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  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח ב'

  נספח אחזקה

  ילכל .1

האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 

לשם אחסנה למתן שירות למתקני גז  הנספח מתייחס רק למבנה ולא למערכות מפעיל ה

  .הגז אשר אינם באחריות רש"ת 

  

  .430הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו למבנה בתסריט מספר 

  

ר שא, שלהלן 1המפעיל לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 

השירותים בנכס  האמורות נכללת בדמי. עלות ביצוע העבודות ידי הרשות- יבוצעו על

  .כהגדרתם בחוזה

  

(שאינן  המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל

(כהגדרתם תשתיות הנכס עקב שימוש בלתי סביר בהנדרשות  )1מפורטות בטבלה מס' 

שותפות לכלל המשתמשים בשטחים ), או במערכות תשתית מרכזיות ומחוזהבחוזה ב

  . הציבוריים

  

פי - על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט

  .להלן 2ובטבלה מס'  1, וכמפורט בטבלה מס' המקובל ברשות



  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 

  

 'מס  המערכת המתוחזקת  לתחזוקההגוף האחראי 

  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת 

לרכיבים בתוך המבנה אשר 

ידי המפעיל -הותקנו על

ולרבות צביעה פנימית כנדרש, 

 תיקון אריחי קרמיקה וכדומה

כל האחזקה הנדרשת למבנה 

-אשר הותקנו על ,ולרכיביו

ובלבד שלא  ,ידי הרשות

-ניזוקו באופן בלתי סביר על

   ידי המפעיל

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה

חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 

למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 

וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת 

ידי - לרכיבים אשר הותקנו על

המפעיל לרבות החלפת חלקים 

או \ולרבות תיקונים ופגועים 

או צביעה \החלפת קטעים ו

  לפי הצורך

לרבות  פנים המבנה הנייד   

  חלקי מתכת, עץ וחומרי בניה

2.

 כל הציוד הקבוע והנייד

ידי המפעיל -שהותקן על

כדוגמת שולחנות עבודה, 

  מדפים,וכד

-על ציוד קבוע ונייד שיותקן  

ו/או יימצא  ידי המפעיל

  במקומות השירות

3.

 במבנה החשמלכל מערכת 

 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 

לוחות חשמל מישניים, 

 המפסקים השייכים לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד

כל המעגלים הסופיים ונקודות 

הקצה כולל תקינות 

  ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה

הזנת החשמל הראשית עד 

  ללוח הראשי של המפעיל

.4  מערכת חשמל כוח



 'מס  המערכת המתוחזקת  לתחזוקההגוף האחראי 

  רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 

-מתקן ואשר לא הותקנו עלל

ידי הרשות, כולל גופי 

 התאורה וכל ציוד נוסף 

  ה מיוחדים כדוגמת תאור

  

ת תאורהתאורה וגופי כל 

 תקשורתה וקווי החירום  

אליהם ובלבד 

ידי -על /הותקנושבוצעו

  הרשות

ותאורת  מערכות תאורה

  חירום

5.

מערכות יעודיות  עבור אחסנת 

  גז במבנה 

אחזקת כל ציוד גילוי אש, 

 כיבוי אוטומטי וכריזה

לרבות גלאי אש,  ציבורית ,

כיבוי אוטומטי בגז, 

ספרינקלרים, מטפים 

אוטומטיים וידניים, 

  זרנוקים, רמקולים וכדומה

מערכות גילוי אש, כיבוי 

  אוטומטי וכריזה

6.

מערכת מיזוג מקומית   

  מפוצלת

.7  ויר ואוורורומערכות מיזוג א

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  

בכל הכיורים ויחידות הציוד 

בשטח המפעיל ועד החיבור 

  לקו הביוב של הרשות

אחזקת מערכת הביוב עד 

לנקודת הכניסה והחיבור 

לקווים ולציוד שבשטח 

  (במידה שיש)המפעיל

  מערכת ניקוז וביוב

  (במידה ויותקן)

8.

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  

צנרת בשטחי המפעיל כול 

ואביזריה כולל השירותים 

  והמטבחונים

עד  מיםאחזקת מערכת ה

לנקודת הכניסה והחיבור 

   לקווים שבשטח המפעיל

  מערכות המים

  (במידה ויותקן)

9.

אחזקה מלאה של מערכות 

ידי -תקשורת שהותקנה על

  המפעיל

  מערכות תקשורת   

  

1.

טיפול ואחזקה מלאים של 

  המפעיל 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   

  המפעיל

1.

  

  

  



  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 

  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

מס

צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות תיקוני 

  פי קריאה-ועל מפעמיים בשנה

 .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך

  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 

  סורגים

  גגונים וכיסויים  וטיפול  יסודי לפי הצורךתיקונים 

 .2  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך

  ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

פי סוגי החומרים והוראות - לתיקונים וטיפול ע

  יצרןה

  מבנה הדלפק

 .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

 .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

 .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורת חרום  לפי הצורך בדיקה תלת חודשית, תיקון

  –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים  כיורים וניקוזי 

 ציוד

מערכת ניקוז 

 וביוב

6. 

 .1928ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 

   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 

 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 

 וכריזה

7. 



תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

מס

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש

  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית

מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר

 .8  מיזוג אויר 

 .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  

  

  הטרמינל, הנכס ותשתיות הנכס, ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

של  בשטחים הציבוריים הנדרשים והשירותיםהרשות תבצע את כל האחזקה,   .א

המרכזיות התשתית . האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות הטרמינל

אחזקה של אותן מערכות את השל המפעיל ו השירות המזינות את המערכות בשטח

. 2 - ו 1בטבלאות מס'  לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקתם, כמפורטומתקנים 

 במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית אחזקת מערכות 

יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע  שמקומות השירותתתבצע באופן 

ידי הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות -פי כללים ומפרטים שיוכנו על- על

  היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

, המפעיל מקומות השירותרכיבים בתוך היה והמפעיל יבקש מהרשות לתחזק ציוד ו  .ב

יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא 

הספקים הנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת או אמצעים /עושה שימוש ו

או /מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,או בטמפרטורה שונה מהמקובל/חריגים ו

או חום חריגים \לעמידה בדרישות עומס חשמל ודרישה או /מסוים ולהגנה על מכשור 

הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז 

  וביוב וכדומה.  

ידי - ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה    .ג

  .הרשות , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי שלאחרים מטעמה

בהודעות הנוגעות  אל מנהל המטענים או למנהל התפעול במסוף,המפעיל יוכל לפנות   .ד

כדי גם  אליהםי הרשות. המפעיל יוכל לפנות יד-ללתקלות במערכות המתוחזקות ע

 .הטיפול בהודעות שמסר מצבלברר את 

ידי -מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה

 .בתוך מקומות השירות שותהר



 ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ו

ם תחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותהמפעיל תהיה קטנה ככל האפשר

  .בהקדם האפשרי ם,לקדמות של מקומות השירות

  

  התחייבות המפעיל  .3

  המפעיל מתחייב:  

התחזוקה במערכות פי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על  .א

כמפורט  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםבציוד הקבוע ו/או הנייד, שו

  .2 - ו  1בטבלאות מס' 

באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות ב.      

 ככל האפשר. 

 ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  ג.    

ידי - וכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על ,האחזקה

  המפעיל.

(דוגמת  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את ד.      

  .מפגעים בטיחותיים)

י יד-לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלבצע כל פעולות  לאה.    

. הרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, הרשות

בפנקס הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או  םבהתאם לרישו

באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון המפורטות בנספח הוראות 

  לחוזה). נספח ז'הביטחון (

  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4

כל גוף בתחום  יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 

  כדלהלן: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס'  אחריותו

ידי הרשות, -עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א

  ידי הרשות ועל חשבונה.-יסופקו על

ידי -על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב

  ידי המפעיל ועל חשבונו.- המפעיל, יסופקו על

ידי הרשות או המפעיל - החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על כל הציוד,  .ג 

כאמור לעיל יהיו חדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

אפשרות להשיג חלקים, אביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות  בהעדר



החלקים והחומרים , חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. לפי הענייןאו המפעיל, 

ויבטיחו את  ן הישראלי או כל תקן רלבנטי אחרהתואמים יתאימו לדרישות התק

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות 

או לעשות בו /לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  הנמצאת בתחום אחריותו. ת אחזקהשימוש כנדרש לביצוע עבוד

 תפעולהמפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך   .ד

חומרים מתכלים לחדרי שירותים כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשוטף ותקין של 

כל חומרי ופרטיים של המפעיל, שקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  .קוי חלקי המבנה והציוד הפנימייםהניקיון כנדרש לני

  

  כלי עבודה  .5

בכל כלי העבודה  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  

. לא יעשה שימוש בכלים המתוחזק הנדרשים לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

 ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק מתכווננים שאינם מותאמים לציוד

לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות 

  בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  

  האחזקה זמינות שירותי  .6

לתיקון תקלה דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.

בטיחותית, ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות 

 הרשות לצורך התיקון. התיקון  מטעם של הרשות ולהזמין עובד למנהל המטענים

פי שיקול -יהיה זמני, וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (על

  ידי המפעיל .   -שות לנתק  את המערכת עד לתיקונה עלהטכנאי) רשאית הר

בטרמינל או בחנויות או במקומות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.

ממועד  שש שעות עד שעתיים, ותוך פי חומרת ההפרעה-יבוצע על -השירות האחרים 

כת שאין לה . קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, מערקבלת ההודעה

  תחליף, תחשב כחמורה.

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה  48יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות   ג.

  .גורמת להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.

 פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  , מתחייב הגוף אפשרות לתקן את התקלה במועד

  לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמן שתידרש.



  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.

  

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

 2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה 

לחוזה) או, אם תדרוש זאת הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות 

במי ממקומות השירות, ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות 

שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו 

  ידי הרשות, במדיה מגנטית.-אחידה, שתיקבע עלבתוכנת שרטוט בוורסיה 

  

  מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר  ,ידי הרשות- האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על

   הועמדו לשימוש המפעיל בתקופת החוזה.

בכל מקומות יתקיים סיור  ,ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  א. 

") אשר הרכוש" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו . בסיור יבדקוהשירות

הועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות אשר ו ,ידי הרשות-הותקנו על

  סייע לנציגי הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.יוהמפעיל. המפעיל 

בו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  ביסודיות את כל הרכושהרשות תבחן   ב.   

  :, בין היתרלוכלת

ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה,  ,מצב פיזי של הרכוש

לוחות חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, 

  ריהוט קבוע וכדומה.

הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. האמורות צוע הבדיקות תום ביב  .ג

או משