שעות מקבלת התלונה ואילו תשובה סופית עד  24בר עד התייחסות ראשונית של המפעיל תוע

  ימי עבודה.

 אספקת מאכלים ומשקאות לנוסעים יוצאים בטיסות מאחרות ובמצבי עומס .12

 

המפעיל יהיה רשאי להגיע להסדרים עם חברות תעופה ו/או עם חברות שירותי הקרקע  12.1
ת עסקיות לנוסעים הפועלות בנמל, שבהתאם להם יספק מאכלים ו/או משקאות ו/או ארוחו

הנוסעים באותן חברות תעופה ו/או מקבלים שירותי קרקע מאותן חברות שירותי קרקע, 
 שטיסותיהם התאחרו.

תנאי ההסדרים האמורים לעיל יהיו כפי שיוסכם בין המפעיל לחברת התעופה/חברת שירותי  12.2
 חוזה.ההקרקע, ובכפוף להוראות 

ן מיקום ואופן אספקת המאכלים ו/או כמו כן תנאי ההסדרים האמורים לעיל, לעניי 12.3
 המשקאות לנוסעים יקבעו על ידי מנהל החוזה או מי מטעמו.

המפעיל יהיה רשאי להגיע להסדרים עם הרשות שבהתאם להם יספק, על חשבון הרשות,  12.4
 מאכלים ו/או משקאות ו/או ארוחות עסקיות לנוסעים יוצאים, לפי דרישת הרשות.

יהיו כפי שיוסכם בין המפעיל לרשות, ובכפוף להוראות תנאי ההסדרים האמורים לעיל  12.5
 חוזה.ה
  

 אחזקה וניקיון .13
 

ושאר מקומות השירות שבאחריותו, דלפקי  המשאיות על המפעיל להחזיק את שטחי  13.1
המכירה, ויטרינות תצוגת מזון, מקררים ותנורים, והמטבח, המחסנים וכל שטח עורפי אחר 

מצב תברואי נקי, פנוי ממשטחים, ציוד, אספקות שיועמד לרשותו לצורך מתן השירותים, ב
 מזון ועגלות,  תקין וראוי לשימוש בכל שעות הפעילות.

קיון מקצועי ולבצע, על חשבונו, ניקיון שוטף לפי הצורך או יעל המפעיל להחזיק ציוד נ 13.2
כל הדלפקים, של חזית המשאיות בהתאם להוראות המנהל, לרבות שטיפה יסודית וניקיון 

 ויטרינות, המטבח המחסנים, השילוט וכיוצא באלה.ה, רצפההתקרה, ההמדפים, 
פי הוראות -תבוצע על ידי המפעיל ועל חשבונו של המפעיל, על הדברה במקומות השירות 13.3

 משרד הבריאות, ובחומרי הדברה מאושרים על ידי משרד הבריאות.
פח זה ו/או כפי לא עמד המפעיל בדרישות האחזקה, התברואה והניקיון כפי שמוגדרות בנס 13.4

שהוגדרו על ידי המנהל, או מי מטעמו, רשאי יהיה המנהל: להורות על סגירת פעילות 
ומקומות השירות לאלתר, לפרק זמן שייקבע על ידו, עד להבאת נקודות השירות  המשאיות
למצב נקי, תקין וראוי לשימוש והכול לשביעות רצונו המלאה ו/או להשית על  והמשאיות

  (בתוספת מע"מ כדין).₪  1,500מוסכם בגובה של  המפעיל פיצוי
לא ניקה המפעיל את מקומות השירות על אף סגירתם ו/או הטלת הפיצוי המוסכם,   

יישארו מקומות השירות סגורים כל עוד לא ינוקב מקומות השירות לשביעות רצונו המלאה 
  של המנהל או מי מטעמו.
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 אשפהפינוי  .14
  

על חשבונו, פחי אשפה ועגלות לפינוי אשפה, כולל פח המפעיל יציב במקומות השירות,  14.1
ירוק על גלגלים בסמוך למשאית, אשר יפונה במהלך שעות הפעילות למכולה היעודית בכל 
טרמינל כפי שיוחלט על ידי המנהל או מי מטעמו, ואשר יהיו בכמות שעונה לצרכי 

  פר למיניהן.התפעול. חל איסור מוחלט על שימוש בעגלות נוסעים ו/או עגלות סו
העגלות לפינוי אשפה יהיו סגורות, למניעת נזילות ונפילת אשפה מהן. על גבי העגלות  14.2

לפינוי אשפה יצוין שם המפעיל, בשלט אחיד, שיהיה בנוסח ובצורה שתאושר על ידי 
 המנהל.

אשפה רטובה תשונע בשקיות ניילון עבות הנתונות במיכל אטום, למניעת טפטוף נוזלים  14.3
 הפינוי. לאורך נתיב

לא עמד המפעיל בדרישות פינוי האשפה כפי שהוגדרו בנספח זה ו/או כפי שהוגדרו על  14.4
(בתוספת מע"מ כדין). בגין ₪  1,500ידי המנהל, ישלם המפעיל פיצוי מוסכם בגובה של 

 כל אירוע של היעדר פינוי אשפה.
  

 שינוע מוצרי מאכל ומשקה 15
ע מוצרי המאכל והמשקה יאושר, מראש, על כל ציוד השינוע שישמש את המפעיל לצורך שינו 15.1

 ידי המנהל. המפעיל יציג למנהל את דגם ציוד השינוע לפני  רכישתו.
להלן) יתדרך את ספקי  9נאמן הבטיחות ונאמן הבטיחות בתעבורה (האמורים בסעיף  15.2

וכי לא , בתחומי נתב"גהסחורה של המפעיל בכל ההוראות הרלבנטיות לשינוע סחורות 
למעט בשטחים קרקעיים ובנתיבי בנמל,  /המבצעיבשטח האווירי ו/או כניסה תאושר נסיעה

לרבות ההוראות האמורות כפי שהן נסיעה שיוגדרו על ידי המנהל כל אחת מן המשאיות 
, ובהנחיות הנוגעות לבטיחות ותעבורה 1984-מפורטות בכללי רשות שדות התעופה התשמ"ד

 , כפי שיהיו מעת לעת.י נתב"גבשטח
הסחורות ממקום הפריקה בשטח התפעולי בנמל אל מקומות השירות תהיה העברת  15.3

במועדים שיקבע המנהל ותעשה בהתאם לכללי שינוע הסחורות המפורטים בסעיף זה לעיל 
 ולהלן.

מוצרי המזון והמשקאות יועברו ישירות אל המשאיות או אל מחסני המפעיל או אל  15.4
מנהל. בשום מקרה לא יישארו עגלות המחסנים במסלול או באמצעים שיאושרו על ידי ה

 .מוצרי מזון בשטחים שאינם הוגדרו כמקומות שירות של המשאיות ברחבי נתב"ג
חל איסור מוחלט להשתמש בציוד השייך לרשות לצורך שינוע הסחורות ו/או בעגלות שירות  15.5

 עצמי המיועדות לכבודה אישית.
שו בציוד השייך לרשות לצורך למען הסר ספק, גם ספקי הסחורות מטעם המפעיל לא ישתמ 15.6

פק/קבלן לשטחי שינוע סחורות ושימוש כאמור יגרור את שלילת אישור כניסת עובד/הס
 נתב"ג.

לא עמד המפעיל בהתחייבויותיו לעניין הובלה ושינוע סחורות /משקאות ומוצרים כפי  15.7
 500האמור בנספח זה ו/או על פי הוראות המנהל, ישלם המפעיל פיצוי מוסכם בסך 

 (בתוספת מע"מ כדין) בגין על הפרה.₪
  

   מועסקי המפעיל 16
 קליטה  16.1

פי הכללים והנהלים הנהוגים לגבי העובדים - קליטת העובדים תתבצע על 16.1.1
והמועסקים בנמל, מבחינת בדיקת רקע בטחוני ופלילי, ובהתאם להוראות 

 נספח הוראות הביטחון  לחוזה. 
ים, מיומנים, בעלי המפעיל מתחייב להעסיק במתן שירותים עובדים אחרא 16.1.2

ובמספר מספיק למתן השירות בתחום ההסעדה ספציפי זה בפרט  ניסיון 
  ברמה גבוהה, הכל לשביעות רצון הרשות.

הכשרה וניסיון במתן השירותים עובדים בעלי ידע,  המפעיל מתחייב להעסיק 16.1.3
  .מתאים במתן השירותים
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יבואו במגע המפעיל מתחייב שכל המועסקים על ידו במתן השירותים בנמל ש 16.1.4
עם לקוחות, ישלטו בעברית ובאנגלית ו/או בשפה זרה נוספת אחרת, במידה 

 .ותהנדרשת לקיום שיחה עם לקוח
המפעיל מתחייב להעסיק מנהל משמרת, לאורך כל שעות הפעילות של  16.1.5

 , אשר יהיה בעל הכשרה, וניסיון בענף ההסעדה.המשאיות
ים על פי חוק, לרישיון המפעיל מתחייב שכל המועסקים על ידו יהיו בגיר 16.1.6

לא תאושר על בהתאם לחוק רישוי עסקים לממכר אלכוהול . וכי יובהר כי 
 בנתב"ג ועל פי כל דין. 18ידי הרשות העסקת קטינים מתחת לגיל 

רשאי מנהל החוזה להפסיק עבודתו ו/או להתלות אישור כניסה לנתב"ג בגין  16.1.7
די מי ממועסקי שתבוצע על יו/או התנהגות שאינה הולמת  כל עבירה 

 המפעיל, בכל הקשור לאופן מתן השירותים בנמל.
לא עמד המפעיל בהתחייבויותיו לעניין עמידה ברמת השירות הנדרשת  16.1.8

ח אדם בהיקף הנדרש לצורך מתן השירותים ברמה וולעניין העסקת כ
המפעיל פיצוי  גבוהה,  כפי האמור בנספח זה ו/או בהנחיית המנהל, ישלם

(בתוספת מע"מ כדין)  בגין כל מקרה של אי ₪  1,000מוסכם בגובה של 
 עמידה ברמת השירות הנאותה.

  

  הדרכה 16.2
המפעיל מתחייב כי הוא וכל אחד מעובדיו שיועסקו במתן השירותים יעבור  16.2.1

כל זאת טרם  להלן),17.2.2 הדרכה מרוכזת (בנושאים כמפורט בפסקה 
תקופתית תחילת העסקתו של כל אחד מהעובדים, ובנוסף יעבור הדרכה 

  לפחות אחת לשנה.
המפעיל מתחייב להדריך את עובדיו בהדרכה מרוכזת בנושאים הבאים:  16.2.2

הכרת הרשות והנמל, בטיחות, בטיחות בתעבורה, בטחון, שירות ללקוח, כללי 
שטחים חיצוניים  3וטרמינל  1טרמינל  –ים התנהגות והכרת מבנה הטרמינל

הרשות הרלבנטיים בתחומים  ידי נציגי-. החומר להדרכה יסופק עלקרקעיים
השונים. המפעיל ימסור לכל אחד מהעובדים שיודרכו כאמור, העתק כל חומר 

ידי הגורמים האחראים,  -הדרכה ו/או הנחיות מחייבות שימסרו לו על
  בתחומים השונים ברשות, על מנת שימסרם לעובדיו.

לא בכל המפעיל מתחייב כי הוא וכל מנהליו בנמל ככל שידרשו ייקחו חלק מ 16.2.3
הדרכה ו/או ריענון נהלים וימי עיון אליהם יזומנו על ידי מנהל החוזה או מי 

  מטעמו.
נהלים ו/או  ןלא עמד המפעיל ומי מעובדיו אשר זומנו לקחת חלק בריענו 16.2.4

מפגשי הדרכה בתחומים השונים, ישלם המפעיל לידי הרשות פיצוי מוסכם 
 ענוןירה של אי הגעה לרבתוספת מע"מ כדין בגין כל מק₪  1,500בגובה של 

 .כנסים//הדרכהנהלים
  

 מדים והופעה 17
 על המפעיל לדאוג להופעה חיצונית נאה ומסודרת של המועסקים על ידו במתן השירותים. 17.1
המפעיל יספק לכל אחד מהמועסקים על ידו במתן השירותים מדים באיכות טובה ונאים  17.2

 -קה לשמירה על הופעה הולמת.לעין, שיוצגו ואושרו על ידי הרשות, ויהיו בכמות המספי
 המדים יועברו לאישור המנהל מראש.

המפעיל יספק לכל אחד מהמועסקים על ידו במתן השירותים תג ועליו שם העובד ושם  17.3
  המפעיל, בעברית ובאנגלית.

המפעיל יספק ביגוד וציוד מיוחד כנדרש בעבודות מטבח והסעדה, דוגמת כובעים, כפפות,  17.4
  פי העניין.-ם וכיוצ"ב, הכול עלסינרים, חולצות, מגפיי

הופיע עובד מטעם המפעיל ללא מדים אשר אושרו על ידי המנהל ו/או הופיע בהופעה  17.5
מרושלת, רשאי המנהל או מי מטעמו להורות למפעיל על הפסקת עבודת העובד/ת 

 במשמרת, באופן מידי.
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  רווחת העובדים 18
/ארונות אישיים, בהתאם למספר   המפעיל מתחייב להקצות, בתוך מקומות השירות, אמצעים   

  העובדים, לאחסון תיקים אישיים, ביגוד עליון וכיוצ"ב.

  הסעות עובדים: 19
הסעת העובדים והמועסקים על ידי המפעיל במתן השירותים, אל הנמל וממנו, בהסעות מאורגנות 
(על ידי חברת הסעות או כל צד שלישי שהוא מטעם המפעיל), טעונה קבלת הרשאה מהרשות, 
ותשלום דמי הרשאה ו/או תשלום אחר שתקבע הרשות, שישולם על ידי מי שיבצע את ההסעות 
המאורגנות האמורות. המפעיל מתחייב שכל חברת הסעות ו/או צד שלישי כאמור, לא יבצעו את 
ההסעות המאורגנות אלא אם ניתנה להם הרשאה מפורשת ובכתב מטעם הרשות לביצוע ההסעות 

  המאורגנות.

מאורגנות יבוצעו בתנאים כפי שתקבע הרשות בכתב ההרשאה לביצוען, לרבות הוראות ההסעות ה
בדבר תשלום דמי הרשאה ו/או דמי כניסה לחניון והוראות תפעוליות בנוגע  להורדת והעלאת 

  נוסעים בשטח הנמל.

 שירותי חברה חיצונית 20
  

(או  למשאיות המפעיל יעביר לידי הממונה את רשימת חברות הנותנות שירותים חיצונים 20.1
  לכל ציוד אחר במי ממקומות השירות).

  

בעת הצורך בהזמנת חברה לשירות חיצוני, יעביר המפעיל טופס בקשה לאישור ותאום  20.2
כניסת נותני השירות. הטופס יכלול את פרטי שם נותן השירות, סוג השירות ומועד הגעתם 

  של אנשי השירות.
  

 שור ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים בנמל.עבודת נותן השירות בנמל תתבצע רק לאחר אי 20.3
  

 את פעילות אנשי השירות החיצוניים ילווה עובד מטעם המפעיל. 20.4
  

  אמני בטיחות נ 21
  :נאמן בטיחות 21.1

    

המפעיל ימנה נאמן בטיחות, שיהיה אחראי למילוי כל הנחיות הרלבנטיות לגהות ולבטיחות             
  מטעמו במתן השירותים. בעבודה על ידי המפעיל, עובדיו וכל מי שיפעל

  פי  הנחיותיו. -נאמן הבטיחות יאושר על ידי אחראי בטיחות וגהות ברשות ויפעל על            

  :נאמן בטיחות בתעבורה 21.2
  

המפעיל ימנה נאמן בטיחות בתעבורה, שיהיה אחראי למילוי כל הנחיות הרלבנטיות 
רט, כפי שהן מפורטות לבטיחות בתעבורה בשטח הנמל בכלל, ובשטח האווירי שבנמל בפ

, ובהנחיות 1984-בכללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנתב"ג), התשמ"ד
  הנוגעות לבטיחות בתעבורה בשטח האווירי, כפי שיהיו מעת לעת. 

  נאמן הבטיחות בתעבורה יאושר על ידי אחראי בטיחות בתעבורה בנמל.

  אמן כיבוי אשנ 22
. המפעיל לחוזה ו בהתאם להוראות נספח הבטיחות באשהמפעיל ימנה נאמן כיבוי אש מטעמ

מתחייב שנאמן כיבוי אש ידריך את המועסקים על ידו במתן השירותים בכל הקשור בבטיחות באש 
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(בהתאם למידע שיימסר לו במסגרת הדרכתו כנאמן כיבוי  אש), באופן שבכל משמרת ובכל מקום 
יהיה לו הידע הדרוש לפעול בכל הקשור שירות יהיה בכל עת לפחות עובד אחד של המפעיל ש

   בנספח טז' לחוזה.בבטיחות באש בהתאם להוראות המפורטות 

  נאמן כיבוי אש יאושר על ידי קצין בטיחות אש ברשות.

  ל באבדות ומציאות במקומות השירותטיפו 23
וב הקר על ידי עובדי המפעיל לדלפק המודיעין מידיתאבדות שימצאו במי ממקומות השירות יועברו 

  למקום השירות, על   מנת לאפשר את השבת האבדה לבעליה באופן מידי.

 ומקומות השירות משאיות  24
בכל מקרה בו במהלך תקופת מתן השירותים יבקש המפעיל לערוך שינויים במערך הפנימי ו/או 

ו/או המטבח ו/או המחסן, הוא יעביר לאישור המנהל או מי מטעמו, תכנית    המשאיותהחיצוני של 
  פורטת של השינויים שהוא מבקש לערוך כאמור מראש.מ

  

  :התוכנית תכלול 24.1
  

 הדמיה /הצבהתכנית העמדה /  
  מטבח/מחסן.המשאיותכל שינוי מבוקש בחלוקה פנימית של/  
  במשאיותכל שינוי מבוקש באמצעי אחסנה ותצוגה של המוצרים הנמכרים 
 .מיקום ציוד ומערכות פנימיות 
  המצלמות, התקנת מערכת שמע וכד'.מיקום קופות, תאורה, התקנת 
 /חיצוני (בהתאם להוראות הרלבנטיות בסעיף  לחוזה).עיצוב ושילוט פנימי 
  אם שונו. -תכנית קווי השירות העצמי 
  לא יאושר קירוי בנוסף לקירוי המהווה חלק אינטגרלי מן המשאיות. –קירוי 

 

רלבנטיים) ורק לאחר פי נהלי הרשות ה- התוכנית תובא לאישור הגורמים המאשרים (על 24.2
  קבלת האישורים הנדרשים, יהיה המפעיל רשאי להתחיל בביצוע התוכניות המאושרות.

  

בכל מקרה של כוונה לבצע חריגות מהתוכנית שאושרה, יעביר המפעיל בקשה כתובה  24.3
ומנומקת, כולל תכנית החריגה. למנהל או מי מטעמו רק לאחר קבלת אישור לחריגה 

  צע החריגה.המבוקשת ניתן יהיה לב
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  נספח ד'

  נספח המוצרים

  יצורף ע"י המציע
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  'הנספח 

  נספח ביצוע הרשאה באמצעות זכיין

 ביצוע ההרשאה באמצעות זכיין מטעם המפעיל .1

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר  .1.1
זה להלן: "הזכיין"),  1 עמו (בסעיף למפעיל, לבצע את ההרשאה, באמצעות זכיין מט

 זה להלן. 1 והכול בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטות בסעיף 

 אישור הזכיין .1.2

ביקש המפעיל לקיים את ההרשאה או כל חלק ממנה, באמצעות  .1.2.1
יפנה המפעיל לשם כך בבקשה בכתב לרשות,  זכיין מטעמו,

במסגרתה יציין את שם הזכיין המיועד, ניסיונו, וכן כל מידע 
ומסמכים רלוונטיים בקשר עם הזכיין ובקשר עם מאפייניו של 
הזיכיון (להלן: "בקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין"). הבקשה 

חד לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין יכול ותוגש לרשות בכל א
מהמקרים הבאים במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות 

) במקרה בו מבקש המפעיל לחדול מליתן iההארכה (ככל שתחולנה). (
את השירותים על פי החוזה בעצמו ומבקש את אישור הרשות 

) במקרה בו המפעיל מבקש ii( - לבצעם באמצעות זכיין מטעמו;ו
 -ההליך המו"מ י להחליף את הזכיין מטעמו, אשר אושר במסגרת

 בזכיין אחר מטעמו. 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, במפורש, כי הוראותיו של נספח  .1.2.2
זה תחולנה, במלואן, גם במקרה שבו אושר הזכיין הראשון  שנתן 
את השירותים מטעם המפעיל כבר בהליך המו"מ י בו זכה המפעיל 

ח זה יחול  וכחלק ממנו (להל: "הזכיין המו"מ י"), וכל האמור בנספ
 הן על המפעיל והן על הזכיין המו"מ י.

מובהר בזאת במפורש, כי תנאי לאישור זכיין, הינו שהזכיין יעמוד,  .1.2.3
ן למועד הגשת הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, במלוא ונכ

לטופס הזמנת ההצעות. המפעיל, יפרט   8התנאים הנקובים בסעיף 
זכיין את כל המידע  במסגרת הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות

והמסמכים המוכיחים את עמידתו של הזכיין בכל התנאים 
 המקדמיים כאמור. 

המפעיל ישא באחריות להמציא לרשות כל מידע ו/או מסמכים  .1.2.4
נוספים אותם תדרוש הרשות מעבר למידע והמסמכים אותם צרף 
המפעיל במסגרת הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, וזאת 

 תו תקבע הרשות לשם כך. תוך המועד או

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו  .1.2.5
שהרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
לדחות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין ו/או לקבלה 
ובכלל האמור: לקבלה בשינויים, בהתאמות ובתנאים נוספים (מעבר 

 זה), הכול כפי שיקבע על ידי הרשות.   1 לאמור בסעיף 

דחתה הרשות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, אזי  .1.2.6
מבלי לגרוע מזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות 
רשאית לפעול באופן המתואר להלן, הכול על פי שיקול דעתה 

) לאפשר למפעיל את ביצוע ההרשאה בעצמו; iלט: (הבלעדי והמוח
) לאפשר למפעיל להגיש בקשה נוספת לביצוע ההרשאה iiאו (

) לבטל את החוזה ו/או לפסול את iiiבאמצעות זכיין אחר; או (
הצעתו של המציע (ככל שהבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין 

חדש ו/או  ) לצאת למו"מ ivהוגשה במסגרת הצעתו למו"מ ); ו/או (
להעניק את ההרשאה (כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לכל צד 
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שלישי שהוא, לרבות עם המציע/ים שהצעת/ו הייתה בעל הציון 
הגבוה ביותר למעט המפעיל שהצעתו נפסלה (בין לפני חתימת החוזה 
עם המפעיל ובין לאחריו), הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

   שיקבע על ידה. הרשות, במועד ובאופן 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לא יהיה בדחיית הבקשה לביצוע  .1.2.7
ההרשאה באמצעות זכיין ו/או בכל זכות אחרת המוקנית לרשות 

לעיל, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל  1.2.6 בהתאם להוראות סעיף 
חייבות המוטלות על המפעיל בהתאם אחריות ו/או חובה ו/או הת

להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. בנוסף, מצהיר המפעיל 
ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי דחיית הבקשה לביצוע 
ההרשאה באמצעות זכיין ו/או התנייתו בתנאים ו/או ביטול החוזה, 
לרבות יציאה למו"מ  חדש ו/או הענקת ההרשאה (כולה ו/או חלקה) 

או הרשאה דומה לכל צד שלישי שהוא, הנה זכות המוקנית ו/
לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, מכל סיבה שהיא, 
המפעיל מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 
מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לרבות 

הרשאה באמצעות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת אישור לביצוע ה
זכיין וכן טענות שעניינן התחייבויות בהן נקשר ו/או השקעות אותן 

 ביצע המפעיל בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהמצאת המידע ו/או  .1.2.8
המסמכים לרשות ו/או באישורם ו/או באישור הבקשה לביצוע 
 ההרשאה באמצעות זכיין (לרבות הענקת אישור בתנאים) ו/או
באישור הזיכיון, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל אחריות ו/או חובה 
ו/או התחייבות המוטלות על המפעיל ועל הזכיין בהתאם להוראות 
החוזה ו/או הוראות כל דין, כמו גם שלא יהיה באמור על מנת להטיל 
על הרשות אחריות כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה 

ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, לעיל, המפעיל מצהיר 
כי לא יהיה בזיכיון ו/או בתנאיו (בין אם הומצא לרשות ו/או אושר 
על ידה ובין אם לאו), על מנת לפגוע ו/או לגרוע בשום צורה ואופן 
מחובות ו/או התחייבויות המפעיל והזכיין על פי החוזה וכי כל תנאי 

הזיכיון, אשר יש בהם לפגוע  כאמור ו/או הנחייה שתינתן במסגרת
ו/או לגרוע, במישרין ו/או בעקיפין בחובות והתחייבויות המפעיל 
ו/או הזכיין על פי הוראות החוזה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה 

 ולא יהיה לה כל תוקף. 

 מסמכי התקשרות .1.3

אישרה הרשות את הבקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, ישא  .1.3.1
רשות תוך התקופה אותה תקצוב המפעיל באחריות להמציא ל

הרשות לשם כך, את כל המסמכים המפורטים להלן, וזאת כתנאי 
לקבלת הרשאה לביצוע ההרשאה (לרבות עבודות ההתאמה, לפי 

 העניין), על ידי הזכיין:  

' לנספח זה, כשהוא נספח אכתב התחייבות בנוסח המצורף כ .1.3.1.1
אליו  חתום על ידי הזכיין באמצעות מורשי החתימה מטעמו,
 יצורף החוזה כחלק בלתי נפרד (להלן: "כתב ההתחייבות"). 

לחוזה  22ערבות בנקאית אוטונומית ומקורית, כמפורט בסעיף  .1.3.1.2
ובהתאם לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם של המפעיל 
והזכיין, ביחד ולחוד. ערבות על מלוא הסכום האמור תינתן 

ל המציע והזכיין לבקשת המפעיל או הזכיין, כאשר שמם המלא ש
 יצוין, במפורש, בכתב הערבות. 

לחוזה ובהתאם  24אישורי ביטוח תקפים, כמפורט בסעיף  .1.3.1.3
לתנאיו, להבטחת מלוא התחייבויותיהם של המפעיל והזכיין, 
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ביחד ולחוד. אישורי הביטוח יונפקו על ידי המפעיל או על ידי 
 הזכיין. 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל  .1.4

יו והתחייבויותיו הנקובות בשאר הוראות החוזה, מפעיל אשר יגיש בנוסף לכל הצהרות
בקשה לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא 

  ובלתי חוזר, כדלקמן: 

כי לא ננקטו כנגד הזכיין, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו,  .1.4.1
רוקו, חיסול כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פי

  עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת. 

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה  .1.4.2
או מסמכי ייסודם של המפעיל ו/או הזכיין לביצוע ההרשאה 
באמצעות הזכיין ולביצוע יתר התחייבויותיהם על פי החוזה וכתב 

בות, לרבות התחייבות ההתחייבות; הזכיין אינו כפוף לכל התחיי
מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי החוזה וכתב ההתחייבות 
ואין בחתימתו על כתב ההתחייבות ו/או בביצוע התחייבויותיו על 
פיו ועל פי החוזה, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או 

  דין. -הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

הרשות ודרישותיה בקשר עם ביצוע  כי הבין את מלוא צרכי .1.4.3
ההרשאה באמצעות הזכיין, לרבות אופן הגשת הבקשה לביצוע 
ההרשאה באמצעות זכיין, לרבות אופן ניהול וביצוע עבודות 
ההתאמה ו/או השירותים וכן את זכויות הרשות בקשר לכל האמור 
והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

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

כי ישא באחריות המלאה לכך, שלא להעניק לזכיין את הזיכיון ו/או  .1.4.4
לא להתקשר עמו בכל התקשרות אחרת בקשר עם חוזה זה, אלא 

לעיל.  1.2לאחר שקבל לשם כך את אישור הרשות כמפורט בסעיף 
     

שא המפעיל באחריות כי במסגרת הזיכיון וכחלק בלתי נפרד ממנו, י .1.4.5
המשמש את  ילאפשר לזכיין מטעמו לעשות שימוש בשם המסחר

נקב המפעיל  ואות ________________ למתן הרשאה להמפעיל 
, וכל זאת במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או המכרזבמסגרת 

 תקופות ההארכה (ככל שתחולנה).   

שקפות כי ישא באחריות להטמיע במסגרת הזיכיון הוראות בכתב המ .1.4.6
את מלוא החובות והתחייבויות המוטלות על הזכיין על פי החוזה. 
המפעיל יכלול במסגרת הזיכיון, בין היתר, הצהרה והתחייבות בלתי 
חוזרת מטעם הזכיין, לפיה הזכיין קרא והבין את החוזה ואת תנאיו, 
לרבות התחייבויות המפעיל והתחייבויותיו על פי החוזה; כי הוא 

באופן בלתי חוזר את כל הוראות החוזה וכן את מקבל על עצמו 
מלוא התנאים, החובות וההתחייבויות של המפעיל על פי החוזה ("גב 
אל גב"); כי ידוע לו שזכויותיו על פי הזיכיון כפופות ומותנות 
לזכויות הרשות על פי החוזה; כי על אף האמור בחוזה ובהוראות כל 

תקנה לזכיין כל זכות,  דין, ביצוע ההרשאה במקומות השירות לא
מכל מין סוג שהיא, במקומות השירות למעט זכות שימוש מוגבלת 
בזמן הניתנת לביטול בכל עת על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם 
להנחיותיה; כי הוא חייב בכל חובה המוטלת על המפעיל בהתאם 
 להוראות החוזה, ביחד ולחוד עם המפעיל, על פי שיקול דעת הרשות.

לעיל,  1.4.5 ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  למען הסר .1.4.7
מובהר בזאת, כי על המפעיל מוטלת האחריות המלאה לכך 
שהתקשרות המפעיל עם הזכיין במסגרת הזיכיון, תהיה כפופה בכל 
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 מקרה, לתוקפה ולמועדיה של התקשרות הרשות עם המפעיל בחוזה.
 לפיכך מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת כדלקמן: 

המפעיל לא יהיה רשאי לבטל את הזיכיון בשום מקרה אלא אם  .1.4.7.1
 קבל לשם כך את אישור הרשות מראש ובכתב.

הרשות תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל  .1.4.7.2
את החוזה ו/או להורות למפעיל לבטל את הזיכיון ו/או להחליף 

 את הזכיין. 

בוטל החוזה על ידי הרשות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, יהיה  .1.4.7.3
הזיכיון בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו כל תוקף והמפעיל 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

בוטל הזיכיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אזי מבלי לגרוע מכל  .1.4.7.4
ומדת לרשותה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה הרשות זכות הע

לעיל,  1.2.6 רשאית לפעול בכל אחד מהאופנים הנקובים בסעיף 
הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הורתה הרשות על 

ספת ביטול הזיכיון בלבד אך לא אפשרה למפעיל להגיש בקשה נו
לביצוע ההרשאה באמצעות זכיין אחר, ישא המפעיל באחריות 
המלאה והבלעדית לבצע בעצמו, את כל התחייבויותיו וחובותיו 

 על פי החוזה, במלואן ובמועדן. 

כי יבצע את כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו על מנת להנחות  .1.4.8
ולהדריך את הזכיין וכן לסייע לזכיין ולהעמיד לרשותו את כל 

יסיון, האמצעים והמשאבים הדרושים על מנת לאפשר את ביצוע הנ
ההרשאה באמצעות הזכיין, בהתאם לכל הוראות החוזה ובמועדים 
הנקובים לשם כך במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל 
ישא במישרין, באחריות המלאה לקיום ולביצוע כל ההתחייבויות 

אמצעות העמדת פיקוח בלעדי והחובות הנקובות בחוזה, בין היתר, ב
שוטף על התנהלותו של הזכיין, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או 

 תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) ועם סיומן. 

כי על אף האמור בכל דין, ישא המפעיל באחריות המלאה לקיום  .1.4.9
מלא התחייבויות וחובות המפעיל כלפי הרשות על פי החוזה ו/או על 

אמצעות הזכיין. המפעיל ישא באחריות פי כתב ההתחייבות, ב
המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהם, אותם יבצע 
הזכיין בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם כתב ההתחייבות, בין אם 
בוצעו בכוונה תחילה ו/או ברשלנות ו/או בכל דרך אחרת, בין בידיעת 

בלתי חוזר המפעיל ובין שלא בידיעתו, והמפעיל מוותר בזאת באופן 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 
וסוג שהן בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה, 
בשום צורה ואופן, באישור הרשות את הבקשה לביצוע ההרשאה 
באמצעות הזכיין ו/או בחתימתו על כתב ההתחייבות ו/או בכל 

צע ו/או תנהל הרשות עם הזכיין התקשרות ו/או מגעים אותם תב
ו/או עם מי מטעמו (לרבות מתן הוראות שינתנו על ידי הרשות 
במישרין לזכיין במסגרת ולצורך ביצוע ההרשאה) ו/או בנקיטת 
הליכים מכל מין וסוג שהוא כנגד הזכיין ו/או מי מטעמו, על מנת 
לגרוע ו/או לשנות בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה של המפעיל 
לביצוע כל הוראות החוזה, במלואן ובמועדן ו/או מאחריותו של 

  המפעיל לכל מעשה ו/או מחדל של הזכיין. 

כי יפצה ו/או ישפה את הרשות ו/או את כל מי מטעמה, לפי העניין  .1.4.10
ומייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום 

יפים, אשר יגרמו ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, ישירים ו/או עק
לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל מעשה 
ו/או מחדל של הזכיין ו/או בשל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 



16  

 

שתעלה על ידי הזכיין ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי צדדים 
שלישיים, בקשר עם הזיכיון ו/או בקשר עם הזכיין ו/או בקשר עם 

 תב ההתחייבות. הפרת כ

כי הרשות בלבד תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי  .1.4.11
שיגיעו לה על פי החוזה מהזכיין מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע 
למפעיל על פי החוזה ו/או על פי חוזים אחרים וכן תהיה רשאית 
לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן ו/או ריהוט של המפעיל, מכל מין 

הם, להבטחת חובות הזכיין כלפיה על פי החוזה ו/או כתב וסוג ש
  ההתחייבות. 

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי  .1.4.12
הוא מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות 

ן סופי, מלא ובלתי חוזר, זה לעיל, והוא מוותר בזאת באופ 1 סעיף 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 
מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 
כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, ובכלל האמור, לא 

 יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מהרשות בשל כך. 

זה ו/או באיזה מהוראותיו, על  1אין באמור בסעיף  מובהר בזאת, כי .1.4.13
מנת להוות חוזה לטובת הזכיין ו/או כל מי מטעמו, ובכלל האמור, 

זה על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל חבות ו/או  1לא יהיה בסעיף 
התחייבות המוטלת על הזכיין על פי החוזה ו/או על פי כתב 

 ההתחייבות. 

כי במהלך כל תקופת השירותים ותקופות  מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, .1.5
ההארכה, ככל שתחולנה, ישא המפעיל באחריות לך שהשירותים יוענקו באמצעות 
הזכיין בשטחי הדוכנים , הנושאים את שמה המסחרי של רשת ה__________, 
אותה נקב המפעיל במסגרת הצעתו למו"מ , באופן שבו יהוו ה________, סניפים 

 אמורה. של רשת ________ ה
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  ביצוע ההרשאה כזכיין .2

הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר  .2.1
אותה נקב  ____________________למפעיל לבצע את ההרשאה, כזכיין של 

בכפוף לתנאים ולהוראות  זה להלן: "הזכיין"), והכול 2 (בסעיף   המכרזבמסגרת 
  זה להלן.  2 המפורטות בסעיף 

בוטל הזיכיון, בכל עת, קודם למועד תחילת תקופת ההתקשרות ו/או במהלכה של  .2.2
תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), וזאת מכל סיבה 

/או מחדל של נותן הזיכיון, תהא הרשות רשאית לבצע שהיא, לרבות בשל מעשה ו
  את כל אחת מהפעולות כדלקמן (כולן או חלקן), לפי העניין:

לאפשר למפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מתן השירותים (או  .2.2.1
שירותים דומים), בעצמו ו/או באמצעות קבלת זיכיון מנותן זיכיון 

הרשות. הרשות תהיה  חלופי, והכול באופן ובתנאים אותם תקבע
רשאית, כתנאי לאישור הזיכיון הנוסף, לדרוש מהמפעיל, כי ימציא 
לרשותה ולהערותיה את מסמך/הסכם הזיכיון העתיד להיערך בין 
המפעיל לבין נותן הזיכיון. דרשה הרשות את מסמך/הסכם הזיכיון 
כאמור, ימציא המפעיל לרשותה את מסמך/הסכם הזיכיון לא יאוחר 

 ות ממועד דרישתה כאמור. שע 24 - מ

לבטל את החוזה ו/או לצאת למו"מ  חדש ו/או להעניק את ההרשאה  .2.2.2
(כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לכל צד שלישי שהוא, הכול על 

  פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, במועד ובאופן שיקבע על ידה. 

לעיל, לחלט את ערבות  2.2.1 -2.2.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .2.2.3
החוזה, לפי העניין, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע 
נזקים ו/או סעדים נוספים, ומבלי לגרוע מזכותה של הרשות לחלט 

מכל מין וסוג את הערבויות כאמור בשל כל הפרה אחרת ו/או נוספת, 
שהיא, של איזה מהתחייבויות המפעיל, וזאת על פי שיקול דעתה 

  הבלעדי של הרשות. 

החליטה הרשות לבטל את החוזה ו/או לצאת במו"מ  חדש ו/או להעניק את  .2.3
ההרשאה (כולה ו/או חלקה) ו/או הרשאה דומה לצד שלישי אחר, לפי העניין, תהיה 

פעיל, וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל הרשות משוחררת מכל התחייבות כלפי המ
טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או 

  שיפוי, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהסכמת הרשות למתן השירותים על ידי  .2.4
כיון זכויות כלשהן ית לנותן הזזה כדי להקנו 2המפעיל באמצעות זיכיון לפי סעיף 

במסגרת ההרשאה למתן השירותים ו/או לשימוש במקומות השירות, והרשות תהא 
רשאית, להתיר למפעיל ו/או לצד שלישי אחר ליתן את השירותים שלא במסגרת 
הזיכיון או במסגרת זיכיון אחר, מבלי שלנותן הזיכיון יהיו כל תביעות ו/או דרישות 

 ן זה כנגד הרשות. ו/או טענות בעניי

המפעיל ישא באחריות הבלעדית, לפצות ו/או לשפות את הרשות, מייד עם דרישתה  .2.5
הראשונה, בגין כל סכום אותו תידרש הרשות לשלם לנותן הזיכיון ו/או בגין כל נזק 
אשר יגרם לרשות, בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, אשר תעלה 

כל מי מטעמה, על ידי נותן הזיכיון ו/או על ידי כל מי מטעמו, כנגד הרשות ו/או כנגד 
וזאת בין במועד הקודם לתקופת ההתקשרות, בין במהלכה ובין לאחר תקופת 

 ההתקשרות.

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במהלך כל תקופת השירותים ותקופות  .2.6
באמצעות  ההארכה, ככל שתחולנה, ישא המפעיל באחריות לך שהשירותים יוענקו

, הנושאים את שמה המסחרי של רשת ה__________, אותה נקב  _______
, באופן שבו יהוו ה________, סניפים של רשת המכרזהמפעיל במסגרת 

 ________ האמורה.



18  

 

  'ונספח 

  נספח דיווח שנתי כספי

 לכבוד 

  רשות שדות התעופה______________

  א.ג.נ,

  ברה")ח.פ. (להלן: "הח –שם הזכיין הנדון: 

  דיווח לרשות שדות התעופה            

כרואי החשבון המבקר של החברה _______ ולבקשתה, ביקרנו את דוח החברה (להלן: הדוח) 
  המפרט את מחזור המכירות (ללא מע"מ), המצ"ב, לשנה שנסתיימה ביום ________.

ת דעה על הדו"ח האמור הדוח הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוו
  בהתבסס על ביקורתנו.

הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ עם רשות שדות התעופה 
לרבות דווח סך פדיון המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל), וכן כוללת בחינת 

  .ההתאמה בין הדווח המצ"ב ובין דווח מחזור העסקאות למע"מ

  כמו כן, ביקרנו את גילויי החברה בדוח העוסק בעסקאות עם צדדים קשורים.

תנו לתכנן את קובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני ביקורת מ
  הבדיקה ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית מהותית.

באופן נאות את פדיון  המכירות ברוטו (ללא מע"מ) על פי רשומות  לדעתנו הדוח המצ"ב משקף
  .31.12.20   הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה ביום

  בברכה,         

  רואי החשבון
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  'זנספח 

  נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר.

          פדיון מכירות ברוטו של (שם המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          נת החוזה שהסתיימה ביום לש

              $₪ / (במטבע החוזה) 

פדיון המכירות   שם החודש 
  ברוטו

דמי ההרשאה 
המשולבים המגיעים 

  לרשות

דמי ההרשאה 
המשולבים ששולמו 

  בפועל

 הפרש

          ינואר

          פברואר

          מרץ

          אפריל

          מאי

          יוני

          יולי

          אוגוסט

          ספטמבר

          קטובראו

          נובמבר

          דצמבר

          סה"כ

  

  ₪        סך העסקאות עם צדדים קשורים 

  ₪         סך דווח מחזור בעסקאות למע"מ ע"פ דוחות מע"מ 

                    

  חתימה      שם        

    סמנכ"ל לכספים          
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  'חנספח 

  נוסח הוראה לחיוב חשבון

            רשות שדות התעופה בישראל

  03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100בן גוריון , נמל התעופה 137ת.ד 

_____________________________________________________________________
_______  

  

  הוראה לחיוב חשבון
         תאריך:                                                                                                   לכבוד                             

                            

                                                            בנק

                                                       סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

  

  

  

  

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

  ____________  

  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

                                                                                                           ובת:       כת
___________________________            _  

  מיקוד    עיר                                        רחוב                            מס'                                                              

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

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

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

  ידוע לי/לנו כי: .2

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

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

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

  עסקים אחד לפני מועד החיוב.

 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .3

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

 חיובים אלה.

  קוד מסלקה .3  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

 בנק .5  סניף .4

                                      

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או  .5

 אחרת לביצוען.

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

 תוך ציון הסיבה. חלטתוהלאחר קבלת 

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

  

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

 תקנות האגרות, לפי העניין.

                ____________________________  

      

  חתימת בעלי/י החשבון                          

  __________________________________________________________________________________   

  

   אישור הבנק                

  

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל

    70100, נתב"ג 137ת.ד 

  

                                   -קיבלנו הוראות מ

,לכבד חיובים בסכומים ובמועדים    

שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי 

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

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

  לביצוען: כל עוד לא

  חשבון מן ההסדרידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י ה –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על 

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

  בכבוד רב,                                                                                                                                        תאריך: 

                                                בנק                                                                                                                                    

                                                   סניף          ,העתק הימנו, ימסר למשלםמקור טופס זה,על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק

                                                 וחותמת הסניף  חתימה                  

  קוד מסלקה .6  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  בנק    .8  סניף    .7  

                                  

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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  'טנספח 

  נוסח ערבות בנקאית

  
  
  

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

    גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

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

________________ שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
ן למת לקבלת הרשאה חוזהכמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 

  (להלן: "החוזה"). _____________________________________________
ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב שבעה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף,  2על ידינו שתימסר ב _________________
 שלא ובלבדהאמורה (להלן: "סכום הדרישה") אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם 

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את , הערבות סכום על יעלה
דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק 

בות כל טענה ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לר
  שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות,  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, 

 .להלן 4כמפורט 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 ערבות  .5

זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו 
  .בערבות זו: "סכום הערבות"
שבין המדד החדש למדד הבסיס  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 

  בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס. 
מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה  -" המדד"

 . המרכזית לסטטיסטיקה
  .______המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר  - "המדד החדש"

  לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.
כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .6

יפו תהיה מסורה סמכות - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל
 לדון בעניינים אלה. השיפוט הבלעדית

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  .7
 עם ערבות זו.  

  .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8

  בכבוד רב,

   חתימה   תאריך   כתובת   שם הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2
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  'ינספח 

  נספח אחריות וביטוח:

 :אחריות .1

ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם  ו/או הבאים מטעמה כלפי הרשות עפ"י דין יהיה אחראי המפעיל .1.1
 לכל נזק, רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, תאגידהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או כלש
ו/או  המוצריםרותים ו/או מפעילותו ו/או ממכירת יאו מתן הש ההקמה כתוצאה מביצוע עבודות

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי מפעיל שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה
או על ידי כל מי שנתון למרותם או  ,ן למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהםשנתו

, למעט בגין נזק שנגרם הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה מהנ"ל
 .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

  
לעדית לשלמות העבודות המפעיל באחריות מלאה וב אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש .1.2

שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות השירות) 
ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או לעבודות, לציוד וכיו"ב, 

באופן שלאחר  מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי
תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע 

 להלן). 2בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 
  

תביעה  לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור .1.3
המבוססת על הפרת זכויות יוצרים,  המפעילאו כלשהו כנגד הרשות ו/ שלישישתוגש על ידי צד 

פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות או רוחניות בכל 
 זה.  חוזהפי -רותים עליהקשור במתן הש

  
תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל .1.4

כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןלהתגוהצורך 
-ו/או מאחריותו על המפעילשתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 

, ובכל רבתי זה  1בסעיף כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין
לשלם המפעיל שות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב מקרה שהר

, לרבות כל פיגוריםאשונה, וכל זאת בתוספת ריבית רכל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה 
בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני  הההוצאות שהרשות עמד

 תביעה כזאת.
  

יל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות ההקמה (או המפע .1.5
כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) בקשר לקיום מערכות, 
התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם נראים לעין. המפעיל אחראי לכך 

לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם  שכל נזק שייגרם
הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של 
המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל 

סביר, תהיה הרשות רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל את הנזק בתוך זמן 
ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה 

 שתוציא כאמור מכל סכום אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.
  

  וה הפרה יסודית של החוזה.זה מהו 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף   
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  ביטוח: .2
 ביטוחי המפעיל: .2.1

ולפני יום הכניסה למקומות פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על .2.1.1
וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה במקומות השירות,  השירות,

ות בשם המפעיל, קבלנים וקבלני משנה מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלני
(להלן:  י'כנספח זה ומסומן  חוזהוהרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף ל

 ").המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות "
  

את מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר  .2.1.2
כי ידוע לו  , כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעיל מצהירהמפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

ומקדמי לביצוע  כאמור הנה תנאי מתלה המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  שהמצאת
המפעיל אם ביצוע עבודות את , והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעיל המפעילעבודות 

 .יום הכניסה כאמורהאישור כאמור לא הומצא לפני 
  

עם סיום תקופת עבודות פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מאחריות המפעיל על מבלי לגרוע .2.1.3
המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, המוקדם 

את הביטוחים  תקופת מתן השירותיםלערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבמבין המועדים, 
אישור עריכת (להלן: " י'זה ומסומן כנספח חוזה מצורף להמפורטים באישור עריכת הביטוח ה

 "). מפעילביטוחי ") אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "מפעילביטוחי ה
  

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא יאוחר  .2.1.4
ירות, המוקדם מבין מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות הש

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא חתום על ידי שני המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי המפעיל הנה תנאי  המפעיל מצהיר כי .המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירות (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתלה ומקדמי 
הכנסת הנכסים זכאית למנוע מן המפעיל את , והרשות תהייה מתן השירותים

במקרה שהאישור לא  האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתן השירותים
 צוין לעיל.שהומצא לפני המועד 

  

) 4כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, כמפורט בסעיף (בזה מוסכם  .2.1.5
להלן יחול לגבי  2.3.5בפסקה ), ואולם האמור י'נספח עריכת ביטוחי המפעיל ( לאישור

 כל אבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינו.
  

 הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם .2.1.6
, מתחייב המפעיל לערוך לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב

בכל ביטוח נוסף או  ול האחריות בהם.ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גב
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  ,לביטוחי המפעיל כאמור משלים

הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, לעניין ביטוחי 
 חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
פי סעיפים (א) - בגין הביטוחים הנערכים עלהמפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח 

 ) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלואי') לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח ב(-ו

  פיהן.-שוויו של הרכוש המבוטח על

  

המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכן  .2.1.7
בחוזי , אשר בחצרי הרשותלנים אחרים ו/או קב בעלי הרשאה ו/או משתמשיםכלפי 

בכל הסכם אחר מקנה להם זכויות בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או ההרשאה 
בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשות

למלא בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו או/או בשימושו וכן 
פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור - ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על
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בין אם נערכו ביטוחים ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל,  המפעילעריכת ביטוח עבודות 
בזאת את המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו  והמפעיל פוטרעל ידו ובין אם לאו, 

עיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם הוא זכאי לשיפוי כאמור. האמור ל
 שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

 

 2.1.2בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור  .2.1.8
זה, לרבות, ומבלי לפגוע  חוזהפי - עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4-ו

המפעיל מתחייב לקיים את כל  בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל.
ו/או קבלת  המפעיל גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -התחייבויותיו על

תחילת מתן ו/או  למקומות השירות ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותהחזקה 
 במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריהשירותים

  

להפקיד  המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ .2.1.9
בגין הארכת  ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעילבידי הרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  המפעילתוקפם לשנה נוספת. 
 זה בתוקף.חוזה במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד 

המפעיל להמציא כמפורט  מחויבח אותם הרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטו .2.1.10
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות 
ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט לעיל, אינה 

לה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי מטי
הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או לגבי העדרם, ואין בה 

  זה. חוזהפי - כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על
לם את דמי מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לש המפעיל .2.1.11

יחודשו מעת לעת לפי  המפעילהביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 
מתן השירותים ותקופת ההארכה, אם וככל ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,הצורך

 שתהיה.

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי  .2.1.12
פי הביטוחים - עקב ריבוי תביעות המוגשות על לרבותעקב פעילותו של המפעיל, 

, רשותישלם המפעיל להנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 
 הראשונה. האת התוספת האמורה, מיד עם דרישת

  
מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה לביטוח  .2.2

צרף את המפעיל, על חשבונו,  לביטוח צד לם בפרט, תפעל הרשות חבות כלפי צדדים שלישיי
חבות המפעיל   ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה,  לכיסוי 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'   הבקשר עם פעילות המפעיל  על פי הסכם זה, ואת אחריות
אותה  ודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח ע

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או כאמור לעיל מחויב המפעיל  לקיים
לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם 

 עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 
 

$ (מאה מיליון דולר ארה"ב) 100,000,000- ה של הרשות לא יפחת מגבול האחריות בפוליס .2.3
לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה כאמור לעיל, תשלח 

 הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה ברישא לחוזה זה.

- על ידו לא תפחת ממובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם  .2.4
פי קביעת - $ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית על5,000

הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל 
 דין.
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מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע  מפעילה .2.5
 .פעילממאת הרשות ל

  
 6.25תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   .2.6

פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהמפעיל חב בתשלומם לרשות לפי חוזה זה. התשלום 
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. המפעיל מסכים בזאת  14יהיה בתוך 

 הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל. שהרשות תהא רשאית לנכות את
 

מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי עודף החל  .2.7
מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא 

 יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל כאמור.
  

מפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה בכל ה .2.8
הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי 

 לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי שימצא לנכון.
  

 
ביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, ת .2.9

פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש -לתביעה על
 פי הפוליסה.- זכויות הרשות ו/או המפעיל על

 

, מתחייב המפעיל לערוך המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי .2.10
ביטוח רכב ן פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן פי דין בגי-ביטוח חובה כנדרש על

בגבול  (לרבות נזק תוצאתי) או שימוש בכלי רכב גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב
 .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משאחריות 

  

פי חוזה זה, תהא הרשות רשאית, -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על .2.11
ת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות אך לא חייב

הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון המפעיל, והמפעיל מתחייב 
לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי להטיל על 

מוותר בזה על כל טענה  הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל
 נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף  .2.12
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  -' 1י נ ס פ ח

  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות       

  תאריך: ____________            

  לכבוד

  עופה בישראל (להלן: "הרשות")רשות שדות הת

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  א.ג.נ.,

הצבה של עד שתי משאיות אוכל בשירות אוכל ו, ניהול, הפעלה הסכם לקבלת הרשאה לשימושהנדון: 
(להלן:  ______________בין ן הרשות לשנחתם בימהיר (להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה 

  ")המפעיל"

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות ועד ליום_______   ______את כי החל מיום הננו מתכבדים לאשר בז   
 וו/או מטעמ מפעילידי ה-המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעילבשם 

כמפורט להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח 
  , על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסה זו. סה הידוע כביטהפולי

, במלוא ערכן, וכן אבדן או המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  - 1פרק  .1
נזק הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

נכס ו/או השוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל  יה ו/או עובדיה ו/או מנהליההרשות עובדיה ומנהל
, ובלבד שהאמור המפעילאשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  בשטח הרשות

בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  
$ או 100,000הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך  כולל

 שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה. 
  

או שווה ערך בש"ח  1,000,000$שלא יפחת מסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק  .2
נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב יטוח. בפוליסה זו רוע, לתובע ולתקופת בילאבתוספת הצמדה 

רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג'  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 לצורך פוליסה זו. 

  

שלא ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק  .3
ולתקופת ביטוח.  פרק  עלאירולתובע, ווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה או ש$ 5,000,000יפחת מסך של 

ורעלים, קבלנים, קבלני  תפיתיונוזה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 
  משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.

כם, ואנו מוותרים על הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על יד
כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן . ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם כל טענה

  .נכסלביטול עד השלמת ביצוע העבודות ב
  

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה 
  ה ומנהליה  על פי פוליסה זו. לא יגרע מזכויות הרשות עובדי

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

       

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  -' 2י נ ס פ ח

  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                        

  _______תאריך: _____            

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

  
הצבה של עד שתי משאיות אוכל בשירות אוכל ו, ניהול, הפעלה הסכם לקבלת הרשאה לשימושהנדון: 

(להלן:  ______________כם לבין ישנחתם בינמהיר__( (להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה 
  ")המפעיל"

  הנדון:   

  

ערכה חברתנו ") תקופת הביטוחועד ליום_________ (להלן: "הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 
  ").המפעיל(להלן: "ביטוחי נכס לעניין ה המפעילאת הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

  וליסות אלה. נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פ

והנמצא  מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה .1

 מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסבתחום ה

אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, , מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח וו/או מטעמ

התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, 

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח  ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.-פגיעה על

 בשטחי הרשות שוכרים האחרים מפעילים ו/או הוכן כלפי הה ומנהליה הרשות, עובדיעל כל זכות תחלוף כלפי 

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור המפעיל(אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

  על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  

מפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כ .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר  -הנובעת מ

והשבתות וכן תביעות  , שביתותקבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות בגין וכלפי מזיק במאכל או משקה, 

פוליסה זו מורחבת במפורש לכסות חבות המפעיל בקשר עם אספקה, ח לאומי. תחלוף מצד המוסד לביטו

בגין הרשות עובדיה ומנהליה הביטוח הורחב לשפות את בישול, ייצור, הכנה והגשה של מוצרי מזון ומשקאות. 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םאחריות

   רד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.בנפ

לאירוע ובמצטבר למשך או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000של מסך לא יפחת גבול האחריות: 

  ביטוח.התקופת 

  

שלא יפחת בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות  .3

ביטוח זה אינו כולל כל בש"ח בתוספת הצמדה לתובע ולתקופת הביטוח.  $ או שווה ערך5,000,000מסך של 

, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

במידה  הרשות עובדיה ומנהליהורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את  תפיתיונו

  .ו/או מי מהם המפעילנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  שותרונטען כי ה

  

) לעיל, 1פי סעיף (-ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על .4

חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל  -12למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ
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נכס ו/או בשטח שוכרים האחרים  במפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליה זכות תחלוף כלפי

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  ר(אש השדה

  ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  
וכי אנו מוותרים על כל  הרשותידי -ם תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך עלהביטוחים דלעיל כוללי

. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו הרשותדרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
  ש.יום מרא 30 הרשותבמשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע 
  מזכויות הרשות על פי פוליסה זו. 

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  

  

  בכבוד רב,

  

       

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  תם)(שם החו  (תפקיד החותם)
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  'יגנספח 

   נתב"ג - מכרז למשאיות שף -נספח בטיחות אש ומניעת דליקות 

                    

 כללי .1
המטרות המרכזיות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג הן הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש והגנה  .א

הם אמצעים חשובים בהשגת על הסביבה בהתרחש אירוע חירום. בטיחות אש ומניעת דליקות 

  יעדים מרכזיים אלו של המחלקה.

הטרמינלים והמשרדים, הדלפקים החנויות והמחסנים בהם, וכן המבנים והמתקנים השונים 

הנמצאים בשטח נמל התעופה, הינם מבנים מסחריים שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת 

 בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

ותקנותיו, מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג,  2012 -רצית לכבאות והצלה על פי חוק הרשות הא .ב

חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולפעול למניעת דליקות או 

 התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג, להבטיח, לקיים ולתאם את כל  .ג

הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה, חינוך הסידורים 

  העובדים, ושותפי הפעילות, על מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.

מפעיל, זכיין, קבלן או כל גורם אחר (להלן: "המפעיל") שקבל הרשאה כלשהי, ממחלקת הצלה  .ד

ותים הניתנים על ידו או הפעולות המבוצעות על וכיבוי אש לפעול בתחומי נתב"ג, יפעל כך שהשיר

ידו, בתחומי נמל התעופה ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי 

 ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפורט בנספח זה.

 מטרה .2
י מטעמו (המתכנן), מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל המפעיל וכל מ

  שיועסק בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי האחריות של מחלקת הצלה וכיבוי אש נתב"ג.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלת נתב"ג ומחלקת הצלה 

  וכיבוי אש, למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

  ושא בטיחות אש ומניעת דליקות :לנ תדרישות ייחודיו .3
יש להגיש תכנית בטיחות אש ותוכניות מפורטות שיוכנו ע"י יועץ בטיחות אש ויוגשו לאישור מחלקת 

  נתב"ג. - הצלה וכיבוי אש 
  

יועץ הבטיחות יהיה בעל תעודת מהנדס רשום, במדור הנדסת בטיחות אש ומניעתה ו/או במדור 
  יכלים בישראלהנדסת מבנים, ברשם המהנדסים והאדר

שנים כמהנדס בתחום התכנון, ליווי ויעוץ מקצועי בתחום בטיחות אש  3של לפחות  ןבעל ניסיו  וגם 
ומניעת דליקות במבנים, וביצוע סקרי בטיחות, ביקורת ומתן חוות דעת מקצועית בתחום בטיחות אש 

  ומניעת דליקות.
  

 כללי .א

  שלא יפעלו בסמוך לתחנות דלק, ותחנות עמדות החנייה של משאיות השף יוגדרו ויסומנו, כך

 כוח ולא יגרמו להפרעה לרכבי הצלה וכיבוי אש בשעת חירום
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  ק"ג אבקה מאושרים ע"י מבקר מטפים  6משאיות השף יצטיידו במטפי אבקה במשקל של

 .129בהתאם לת"י 

  את הצורך בעמידה בחוק תכנון ובנייה פותמחלין אינדרישות בטיחות הנ"ל. 

 ים נדרשים ים שנתיאישור .ב

  129אישור חברה מבקר מטפים/חברה מוסמכת לתחזוקה ותקינות מטפים בהתאם לת"י. 

  הדרכת בטיחות אש לנהגים, אשר תבוצע ע"י גורם מקצועי, לרבות מי שהוסמך כממונה
או   בטיחות או ממונה בטיחות אש או בוגר קורס מדריכים מטעם ביה"ס לכבאות והצלה

 נציב, ובתנאי שמכיר את מערכות על מרכיביהן.מוסד מוכר אחר שאושר ע"י 
  .את הצורך בעמידה בחוק תכנון ובנייה פותמחלין אינדרישות בטיחות הנ"ל  .ב

 
  דרישות כלליות לנושא מניעת דליקות ובטיחות אש .4

 
 הדרכת עובדים .א

הדרכת עובדים, אחת לשנה, בנושא בטיחות אש ומניעת דליקות על ידי מדריך מוסמך  )1
 -נציבות כבאות והצלה בהתאם להנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש  ממשרד העבודה או

 נתב"ג.
נתב"ג, על ביצוע ההדרכות על פי רשימה שמית של  - דיווח למחלקת הצלה וכיבוי אש  )2

  העובדים במבנה/מתחם/מפעל אחת לתקופה שתקבע.

 
 תדריך .ב

תדריך,  המפעיל  מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל
ויחתום על טופס תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, בהתאם להנחיות מחלקת שירותי 

 הצלה וכיבוי אש, בנושאים הבאים:
 הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1
 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2
 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3
רת נוהל דיווח ומסירת פרטים למחלקת הצלה וכיבוי אש בעת אירוע שריפה או הכ )4

 חומ"ס.
 - לפעול על פי הנחיות מדור מניעת דליקות ובטיחות אש (מחלקת הצלה וכיבוי אש  )5

  נתב"ג).

 
  ממונה בטיחות אש .ג

ממונה בטיחות המפעיל ימנה מטעמו נאמן בטיחות אש שיקבל הכשרה מתאימה (להלן : "
בטיחות אש מטעם המפעיל ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן  ).ממונהאש"

שירותים ו/או בביצוע עבודות (לרבות עבודות בנייה, תיקון ושיפוץ), ובכל מידע שימסר לו, 
  נתב"ג.  - כולל הנחיות מחלקת הצלה וכיבוי אש 

 נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין המפעיל ובין מחלקת הצלה וכיבוי אש. 
 ממונה בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים: .ד

כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים  -שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  .א
בתחום נמל התעופה, יהי כפוף לאישורים מתאימים של המינהל ובתיאום עם מחלקת 

  הצלה וכיבוי אש.

 
המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות השירות,  - חומרים מסוכנים במקומות השירות  .ב

לידם או בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו 
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  סכנה, אלא בהסכמת מדור מניעת דליקות, בכתב ומראש. 
המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט 

  ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב. יהיו נקיות מכל ציוד,

 
הצבת מיכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר  -חומרים דליקים  .ג

והתעסוקה, ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת אישור סופי של 
  מחלקת הצלה וכיבוי אש.

 
י או פונקציונלי במבנה /מתחם, חל איסור מוחלט לבצע שינוי מבנ - שינוי יעוד למבנה  .ד

אלא אם ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, 
לרבות אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש. יש לזכור כי שינוי יעוד מבנה יכול לפגוע 

בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (אגפי אש והפרדות אש, מטעני אש, דרכי 
 יציאת חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש. מילוט, פתחי

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה באש  -ביצוע עבודה באש גלויה  .ה
גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום 

קבלת מראש עם הגורמים הנוגעים בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף ל
אישור סופי של מחלקת הצלה וכיבוי אש. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש 

  המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

 
בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהיה נוכח כבאי מטעם  .ה

  שות, בהתאם להוראת הדין.רש"ת ובגין נוכחותו יחויב המפעיל בתשלום לר
: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

ריתוך חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות 
  מקורות הצתה וחום.

  
ק"ג  6מטפי אבקה  2דה,  תחילת עבו כלקבלן המבצע עבודה באש גלויה מחויב להציג לפני 

תקינים ותקניים וברי תוקף ( עברו בדיקת תחזוקאי מוסמך למטפים וקבלו אישור תקינות), 
  ויריעות הגנה בהתאם להיקף העבודה.

 
, בכל תחומי נתב"ג  שלא בתיאום ובאישור מחלקת הצלה הדלקת אש בצד האווירי )1

  . אסורה בהחלטוכיבוי אש נתב"ג 

 
מערך גלאים ובהם גלאי עשן רגישים בין היתר גם  - עשן /אבק ביצוע עבודה המייצרת )2

לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן או אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקט, 
פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. עבודה 

צעים מתאימים על מנת מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי/נטרול הגלאים באמ
למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם 

  נתב"ג. –ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר ובכפוף לאישור מחלקת הצלה וכיבוי אש 

 
ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על  - ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )3

סמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג חטיבת ידי גורם  שהו
  אחזקה ברשות, והסכמה בכתב של נציג מחלקת הצלה וכיבוי אש.

הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות 
תפקודם בנייה המייצרות אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע ב

  התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלאים מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.
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כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול אחראי תשתיות רטובות בנתב"ג, ויבוצע רק לאחר  )4
קבלת אישור מחלקת הצלה וכיבוי אש ( יאושר על ידי קצין בטיחות אש ומנ"ד או נציג 

  מטעמו).
  בוי אש אוטומטי אסור בהחלט.ניתוק מגופי מים לכי

  ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.

 
  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. -ציוד כיבוי אש במקומות הפעילות  )5

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק 
). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי 2012 -ת והצלה הרשות הארצית לכבאו

בציוד כבוי אש, יחויב בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש 
  שלא כחוק.

  

 
מחלקת הצלה וכיבוי אש נותנת מענה במהלך  -מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )6

י וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילו
התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, ימציא המפעיל למחלקת הצלה וכיבוי אש מפתח/ות 
  של כל אחד ממקומות הפעילות, שישמש לפתיחת דלת/תות מקום הפעילות בעת הצורך.

על המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  
  קצין בטיחות אש ומניעת דליקות או מפקח מניעת דליקות.

 
מעברי חירום ודלתות מילוט מהמבנה / מתחם, למקום  -מעברי חירום ודלתות מילוט  )7

בטוח יהיו תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה 
  בעת חירום, ולסכן בכך חיי אדם.
, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות אין לחסום ו/או להניח חפצים

  יציאת חירום. אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים ו/או כל אמצעי אחר.

 
שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שימוש בציוד כיבוי אש  )8

  בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

 
  נתב"ג. –בכמות שתקבע מול מחלקת הצלה וכיבוי אש  נאמני בטיחות אש במפעל מינוי  )9
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 הפרת הוראות .5

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הפרה של ההנחיות והוראות מדור מניעת דליקות, בנושאי 
פעיל, וזאת בטיחות אש ו/או פגיעה ברכוש הרשות עלולה לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים כנגד המ

  מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם.
  נתב"ג -קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

  
     03-9750799    –משרד רמ"ח 

  050-9750980  נייד  03-9750980   -קצין מניעת דליקות 
  050-9750992   -נייד   03-9750992  -מפקח מניעת דליקות 
  050-9750763   -נייד   03-9750763  -מפקח מניעת דליקות 

    03-9750786   -קס מדור מ. דליקות פ
    03-9750776/7            -חדר מבצעים 
   03-9731510               - פקס מחלקה

  
  
  

 

  דוד אלעזר כהן

  רמ"ח שירותי הצלה וכיבוי אש 
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  : תאריך                                                      ספח האישור                                         

  

                                                      :אל

  

          :שם הפרויקט

  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  

 נוכחות כבאי

 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הרצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  

                                                                               :ודהמאשר העב שם וחתימה

   

                                                            אישור מדור מניעת דליקות  :

  

  

  

  באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה 

   שם המבקש:

   שם הפרויקט:

מהות העבודה: 
 ריתוך   זיפות   חיתוך  יש לסמן ב  חימום)-X(  

                                                                                      אחר

   שם מבצע העבודה:

   תאריך ביצוע:
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   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  .יש לציין באם מדובר בעבודת שבר*

  ** מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד סיום הפרויקט

  

  

  :חתימת הקבלן המבצע
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  ' ידנספח 

   רש"תֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  וגיהות לחוזהֹ  נספח בטיחות

  

 הגדרות: .1

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

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

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

 החוזה למתן השירותים.\שיפוצים במי ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

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

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

מתחייב שהוראות נספח זה  הספקלעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. 
ביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו ל

ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו 
 .הספקמהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין 

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

 מורשה או אינו מוסמך לביצוע העבודה.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .5
חות , פקודת הבטיותקנותיו 1954-תשי"דה, הפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

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

חוק החומרים המסוכנים,  ,ותקנותיו 2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007התשס"ז 
שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תורש כללי ,ותקנותיו 1989התשנ"ג 
דיני  תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

,וכל התקנות והצווים המחייבים 1989- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז 
יצוע עבודות ההקמה ו/או כל בהנוגעים לשהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה 
כל מי מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והלמתן השירותים

, כל זמן היותם שבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמטעמו 
  .רש"תבו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי  מקום השירותב

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

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .7
או בעת שינוי אחת לשנה, ת מלא תפחבתדירות ש ,מכןולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

סיכוני סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). כל אחד מהעובדים יודרך  לגבי 
 הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקםוהבריאות  הבטיחות

בכל העלויות  ישאי המוסמך לכך כדין. הספקאדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .8
  דים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').הכרוכות בהדרכת העוב

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

  .ולסיכונים , בהתאם לסוג העבודהאוזניים, קסדות מגן
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דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .10
  .מפורטות בדיןהבטיחות ה בדרישות

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .11
כים כנדרש מוסמ מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

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

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהע"י 

באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל מתחייב לשמור על הסדר והניקיון  הספק .12
יהיה על  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  חשבונו.

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

בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב קהספ .14
המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות  ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.

  זה, לעיל ולהלן. בנספח  הבטיחות המפורטות

קף, עבודה בגובה/גגות, עבודה בחלל מו(כגון: שלא לבצע עבודה מסוכנת  מתחייב הספק .15
מתקן הרמה, עבודות /עבודות העמסה/פריקה באמצעות מנוף, מלגזהעבודה באש גלויה, 

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

בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות מיוחד עבודה  קבלת היתר אלא לאחר - לרכוש
  , ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך.הרשותעליהן תורה הבטיחות 

  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .16
  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ- לזוהרים הנדרשים ע

       תו של הציבור במקום.בטחונו ונוחו

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על  בנוסף למפורט בנספח זה, הספק .17
יפעל בהתאם לדרישות הממונה  הספקידי הממונה על הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). 

על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. 
מקום מתן השירות מהמשך מתן בתחומי  הספקבד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י עו

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

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

על הבטיחות ברשות  לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונהמיד יציית  הספק .18
, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

דה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך . העבורש"ת
זכאי לפיצוי כל שהוא בשל  הספקמהממונה על הבטיחות ברשות. במקרה כזה לא יהיה 

עשוי להיתבע  הספק, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהעיכוב שנגרם
  .הלבדו יהיה אחראי לכל אל הספק .בגינם

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

  רש"ת.

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

לכללי רש"ת ולנהליה הרלבנטים בכל הקשור להתנהגות בשעת חירום, הספק מתחייב לציית  .21
  לרבות מצבי חירום ארגונים ספציפים.
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הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .22
הגורמים העוסקים ברש"ת, הן באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע על 

 ות מוסמכת אחרת.ידי כל רש

בעל הרשאה הסעדה/חנויות/ :במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג .23
 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםמסחרית אחרת/חוזה 

תכנית רישוי עסק בתוקף (בהתאם לנדרש),  ,טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 23.1
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ל בהתאם  בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול 

, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013- (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג
הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה הול ילנ. תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה

 .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי  , הספקבטיחות בעבודה מטעם 

מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  23.2
מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 

לניהול ובתכנית  ים כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל
 הבטיחות.

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

  הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

(הכל  עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוצים במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג .24
יחולו בנוסף  ), 1961יה הנדסית), תשכ"ב, כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בני

 :הסעיפים הבאיםהנ"ל,  1-22לסעיפים 

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

. עבודה אזורי מכתב רשום למפקחבאמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כ
מועד התחלת  אתהעבודות האמורות להתבצע וכן  פרטי הודעת המינוי תכלול גם את

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

מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות  24.2
תקנות ארגון נפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ע

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

פקח על העבודה בדבר כמות שעות עד לקבלת אישור המ את מקומות מתן השירות.
העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם רש"ת על 

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

בהתאם  תכנית ארגון בטיחותי של האתר, טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 24.3
בטיחות הכוללת סקר לניהול תכנית ו ,ת בעבודות בניהלתקנות בטיחו 166לסעיף 
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), ל בהתאם סיכונים
. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013- התשע"ג

, הספקהבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הול ילנתכנית ה
התוכנית לניהול הבטיחות  .הספקועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 

טיפול בשפך כימי, , הגשת עזרה ראשונה, כיבוי אש/שימוש במטףתתייחס, בין היתר ל: 
 .דליפת גז, זיהום קרקע

ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים,  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  24.4
מתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון הגידור, הסולמות ו

 (אם וככל שיהיו) לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  בהם.
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג 

  העבודה שבביצועו. ואופי

חי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור את שט הספקבעבודות חפירה, יגדר  24.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע

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

לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 24.6
קרקעיים -כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תהסכמת 

קיימים  אם  .באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')
ומדויקים על  נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ ספקהמכשולים מסוג זה, חייב 

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומם

לנתק מראש את  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  24.7
  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זרם החשמל, וזאת

פי מפרט שיאושר - לותקרות ביניים תעשה ע אקוסטיות , תקרותבניית תקרות תותבות 24.8
  הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידע

, כתובתו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 24.9
 . ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

הנ"ל ולא להחילה ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות  .25
 על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.

₪  2500אי עמידה באחד מסעיפי נספח זה יהווה עילה לקנס שיושת על הספק בסכום של  .26
  לסעיף.  
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  'טונספח 

  נספח הוראות הבטחון

  נספח ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות

  כללי: .1

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

 .3וזאת למעט באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה לטרמינל 

לפיגוע  נמל התעופה בן גוריון והמטוסים הממריאים ממנו, מהווה יעד מועדף .1.1
  לארגוני הטרור השונים.

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

 מהנמל, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל.

לת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי בהחלטה נוספת, החליטה ממש .1.3
הרשות לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט 
זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור למערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב ואפליקציות 

 לעבוד על פיהם. המפעילהיוצאות מהם מחייבות את 

נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב רשות שדות התעופה הגדירה את  .1.4
כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפי כך כל ספק הנותן שרותים בנושאי 

 .המחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה

, המתעתד לפעול בתחום הנמל, ובדגש על פעילות בתחום השטחים מפעילכ .1.5
ת לבטחון הנמל ולבטחון הנוסעים המוגבלים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעו

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

 משנה.- השרות מטעמו, כולל קבלני- ונותני המפעילכל האמור בנספח זה מחייב את  .1.6

 סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע .1.7

המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה  מערכות .1.8
התקינה. פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות 
הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, 

 השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

ע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, מערכות המיד .1.9
(מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"),  רגיש/חסוי מסחריתכאשר הסווג הכולל הוא 

ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק  סודיוכן בשלב עתידי גם 
תה התקינה של הרשות להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילו

  ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות  .1.10
בנושאי האבטחה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל 

 המפעיללך אספקת השרותים, הפעילויות למתן שרותים לפי הליך זה. אם, במה
ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת 

  או יותר מן הדרישות להלן:

  (בעתיד); רגיש/חסוי (שמור)/סודידרישות הבטחון לאבטחת מידע  

 ;התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי  
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 ת להגנה על הפרטיות;דרישות החוק והתקנו  

 .(רא"מ) דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע 

עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי  .1.11
  הנחייתו.

 סווג מסמכי הליך זה .1.12

 הליך זה מכיל מידע מסווג.  .1.12.1

  יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידים לא רצויות. .1.12.2

  :מטרה .2

ואת כל מי  המפעילמטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את 
מטעמו שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים 

  לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל.

  :אחריות .3

 המפעילפעילויות ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הבטחון"), שירכז את כל  המפעיל .3.1
בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול חטיבת 
הבטחון בנמל (להלן: "חטיבת הבטחון") בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול 
אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט 

לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים,  3.6 בסעיף משנה 
  כהגדרתה בחוזה.

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

 תיוירכז את כל פעילוימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), ש המפעיל .3.3
נספח זה בכל הנוגע לקיום הוראות  בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות, המפעיל

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

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

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

  נאמן הבטחון .3.6

במהלך כל  המפעילנאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לחטיבת הבטחון מטעם  .3.6.1
בהוראות  המפעילע כל הפעולות, הנדרשות מתקופת החוזה וירכז את ביצו

לקבל, מול חטיבת  המפעילנספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול 
  הבטחון.

נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של חטיבת הבטחון, לא  .3.6.2
יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות 

לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו 
כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר לפיהם יידרש 

וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט  המפעיללפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי 
המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת 

 שוב.מידע מגורם מוסמך באגף מידע ומח



43  

 

על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי  .3.6.3
 וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם. המפעילאבטחת המידע, החלים על 

נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של חטיבת הבטחון ואגף  .3.6.4
מידע ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, העשויים להשיק 

 בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך. המפעילת לפעילו

ם נאמן הבטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחי .3.6.5
המוגבלים בכניסה למי מטעם המפעיל. חתימתו תהווה התחייבות הגוף 

פי נהלי ודרישות  - המגייס (זכיין) לכך שהמועמד עבר הליך אימות זהות על
ינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם ן,  חטיבת הביטחון במעמד הגיוס. כמו כ

 של רשיונות קיימים.

בהוראות ונהלי הבטחון  המפעילנאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי  .3.6.6
 ואבטחת המידע התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון  המפעיל .3.7
 להלן. 4להנחיות סעיף  לצורך אישור חטיבת הבטחון בהתאם

מתחייב להעביר לחטיבת הבטחון את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל  המפעיל .3.8
להלן), חתום על ידי כל אחד  4.2.3ויתור על סודיות רפואית (כאמור בסעיף 

 מהמועמדים.

חטיבת הבטחון תהיה רשאית לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף  .3.9
להציג מועמדים נוספים במקומו/ם,  המפעילמד/ים ואף לדרוש מלהלן, לדחות מוע 4

 דעתה הבלעדי.- או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול

ימים לפני מועד תחילת תקופת  30- מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ .3.10
 מתן השרותים.

 נאמן אבטחת המידע .3.11

 המפעילף מידע ומחשוב מטעם נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאג .3.11.1
 המפעילבמהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מ

בהוראות נספח זה, מול אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת 
 המידע.

נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע  .3.11.2
ידע הרלוונטיות לנשוא ומחשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המ

  ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה. 7- מכרז זה, לא יאוחר מ

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע  .3.11.3
ומחשוב, לא יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים 

המידע דרישות והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת 
ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים 

לפעול  שפעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידר
 וכל מי מטעמו. המפעיללהנחיל לעובדי  שואותם יידר

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת  .3.11.4
 וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם. המפעילונטיים, החלים על המידע הרלו

נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע  .3.11.5
ומחשוב או גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע 

 לכך. שומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידר

לנושאי נושא/בקשה הקשורה יאשר בחתימתו כל  נאמן אבטחת המידע .3.11.6
, או בקישור למערכות המפעילאבטחת המידע במערכות המחשוב של 
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אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על  המפעילהמחשוב ברשות מהמערכות של 
 הקשירויות והתפעול של המערכות.

 ובנהליםבהוראות  המפעילאת עובדי  נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן .3.11.7
 התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

יר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן יעב המפעיל .3.11.8
 4להנחיות סעיף  םאבטחת המידע לצורך אישור אגף מידע ומחשוב בהתא

 להלן.

מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים  המפעיל .3.11.9
 לעיל.

אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים  .3.11.10
להציג מועמדים  המפעיל, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מלהלן 4בסעיף 

נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי 
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהן להחלטותיו בעניין - שיקול

 זה.

 :אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל .4

להעסיק בתחום  המפעילה בטחונית ולכן יורשה כאמור, הנמל הוא שטח רגיש מבחינ .4.1
הנמל או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום הנמל, רק מועמד שאושר, 
לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום 

  עבודתו.

הליך העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ה .4.2
  באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

  שאלון אישי; .4.2.1

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

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .4.2.3

 בענין שימוש בסמים; התחייבותהצהרת  .4.2.4

  טופס הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת; .4.2.5

  ידי חטיבת הבטחון.- על מפעילהטפסים האמורים ימסרו ל .4.2.6

מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  המפעיל .4.3
  המועמד.

מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  המפעיל .4.4
לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות 

  בעל רלוונטיות בטחונית.

ן תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי חטיבת הבטחו .4.5
, או חלק מהם, המפעילים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם המפעילכלל המועסקים, 

ואף תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי הנמל, מטעמים 
  בטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו מתחייב  המפעיל .4.6
  ידי חטיבת הבטחון.- ואשר לא אושר על

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד  .4.7
 - למספר שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 
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להביא זאת בחשבון  המפעילכל אדם, ועל לאור הנתונים האישיים והרקע של 
הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים -אדם ולוחות- במסגרת תכנון כח

 לא תגרום לדחיה במתן השרותים.

  הנחיות לתקופת ההקמה: .5

המפעיל יעביר לידי חטיבת הביטחון את רשימת המועסקים מטעמו בביצוע עבודות  .5.1
ים, קבלני משנה, עובדי קבלנים, עובדי קבלני ההקמה, לרבות עובדי המפעיל, קבלנ

ימים לפני מועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה. חטיבת  21- ים, כמפעילמשנה ו
הביטחון תהא רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לגבי מי מהמועסקים 

לעיל, כולן או חלקן, והמפעיל יפעל בהתאם לדרישות  4כאמור יחולו הוראות סעיף 
 ות של חטיבת הביטחון.האמור

לעסוק במתן  המועמדיםבמהלך תקופת ההקמה יעביר המפעיל את רשימת  .5.2
הימים שקודמים לתחילת תקופת מתן  60השירותים בתחום הנמל, מטעמו, במהלך 

לפני מועד תחילת תקופת מתן השירותים  21-השירותים, אך לא יאוחר מהיום ה
 לעיל.  4ובהתאם להנחיות סעיף 

, עבור 6.3.1.1פסקה - ים, בדומה לנדרש בתתספקהמפעיל יבצע מיפוי  - םספקימיפוי  .5.3
ם הצפויים לשרת אותו במהלך תקופת ההקמה. המפעיל יעביר את נתוני ספקי
 ם לפני מועד הצפוי לתחילת פעילותם. הספקי

 :תכנון עבודות ההקמה .5.4

במסגרת תכנון עבודות ההקמה יתכנן המפעיל סידורי אבטחה נאותים,  .5.4.1
אפשרות של חדירת אדם ו/או החדרת חפצים למקומות השירות למניעת 

 כאשר אינם פעילים ואינם מאוישים.

אם המפעיל מבקש להתקין סידורי אבטחה נוספים (לרבות כאלה שאינם  .5.4.2
סטנדרטיים ומקובלים), יציגם לאישור חטיבת הביטחון, במסגרת אישור 

  התכניות המקדמיות. 

את תוכנית עבודות ההקמה (כאמור מובהר בזאת שבמסגרת אישור הרשות  .5.4.3
פי שיקול דעתה, לאשר - לחוזה), חטיבת הביטחון תהא רשאית על נספח ה'ב

את תכניות המפעיל, לדרוש כי יבוצעו בהן תיקונים, או לדרוש מהמפעיל 
 להציג תכניות חלופיות. 

המפעיל/נאמן הביטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מחטיבת הביטחון,  .5.5
 .ימים לפני תחילת ביצוע עבודות ההקמה 7- מנו תדרוך בטחוני לא יאוחר מויקבל מ

אתר העבודות נכלל בתחום השטחים המוגבלים, לשם כך יתוחם ויבודד אתר העבודות על מנת  .5.6
למנוע אפשרות של חדירת אדם לא מורשה מאתר העבודות אל התחומים המוגבלים ואולמות 

  הטרמינל, או אליו.

של אדם ו/או כלי רכב אל האתר וממנו יעשו תחת פיקוח ובקרה של  אופן כניסה ויציאה .5.7
 חטיבת הביטחון.

עבודה המחייבת פירוק ו/או שבירה ו/או פתיחה של גבולות תחום אתר העבודות, הגורמת  .5.8
  לפרצה קבוע/ זמנית לשטחים המוגבלים, תבוצע בתיאום מראש ובאישור חטיבת הביטחון. 

מראש בתיאום  בודות המתוחם, בשטחים מוגבלים, יבוצעועבודות המתבצעות מחוץ לאתר הע .5.9
חטיבת הביטחון תהייה רשאית  מתאימים לעבודה בשטחים מוגבלים.ובכפוף לאישורים 

לדרוש מהזכיין לבצע ליווי לעבודות המתבצעות בשטחים מוגבלים, מחוץ לתחום המגודר, על 
 ידי נאמן הביטחון.

 :כלליותנחיות בטחוניות ה -תקופת מתן השרותים  .6
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 תדריך בטחוני למועסקים .6.1

פי הנחיות חטיבת הבטחון) לכל עובד, -יערוך תדריך בטחוני (על המפעיל .6.1.1
שיועסק במתן השרותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על 

 הנושאים להלן:

 שטחים מוגבלים ובקרת מעברים. .6.1.1.1

  .9  כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף .6.1.1.2

 7- מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ המפעיל .6.1.2
 ימים, מיום תחילת העסקתו בתחום הנמל.

שנתיים -תדריכי רענון חצי המפעילנוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים  .6.1.3
לעובדיו, במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הבטחון 

 עילותם.המשיקים לתחום פ

נוסף, מתחייב המפעיל כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בנושא "נוהל משמעת  .6.1.4
 בנספח זה. 10לעובד ביטחון" המופיע בסעיף 

שנתיים - חציתדריכי רענון המפעיל קיים תחילת ההעסקה ינוסף לתדריך ב .6.1.5
, אשר במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי חטיבת הביטחון לעובדיו

 .ילותםהמשיקים לתחום פע

 

 שטחים מוגבלים ואשורי מעבר .6.2

יוון שהנמל הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו כ .6.2.1
בשטח הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי 
שניתן לו רשיון כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו 

 יהם.תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר בינ

מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה בנמל מותנה בקבלת סווג  .6.2.2
בטחוני מתאים מרשויות הבטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה 

ונהלי רש"ת התקפים חטיבת  1983 –(כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 
 הביטחון.

נפקת המפעיל כנגד תשלום בהתאם לתעריף ה יונפק לעובדרישיון הכניסה  .6.2.3
שהעובד רק לאחר רישיון כניסה שקבעה  הרשות ואשר יתעדכן מעת לעת ו

 ההתאמה הביטחונית. עבר את כל תהליכי

לבקשה לרישיון כניסה יוגשו למשרד הרשיונות בחתימת נאמן  - מסמכים .6.2.4
הביטחון והקב"ט רק לאחר שוודא שהמועמד עבר הליך אימות זהות במעמד 

חון ויכלול אימות זהות עם שתי תעודות פי הנחיות חטיבת הביט - הגיוס על
זיהוי רשמיות וראיון כניסה עם אוריינטציה ביטחונית ע"י גורם ביטחוני 

 מקצועי מוסמך.

רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי ההתאמה  .6.2.5
 הביטחונית.

רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות  .6.2.6
 אחר באישור זה או להעבירו לאחר.שימוש 

השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר  .6.2.7
 ונהלי בקרת המעברים של חטיבת הבטחון.

ידי נאמן -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על .6.2.8
בדי הבטחון לאגף מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עו

לכל בקשה  בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השרותים בלבד. המפעיל
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תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את 
 תאור סוג רשיון הכניסה הנדרש.

אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או  המפעיל .6.2.9
, אשר חדל לעבוד המפעילד למשרד הרשיונות בנמל כל רשיון כניסה של עוב

, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את המפעילאצל 
תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל. 

 באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.

כניסה של  רישיוןכל בנמל  נותרישיואחראי לבטל ולהחזיר למשרד ה המפעיל .6.2.10
, או שינה את תפקידו ובתפקידו אצל המפעיל, אשר חדל לעבוד המפעילעובד 

בכל מקרה בו  .מלכניסה לשטחים המוגבלים בנ רישיוןהחדש אין צורך ב
הופסקה העסקתו של עובד, חלה חובה על המפעיל לדווח מיידית למשרד 

ים המוגבלים תוך פרק זמן הרישיונות ולהחזיר את רישיון הכניסה לשטח
 ימים מיום סיום ההעסקה. 14שלא עולה על 

תהליך הטפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע  .6.2.11
כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה 

 לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

חטיבת הבטחון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את מובהר בזאת כי  .6.2.12
 תוקפו של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 14מוסכם בזאת ומוצהר כי היה ולא יוחזר רישיון הכניסה בפרק זמן של   .6.2.13
ימים מיום סיום ההעסקה ישלם המפעיל , לרשות כפיצוי קבוע ומוסכם  

מע"מ וזאת בגין כל יום איחור בהשבת כל  בתוספת₪  100מראש בגובה  של 
 רישיון כניסה לשטחים המוגבלים.

 שיון כניסה לשטחים המוגבלים:יטחון מאדם הנושא רידרישות חטיבת הב .6.2.14

, עובדיו ו/מי מטעמו חייבים להיות עובדים מהימנים המפעיל .6.2.14.1
שבטרם העסקתם קיבלו את אישור חטיבת הביטחון בנתב"ג ויחידת 

 מב"ט.

את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של  חובה לענוד .6.2.14.2
  .סלהיכנבעל הרישיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה 

 השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד. .6.2.14.3

השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של  .6.2.14.4
  חטיבת הביטחון.

בתוך התחומים, בהם נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק  .6.2.14.5
  הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרישיון.

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר  .6.2.14.6
(הדבר מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא אישי ואינו ניתן 

 להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב. .6.2.14.7

 ם תקופת ההעסקהחלה חובת דיווח מיידית לחטיבת הבטחון על תו .6.2.14.8
של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיון כניסה שלא כדין  
מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרשיון לחטיבת 

לעדכן באופן מיידי במקרים של אובדן או גנבה  ישכמו כן  הביטחון.
 מוגבלים. חיםכניסה לשט רישיון של
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יב אישור יו"ר ועדת חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחי .6.2.14.9
הרשיונות בנמל וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה 

 בשיעור כפי שתקבע הרשות.

 הגשת בקשות לקבלת רשיונות כניסה לשטחים המוגבלים: - משרד הרשיונות  .6.2.15

על המפעיל לקבוע פגישת היכרות ותאום עם משרד הרישיונות טרם  .6.2.15.1
 .תחילת עבודתו

ם בחניון "פרדס" (המזרחי) בקומת הקרקע, משרד הרישיונות ממוק .6.2.15.2
  .3טרמינל 

-08:30 -ה' בין השעות - ומקבל קהל בימים א' 24/7המשרד פועל  .6.2.15.3
. 09:00-13:00. ביום ו' מקבל קהל בין השעות 15:00-19:00,  13:30

Misradri2@iaa.gov.il 

  בקשה לרשיון כניסה לשטחים המוגבלים כוללת:  .6.2.15.4

כי המועמד מקבל  המפעילר מחשב בצרוף אישו המפעילמכתב בקשה מ .א
  משכורת מהגורם המבקש.

  שאלון אישי למועמד/עובד (התאמה בטחונית). .ב

טופס הרשאה לבדיקת רישום פלילי (כולל צילום תעודת תהות או  .ג
  דרכון).

פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות, כולל תאור סוג רשיון  .ד
  הכניסה הנדרש.

 טפסים ניתן לקבל במשרד הרשיונות.  .6.2.15.5

 סחורות ומשלוחים: ה והובלה שלקבל .6.3

אם במסגרת פעילותו נדרש המפעיל לשנע סחורה אל תחום הנמל או ממנו,  .6.3.1
 תהביטחוניויקפיד למלא אחר ההנחיות  (בדגש על השטחים המוגבלים)

 שלהלן: 

 מיפוי ספקים: .6.3.1.1

הימים שיקדמו לתחילת תקופת  60המפעיל ימסור, במהלך  .6.3.1.1.1
לפני מועד  21ם ה מתן השירותים, אך לא יאוחר מהיו

תחילת תקופת מתן השירותים, בכתב, רשימה של ספקים, 
"), רשימת ספקיםחברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "

אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השירותים, 
  . 4ובהתאם להנחיות סעיף 

ים המאושרים המפעילאם המפעיל מבקש לכלול ברשימת  .6.3.1.1.2
יעביר המפעיל  -ם, ספק נוסף במסגרת תקופת מתן השירותי

לחטיבת הביטחון בקשה מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות 
  לעיל.  4סעיף 

לא לקבל שירותים בתחום זה מגורם מתחייב  מפעילה .6.3.1.1.3
ים, ולעדכן מיידית את חטיבת המפעילשאינו נכלל ברשימת 

ים המפעילהביטחון על כל גורם אשר נכלל ברשימת 
ים ממנו, בין אם שהמפעיל הפסיק את קבלת השירות

 מיזמתו ובין אם ביזמת אותו גורם. 

 יםהמיועד יםם תפעולימיתחו והוגדר במערך הטרמינלים בנתב"ג, .6.3.1.2
לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. 

פי נוהל -על תזה תתבצע בקרה ובדיקה ביטחוני מיםבכניסה לתחו
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פי - אושרו עלספקים של חטיבת הביטחון, ורק לגורמים אשר 
 תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי. ,הוראות נספח זה

 מפעילהמתקני (המורשה) אל מחסני/ המפעילהובלת הסחורה מ .6.3.1.3
תעשה בהשגחה ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי בשטח האווירי 

צמודה של המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן 
  אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי).

סחורה אל מקומות השירות בשטחים המוגבלים הנמצאים  הובלת .6.3.1.4
או מהם, תבוצע על ידי עובדי המפעיל בלבד, וככלל  במרחב נתב"ג,

אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים  המפעיללא תתאפשר כניסת 
 שיאושרו מראש מחטיבת הביטחון.

הנמצאים מחוץ לתחום הנמל והמאחסנים  המפעילמתקנים בשימוש  .6.3.1.5
(כולל  , למכירה או לשימוש בתחום הנמלועדת להטסהסחורה המי

פי כללי האבטחה ונהלי -) יופעלו עלבמקומות השירות למכירה
 בשינויים המחויבים טחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסניםיהב

 .לנספח זה) 1נספח כמצ"ב (

 הגבלה על מכירת מוצרים וטובין העלולים לשמש לפיגוע במטוס: .6.4

עופתיים חל איסור מוחלט על העלאת כלי נשק פי נהלי האבטחה הת- על  .6.4.1
וחומרים נפיצים, מכל סוג שהוא למטוסים הממריאים מנמל התעופה בן 

 גוריון.

חל איסור על מכירה של כלי נשק קר או חם, או כל אמצעי אחר אשר יכול   .6.4.2
לשמש ככלי נשק או הדומה לכלי נשק לרבות: אולרים,כל חפץ בעל להב 

, חצים וקשתות, יתדות, פגיונות ו/או כל חפץ בעל ס"מ 5העולה באורכו על 
קצה חד העלול לשמש כאמצעי לפיגוע, גז מדמיע או כל סוג של תרסיס העלול 
לסכן את ביטחון המטוס ונוסעיו, פריטים בעלי מרכיב כימי  העלול לסכן את 
ביטחון המטוס ונוסעיו,פריטים דליקים ו/או פריטים אשר מיזוגם ביחד עלול 

בעירה, רובי צלילה וכו', בכל מתחם הנמל. כמו כן, חל איסור מכירת לגרום ל
פריטים המדמים כלי נשק חם/קר לסוגיו (כגון אקדחי צעצוע וכ"ו), בהקשר 
זה, חלה חובת דיווח לחטיבת הביטחון ומכירת פריטים אלו תעשה רק לאחר 

 מתן אישור מפורש של נציג החטיבה המוסמך לכך.

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים, רשימה  30 על המפעיל להעביר,עד  .6.4.3
 –מפורטת של המוצרים שיימכרו בנקודות השירות, לאישור חטיבת הביטחון. 

 מחלקת עוקף טב"ן.

פי שיקול דעתה ומשיקולים ביטחוניים, לאסור -חטיבת הביטחון רשאית על  .6.4.4
על מכירת מי מהמוצרים למכירה המופיע ברשימה. יתרה מזאת, חטיבת 

-טחון רשאית להגביל מכירת מוצרים בשיטת "פטור ושמור" (להלן: "פיקהבי
 העמסתם למטוס). -אפ") בלבד ובכך לאפשר מכירה בתנאים מגבילים (אי

מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי למכור ו/או להחזיק, במי ממקומות   .6.4.5
 השירות, במוצר שנפסל כאמור.

טיבת הביטחון/מחלקת עוקף בהמשך לאמור לעיל יעביר המפעיל לאישור ח  .6.4.6
טב"ן, כל מוצר חדש בו הוא מעוניין להחזיק ו/או לסחור במקומות השירות 

 וכל התקשרות עם ספק חדש.

המפעיל לא יחזיק במקומות השירות מוצר/ים אשר לא אושרו על ידי חטיבת   .6.4.7
הביטחון. חטיבת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המוצרים 

המפעיל טרם כניסה לשטח האווירי ו/או לכניסתם למחסן ידי -הנמכרים על
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המפעיל ו/או לנקודות המכירה בנמל. עלויות שינוע המוצרים אל מתחם 
 הבידוק וממנו בחזרה וכול עלויות הבידוק עצמו יחולו על המפעיל.

להסיר מן המדפים  מפעיללהורות לעל פי שיקול דעתה, הרשות זכאית  .6.4.8
המשתנים  םביטחונייפי שיקולים -זאת על ו,שאושר/ ים /ימיים מסו/מוצר

 מעת לעת.

חטיבת הביטחון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוהלי הכנסת הפריטים  .6.4.9
מעת לעת, בהתאם להנחיות הגוף המנחה, שינויי נוהל ו/או כתוצאה 

 מאירועים ביטחוניים.

 נאמני הביטחון מטעם הזכיין, חייבים להמציא באופן שוטף, דו"ח מלאי של .6.4.10
 הפריטים הנמכרים בחנות, למחלקת עוקף טב"ן, טרם הכנסתם לחנות.

נאמני הביטחון מטעם הזכיין, חייבים לתדרך את עובדיהם באופן שוטף  .6.4.11
אודות ההנחיות הביטחוניות הקיימות, לשם אכיפת הסדרי הביטחון בצורה 

 נאותה.

חל איסור שימוש בכל סוג של סכיני חיתוך, מספריים ודומיהם במהלך  .6.4.12
בודה השוטפת של המוכרים בנקודות המכירה. קרבתם של פריטים אלו הע

לנוסעים עלולה לסכן את ביטחון המטוס ונוסעיו. בנקודות ההסעדה יעשה 
שימוש בכלי אוכל שאושרו על ידי ביטחון נתב"ג ושאינם מסכנים את ביטחון 
התעופה האזרחית (קרי, כלי פלסטיק בלבד). במידה ואושר שימוש בכלי 

ך אחר, חלה חובה לעגנו (בכבל שאינו ניתן להסרה) בהתאם להנחיות חיתו
 שיינתנו על ידי מחלקת עוקף טב"ן. 

חטיבת הביטחון תבצע ביקורות שוטפות בחנויות ועל כלל העובדים בחנויות  .6.4.13
להישמע להוראותיה. עובד אשר יחרוג מהוראות הביטחון, יאבד את אישור 

 שם ביצוע תפקידו.הכניסה לשטחים המוגבלים שניתן לו ל

מכשירי אזעקה ו/או מכשירים המשמיעים קולות רעש וצפצוף חייבים את  .6.4.14
  אישורה של מחלקת עוקף טב"ן טרם הכנסתם או התקנתם בחנות. 

 אבטחת מידע בחצרי הרשות .6.5

רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי  .6.5.1
 ל רישום מצאי עדכני שלהם.הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוה

הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות  .6.5.2
מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי 
אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה 

-, נשוא ההסכם וכתבלעשות שמוש במחשבים נישאים לשם מתן השרותים
. כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות המפעילזה, ע"י עובדי  התחייבות

  ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים. 

חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה  .6.5.3
נטי או אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מג

  לסוגיהן. DOKאופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני 

ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש  .6.5.4
בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור 

אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של \מראש ובכתב של נציג הרשות
  ורך.ודיון, לפי הצ המפעיל

לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת  .6.5.5
המידע ברש"ת. אישור המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי 

 והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו.
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 שמירה על שלמות מתקנים בטחוניים : .6.6

מוכה למקום מתן באחריות נותן השירות לשמור על סביבת העבודה הס .6.6.1
השירות ולהמנע מהשלכת פסולת או כל מעשה אחר העלול לגרום לנזק 

גדרות, מצלמות ומערכות  –למתקנים הבטחוניים הסמוכים ובכלל זה 
 אבטחה אחרות.

חל איסור מוחלט על חיבור אמצעים מכל סוג (כבלי חשמל ותקשורת,  .6.6.2
ם הסמוכים שילוט, מצלמות, כבלי עגינה וכיו"ב) על מתקנים בטחוניי

  למקום מתן השירות.  

 בקרה וביקורת: .7

חטיבת הבטחון, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף  .7.1
דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, -מידע ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול

להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, 
 יימים במלואם וכלשונם.מתק

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן  .7.2
-וקבלני המפעילביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרים של 

 המשנה מטעמו.

מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם חטיבת הבטחון או אגף מידע  המפעיל .7.3
תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף  ומחשוב, בכל עת ובכל

 פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע  המפעילאם ימצאו חריגות מכללי הבטחון,  .7.4
 ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

 המפעילתים או את ביצוע העבודות ע"י הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרו .7.5
במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

 המפעילבקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את  .7.6
 מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

 שמירה על סודיות: .8

וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד,  ילהמפע .8.1
לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע 
לסדרי הבטחון או מערכות מידע ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי 

 הנמל.

ל בפועל את מתן השרותים מטעם נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינה .8.2
יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות  המפעיל

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

, המפעילשרות (עובד של -השרות: כל נותן-נותניהצהרות לשמירה על סודיות של  .8.3
משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על -ספק

(מעבר  המפעילהצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של 
השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה -לחתימתו של נותן

 .2נספח זה, להלן טופס מצורף ל
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 :כללי התנהגות בטחוניים .9

חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל  .9.1
 ולאולמות הטרמינל הציבוריים.

וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם  המפעילעל  .9.2
 הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

טעם חטיבת הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, תנועתם של אנשי הבטחון מ .9.3
או  המפעילבשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד 

 מי מטעמו.

ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים  המפעילחל איסור מוחלט על  .9.4
 שלא לצורכי עבודתם.המוגבלים 

שר עשויות להיות בעלות ערך אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, א .9.5
וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי חטיבת הבטחון או  המפעילבטחוני, 

 לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לחטיבת הביטחון.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס,  .9.6
 אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט! שלא לפי נהלי האבטחה וללא

מפעיל/בעל כלי טיס הממריא מנמל התעופה בן גוריון מחויב לעמוד בנהלי חטיבת  .9.7
הביטחון/אגף בודקים באופן מוחלט ובכל הקשור להעברת כבודה/חפצים למטוס, 
לבדיקת אנשי צוות כלי הטיס ו/או נוסעים טרום יציאתם לטיסה, להכנסת ציוד 

לי או טכני, לבדיקת דואר חברה המועבר בכלי הטיס ולקייטרינג מוטס בין אם תפעו
  המוזמן לטיסה בין אם לצוות המטוס ו/או לנוסעי הטיסה.

נהלים אלו יועברו לנאמן הביטחון על ידי נציג חטיבת הביטחון בהתאם לנאמר  .9.8
-03, יש לפנות ולתאם מול אגף בודקים בחטיבת הביטחון בטלפון : 3.3בסעיף 

9752249. 

 נויים ועדכונים:שי .10

נהלי חטיבת הבטחון ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות  .10.1
מטה חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. 
מובהר בזאת, כי חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי 

 דעתן, בכל עת.- למהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקו

ו/או שינוי במבנה מי  המפעילמובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של  .10.2
, עשוי להיות בעל המפעילממקומות השרות ו/או המתקנים, העומדים לרשות 

 השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח זה.

עקיפין דרך היחידה יקבל מראש מידי חטיבת הבטחון בצורה ישירה או ב המפעיל .10.3
המקבלת את השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה 

 מחויב בו.

 שונות: .11

אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי חטיבת הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי  .11.1
 ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל.

 גרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.אין בהוראות נספח זה בכדי ל .11.2

, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך מפעיללא יחולו על  6.2 הוראות סעיף  .11.3
 בגישה לשטחים המוגבלים.
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כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחון הכלליות שידרשו  .11.4
דעתה של חטיבת הבטחון, השלכה על בטחון -יש לה, לפי שיקול , אשרהמפעילמ

 של החוזה. תחשב כהפרה יסודיתהנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, 

שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום -או נותן המפעילכל מסמך, שיימצא ברשות  .11.5
ם העבודה יתחייב, כי, עם סיו המפעילבכלל).  המפעילהשרות (או -העבודה של נותן

לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות 
 ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר  .11.6
  , ללא יוצא מן הכלל.המפעילשל 

משנה, -נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או ספק .11.7
 המפעילדעתו המוחלט. -המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול

 יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור.

 נוהל האבטחה בחצרי המפעיל: .12

ל מערכת מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש ש המפעילסעיף זה חל רק במידה ו .12.1
בחצרי  להלן הדרישות למקרה של טיפול במידעממוחשבת או חלקים ממנה.  

  המשנה מטעמו.-והן לקבלני מפעיל. כל האמור להלן מתייחס הן להמפעיל

 מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן: המפעיל .12.2

, יהיה מנותק מרשת המפעילמערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי  .12.2.1
רצונו של נציג - יוכיח, לשביעות המפעילהמחשבים בחברה. לחילופין, אם 

צעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים הרשות, כי אמ
או מכל  המפעילבידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של 

נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול  המפעילמידע של חברה אחרת ש
 בהתאם.

 הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות. .12.2.2

  :המפעילהרשות על מחשבי הגישה למידע של  .12.2.3

מורשים - יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי המפעיל .12.2.4
למידע של הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, 
על המציע להתחייב ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה 

המציע להציג את הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על 
  המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

 המפעיליפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של  המפעיל .12.2.5
במערכת ויקבל אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את 

 המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

מידע של עוד - פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל .12.2.6
, המפעילהרשות מאוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או 

ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות  המפעיליבוצעו בחצרי 
מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור 

 מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

יערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת מצעים נושאי מידע, עליהם י .12.2.7
נעולה. המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של 
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.
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שרות או - ל במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותןעם סיום הטיפו .12.2.8
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 

הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים נציג 
והיו  המפעילאחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי 

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

 ושמור / סודי.ביותר 

, המאשר את ביצוע כל הנ"ל המפעילידי -יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על .12.3
  באופן מלא.

  משנה כלשהו.-הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי ספק .12.4

המשנה על -או ספק המפעילהרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי  .12.5
 ים.מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומ

בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע  .12.5.1
משנה יש להודיע מיד לנציג -או של ספק המפעילבמערכות המחשוב של 

  הרשות על כך.

בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין  .12.6
חשד לתקלה כלשהי  המשנה) או אם עולה-או של קבלני המפעילבמערכות המידע של 

מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על  המפעילבהקשר לאבטחת המידע של הרשות, 
  כך.

להודיע מיד לנציג  המפעילבכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על  .12.7
  הרשות ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.
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  1נספח 
  

ם  -  י נ ס ח מ ת  ל ע פ ה ל  ה ו - נ 
  

לים מחסן או מתקן כלשהו מחוץ לשטח האווירי ממנו יאשר מפעתב"ג והפועלים בנ עלי הרשאהב .1
בחנויות או במי מנקודות המכירה האחרות מגיעים מוצרים/חפצים העולים על הטיסה ו/או נמכרים 

-בבידוק ביטחוני מלא למוצרים בטרם הכנסתם למתחם חנויות הדיוטי חייבים שבאולם היוצאים, 
 פרי.

  
  

 מו כן, בעלי ההרשאה חייבים לפעול על פי הנחיות הביטחון שלהלן: כ .2
  

מאושר על ידי חטיבת הביטחון בנתב"ג. כפועל יוצא מכך, הוא חייב המחסן/מתקן חייב להיות  .א
, למניעת פריצה חברת שמירה במערכת אזעקה המחוברת למוקד ומצוידנעול  ,מוגןלהיות 

יל אינו בא להחליף את הצורך בבידוק טכנולוגי האמור לע למבנה. סמויהואפשרות לחדירה 
  המבוצע במרכז הבידוק של חטיבת הביטחון בנתב"ג.

  
, שימכור בחנויותבצע מיפוי בדיקת מהימנות לכל הספקים של מוצרים מפעיל יה -מיפוי ספקים  .ב

  חטיבת הביטחון. לאישור. נתונים אלה יועברו ןהביטחו יבתחטקריטריונים שתקבע פי -על
  

. לעובד שלא קיבל ןהביטחום המועסקים במחסן חייבים לקבל אישור בטחוני מחטיבת עובדי .ג
  אישור בטחוני לא תתאפשר גישה למחסן ולמוצרים שעולים על המטוס.

  
המטען מהספק למחסן ומהמחסן לשטח האווירי ולמטוס יובל כשהוא נעול  -הובלת המטענים  .ד

  ני טרם תחילת העסקתו.לקבל אישור בטחו יחויבותחת השגחה. נהג המשאית 
  

חנויות ו/או בנקודות המכירה האחרות חפצים/מוצרים שעולים על המטוס ו/או נמכרים ב .ה
תן ילא יאושרו להטסה אלא אם נ ,ואינם מגיעים מספק מורשה ומאושר שבאולם היוצאים,

  שיהיו תקפים באותה עת. ןהביטחופי נהלי -בדיקה מלאה על לבצע עבורם
  

חטיבת הביטחון  ל ידישיתודרך עמפעיל, ן בטחון מטעמו של הלכל מחסן ימונה נאמ .ו
  טחון התקפים.יפי נהלי הב-לויפעל ע
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   'טזנספח 

  איכות הסביבהנספח 

  )Food trucksמשאיות אוכל בשירות מהיר ( 3ניהול והפעלת 

  2017מעודכן לשנת 

 הגדרות .  1

   בישראל. רשות שדות התעופה ":רש"ת"

  גדרתו בחוזה הרשות.כה  ":המפעיל"

יחידה של הרשות  המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  שונים בתחום איכות הסביבה. 

 מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת. -"מנהל מתקן"

  המפעילחובות  .  2

ים כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישור ובאחריותו של המפעילמחובתו  .2.1

, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים ורישיונות הנדרשים לשם מתן השירותים

כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים,  שיונות ו/או ההסכמותיו/או הר

דרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם יהעשויים/ות לה היתר הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב,

, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת ההסכם עם רש"ת פיותיו לקיום כל מחויבוי

  .החוזה

המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים  .2.2

הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  המפעיל יחתים כל עובד וגורם אחר 

יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת  המפעילה. מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנ

 . , במשך כל תקופת החוזההאישורים כאמור, וישמור על התיעוד

באחריות המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות אשר  .2.3

 תועברנה על ידי גורמי רש"ת.

קרה של הפרת הוראות כל מוללא כל שיהוי, על , רשותלדווח מיידית ל המפעילמחובתו של  .2.4

כל דין  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו 

ו/או ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום קרקע, 

לפעול רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ו

 מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

מחובתו של המפעיל לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם  .2.5

אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק 

 זה.
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מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או באחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל  .2.6

  פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום הגנת הסביבה. 

) שירכז את כל פעילות המפעיל ות סביבה המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: נאמן איכ .2.7

 ויישא באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה. איכות סביבה בהיבטי 

כל דין בנושאי  הוראתהפרה של  בגין כל הרשותהמפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .2.8

על פי נספח זה  והתחייבויותיההגנה על הסביבה ואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 

/או ימסרו לו על ידי היחידה לאיכות ולרבות ולא למעט בגין הפרה של ההנחיות שנמסרו 

או מי הסביבה ברשות על פי נספח זה. אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל ו/

ו/או מחדל כלשהם בכל הנוגע לשמירה על ההוראות   מעשה בגיןמעובדיו ו/או של מי מטעמו 

 בגין נגדה שתוגש דרישהבנספח זה, והמפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין כל תביעה ו/או 

 .   לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על שנעשו מחדל/או ו מעשה

לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך  לספק המפעילו נדרש כל מקרה ב .2.9

  .סביר וללא דיחוי דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן 

, בהיבטים השונים של איכות סביבה בפעילות השאר בין, העוסקת נהלים מערכת רשותל .2.10

המפעיל ויהיה עליו  את יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורהמתבצעת ברשות. 

המתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםלקיימו בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה ברשות, 

עותק של נהלים  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ברשות אחר ממונה גורם כל בתיאום

 . אלו ניתן לצפייה במשרדי היחידה לאיכות הסביבה רש"ת ובפורטל רש"ת

 רעש .  3

 פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעמכל פעולה אשר יוצרת  להימנע המפעיל על .3.1

 (רמות הרעש המותרות מופיעות בחוברת הסברה לזכיין).דין כל

 לפעול המפעיל  באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .3.2

  .המותרות לרמות הרעש להפחתת

  שפכים .  4

 בן גוריוןהולכת השפכים הכללית של נמל התעופה  מחויב להתחבר אל מערכת המפעיל .4.1

. בהיעדר מערכת הולכת שפכים יפונו השפכים ע"י המסעדההמופעל ע"י רש"ת, החל מגבול 

, חל איסור מוחלט על הזרמת המפעיל על לאתר מורשה לפי כל דין. יובהר, כי  המפעיל

 טח אחר., הן בתחום חצרו, ככל שקיים כזה, והן בכל ששפכים בניגוד לדין

 אישור קיבל אם אלא אחרת דרך בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לא המפעיל .4.2

  רש"ת.  מאתובכתב לכך  במפורשמראש, 

לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין השאר ומבלי לגרוע  המפעילעל  .4.3

מתכות ומזהמים מכלליות האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים מ

כללי תאגידי לריכוזים מירביים של מזהמים בשפכים ובדרישות  2000אחרים), התשס"א 

, לפי המחמיר מבניהם. אין   2014 -מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב )

מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת  המפעילבאמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של 

  דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת הסביבה. שפכים, לרבות
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לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים המועברים  המפעילדרש ירש"ת י לדרישותבהתאם  .4.4

יצוין כי רש"ת שומרת את הזכות לדרוש מהמפעיל בכל  .השפכים הרשותיתהביוב  למערכת

 עת, ביצוע ניטור לאיכות השפכים היוצאים מתחום המסעדה.

. סור מוחלט על הזרמת שפכים לכל מקום אחר שאינו מערכת השפכים הרשותיתחל אי .4.5

לבצע טיפול קדם או להתאים את מערכת איסוף השפכים לפני חיבורה   במידה ויהיה צורך

א ויהיו על חשבון אותו גורם ובאחריותו, וההעלויות וטיפול הקדם  -למערכת של רש"ת

  .וע טיפול זההמאשרים ביצ  יידרש להמציא לרש"ת דוחות

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .4.6

שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים מסוכנים,  .4.7

  הובלתם ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה.  

  ניקוז .  5

לט על הזרמת כל חומר מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוח .5.1

שהוא, בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול מאושר אל מערכת 

  הניקוז.

  זיהום קרקע .  6

על המפעיל להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים או כל חומר  .6.1

מהמיכלים  110%אחר שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 התחומים על ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה. 

כל זיהום קרקע ומקורות מים אשר יגרם כתוצאה בפעילותו של המפעיל, יטופל על ידו עד  .6.2

 לקבלת אישור סיום טיפול מאת היחידה לאיכות הסביבה רש"ת .

 עלות הטיפול תחול על המפעיל. .6.3

  משומששמן מאכל  .  7

,חל איסור   2014 -וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב )על פי כללי תאגידי מים  .7.1

 250-העברת שפכים למערכת הביוב אשר מכילים שמנים ושומנים מעל לריכוז 

  מיליגרם/ליטר. לפיכך,  מחויב המפעיל לפנות את שמניו באמצעות ספק מאושר.

 האחריות לפינוי ועלויות הפינוי יחולו על המפעיל . .7.2

על  דוחות הפינוי ועל חשבונות התשלום, בכל זמן ההתקשרות מול הרשות. המפעיל ישמור  .7.3

 המפעיל יעביר החשבונות ותעודות המשלוח לרשות בכל עת על פי דרישה. 

על המפעיל לדאוג כי אזור אחסנת השמן יהיה נקי בכל עת. לא ימצאו כתמי שמן במרחב  .7.4

 מתקן הפינוי. 

ל המפעיל להימנע מכל זיהום ועליו השמן. עהמפעיל מתחייב לתחזוקה נאותה של מתקני  .7.5

 השמניםלקליטת  בהמהמכלים התחומים  110%מאצרה בעלת נפח של מתקן הפינוי בלמגן 

 במקרה של דליפה.

בכל מקרה של שפך על המפעיל להודיע מיידית לנציג הרשות ולהחזיר לקדמותו את אזור  .7.6

 יבה ברשות.השפך למצבו טרם האירוע. יש לידע את היחידה לאיכות הסב
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  זיהום אויר .  8

  .לפי כל דיןלזיהום אויר, כהגדרתו  מפעיל לא יגרום  .8.1

  מחויב לדאוג לתשתית מתאימה בתחום חצרו למניעת זיהום אויר. המפעיל .8.2

יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות ומח המפעיל .8.3

  .בכל דיןאויר המוגדרים 

ארובות הפולטות גזים וחלקיקים, לבצע בדיקות מזהמי אויר שבתחום חצרו  המפעילעל  .8.4

  . ולהעביר תוצאותיה ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת בארובות

כל מפעיל שעקב פעילותו מתרחשת פליטה של מזהמים לאוויר יהיה אחראי להכנת והגשת  .8.5

 ,הסביבהתוגש למשרד להגנת אשר יחידה לאיכות הסביבה ברש"ת לתכנית מדידות שנתית 

 . לצורך בהתאם

  ריח מטרדי .  9

  ח לסביבתו.כל מטרד רי מפעיל יגרום לא .9.1

  מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. המפעיל .9.2

  מחוייב לדאוג לתשתית מתאימת בתחום חצרו למניעת מטרדי ריח לסביבה.המפעיל  .9.3

  פסולת .  10

  - הגדרות  .10.1

אנאורגניים שמקורה פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ו - פסולת אורגנית

    במוצרי מזון גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

חומר מכל סוג , המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים  - פסולת מסוכנת

  .1990(סילוק חומרים מסוכנים) התשנ"א  

או חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו  – פסולת למיחזור

שמיועדים  להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי 

), או כל חומר/ מוצר/ רכיב 1993 -חוק איסןף  ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג

  שרש"ת תגדיר ככזו.

 כללי .10.2

ו/או מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו  המפעיל .10.2.1

 ת וההסכמים הנלוויםעל פי הוראות רש"כתוצאה מפעילותו, 

 - לרבות חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד בהתאם להוראות כל דין,

 1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, 

 .הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

על המפעיל  לתאם את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת  .10.2.2

  צקה עם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ו/או מנהל המתקן.מו

  למיחזורפסולת  .10.3
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המפעיל מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור  .10.3.1

ולהשליכה אל מיכלים יעודיים למיחזור במיקומים שיקבעו ע"י 

רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י רש"ת 

לרבות  הוראות כל דין,בהתאם ל לפחי האשפה המרכזיים.כל זאת

, חוק איסוף ופינוי פסולת 1984 -חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

ותקנותיהם ולרבות הנחיות הרשות  1993 -למחזור, התשנ"ג

 .הנלוויםהוראות רש"ת וההסכמים המקומית הרלוונטית, 

פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה  .10.3.2

דת הפרדה למיחזור, אם וככל למיכלים ייעודיים, שיוצבו בנקו

 שיהיו. 

נקודת ההפרדה למחזור תהיה משולטת, מקורה, מגודרת ונגישה  .10.3.3

 לרכבי איסוף הפסולת.

בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה  .10.3.4

למיחזור, לרבות: מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, איסכורית ו/או 

ייר, מיכל לאיסוף פסולת דחסן לקרטון, עגלה לאיסוף נ

אלקטרונית, דחסן ליריעות פלסטיק, מיכל לאיסוף סוללות, ככל 

  ה.שיידרש על ידי רש"ת ויוצב על יד

במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי האצירה הנדרשים על  .10.3.5

 את סיבת אי הצבתם.  המפעיל לנמק 

  ירה הנדרשים, על המפעיל להעביר הוסכם על רש"ת על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי האצ

 את רכיבי הפסולת המופרדים למיכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.

  מטעם המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוטף של נקודת ההפרדה למיחזור.  איכות הסביבהנאמן

תי יעמוד בקשר שוטף עם קבלני פינוי הפסולת וידווח באופן שוטף לרא"ג שירו איכות הסביבהנאמן 

 קרקע וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, ככל שיידרש.

 
  פסולת ביתית .10.4

תפונה למיכלים ייעודיים  , לרבות פסולת אורגנית,פסולת ביתית .10.4.1

ובהתאמה מלאה לנספח שירות ותפעול המוקצים על ידי רש"ת, 

  ויהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  פסולת מסוכנת .10.5

פסולת  ילהמפעלא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך  .10.5.1

  מסוכנת מכל סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.

ועל חשבונו לאתר  המפעילפסולת מסוכנת תועבר על ידי  .10.5.2

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד 

  להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.
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ויר, או כל פסולת חומרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג א .10.5.3

מכל שימוש אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת 

הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו בפני הגורמים 

 הרלוונטים ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה.

  

  

  תאריך_______________
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  המפעילהצהרת 

ירה על איכות הסביבה המפורטות אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמ .1

 ובנספח איכות סביבה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   בחוזה ההרשאה

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב ביצוע עבודות ההתאמה ו/או מתן השירותים על ידי  מבלי למלא  .2

י נספח כ' אחר הוראות כל דין , חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנחיות על פ

לחוזה, עלולות לפגוע באיכות הסביבה וכי מילוי האמור לעיל , לרבות אך לא למעט נהלי הרשות 

הרלבנטיים נועדו לצמצם פגיעה ככל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות 

ת הינה השמירה על כל האמור לעיל ברישא לסעיף זה ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשו

הגורם אשר אליו יהיה על לפנות, בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנהל ו/או מי מטעמו,   בכל 

 דיווח, בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.

תי לשמירת כל בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע מחוב .3

הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע 

לי שההנחיות דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות 

 ולא להמעיט מהוראות הדין הרלבנטיות.

למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או .4

 בתחומי רשות.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי פעילותי  .5

 ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רשות.   

י להשיט  אחריות על הרשות  עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רשות ובפיקוחה אין בהן כד .6

בכל הנוגע  על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והוראות 

 החוזה על נספחיו בלבד.      

  

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפון___________

  חתימה_________

    

י, ______________ עובד רשות, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי המפעיל אנ

החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו ואת המחויבויות 

  המוטלות עליו. 

  _______________ -חתימת עובד רשות

  _______________ -חתימת עובד רשות
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  'יזנספח 

  נספח מכירה לעובדים

  

  . מכירה לעובדי הרשות1

תשלום בגין מכירת המוצרים לעובדי הרשות, יבוצע באמצעות תלושים אותם תנפיק  1.1
הרשות לשם כך לעובדיה ו/או בכל אמצעי תשלום אחר, לרבות כרטיס חכם, הכול ככל 

  .שאושר על ידי הרשות, מראש ובכתב (להלן, ביחד: "התלושים")

רי המוצרים לעובדי הרשות לא יעלו על מחירי המוצרים הנקובים עבור כלל לקוחות מחי 1.2
המפעיל והמפעיל יהא רשאי לתת הנחות לעובדי הרשות לאחר שהביא את פירוט ההנחה 

  .ומהותה לידיעת הרשות, בכתב ומראש, וקיבל את אישורה

יל מטעם הרשות השווי הכספי של התלושים יהיה שווי התלושים כפי שישולם למי שיפע 1.3
(המיועדת להסעדת עובדי הרשות ועובדים אחרים  3את מסעדת העובדים בטרמינל 

) כפי שיהיה מעת לעת. בהתאם לחוזה הקיים בתוקף עומד  3המועסקים בתחומי טרמינל 
לא כולל מע"מ צמוד למדדים ₪  28.26י של תלוש ארוחת צהריים על סך השווי הכספ

צמוד לשכר המינימום הכללי הידוע במשק ולשינויים בשכר  60%   המפורטים להלן:
המינימום. עדכון התמורה לשכר המינימום יעשה החל מהמועד בו הוחלט על עדכון שכר 

מום ושכר המיני 4/10המינימום בפועל. שכר המינימום הבסיסי יהיה השכר הידוע בחודש 
צמוד למדד המזון (כולל ירקות  40%  הקובע יהא השכר הידוע ביום ביצוע העדכון.

בטבלאות הלמ"ס, כאשר המדד הבסיסי הינו המדד בגין  110050ופירות) אשר סימונו 
לכל אחד מהחודשים  1-חודשים ב 3- . העדכון יתבצע אחת ל102.1 –בנקודות  2/10חודש 

-4וקטובר וינואר עפ"י המדד הידוע בתאריכים הנ"ל. התעריף הנכון לרבעוןאפריל, יולי, א
  לא כולל מע"מ.₪ 23.94לאחר ההצמדות הנ"ל עומד על סך של  6.2011

הרשות תהיה זכאית לעדכן לפי שקול דעתה את השווי הכספי של התלושים, ותודיע למפעיל על כל 
   ימים מראש. 14שינוי כאמור, לפחות 

לכל חודש (להלן: "מועד הגשת החשבונית"),  5 -לרשות, לא יאוחר מהיום ה המפעיל יגיש  1.4
חשבונית מס ערוכה כדין בגין מלוא התלושים שבגינם מכר המפעיל מוצרים לעובדי 

הרשות בחודש הקודם. לחשבונית יצרף המפעיל את התלושים האמורים, בהתאם 
י של התלושים, כנגד להנחיותיה של הרשות. הרשות תשלם למפעיל את שווים הכספ

  .לחודש בו הוגשה חשבונית התשלום 30 - חשבונית המס האמורה, עד היום ה 

הגיש המפעיל חשבונית מס לאחר מועד הגשת החשבונית /או הגיש את החשבונית במועד  1.5
הגשת החשבונית אך מבלי שצרף את התלושים נשואה ו/או שלא בהתאם להנחיות הרשות 

או  15 -יקול דעתה, לדחות את תשלום התמורה בגינה ליום התהיה הרשות רשאית, לפי ש
, של החודש העוקב לחודש בו הוגשה החשבונית בהתאם 30 - או ליום ה 22 -ליום ה

  .להנחיות הרשות בצירוף מלוא התלושים נשואה

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי סך הכספים אותם יהיה זכאי לקבל מהרשות בגין  1.6
  .יהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטושווים של התלושים, 

 מכירה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל  2

בנוסף מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת, כי מכירתם של מוצרים לעובדיהם של גורמים אחרים 
הפועלים בנמל (לרבות עובדי חברות התעופה, עובדי חברת אל על ועובדי משרדי הממשלה), יתבצעו 
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הסכמות אשר יגובשו לשם כך בין המפעיל לבין העובדים האמורים ו/או לבין הגורמים בהתאם ל
האמורים, ומכל מקום התמורה לה יהיה זכאי המפעיל בגין מכירה כאמור, בכל אמצעי תשלום 

  . שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, תהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו

    



65  

 

  'יטנספח 

  הצעת המפעיל במכרז 
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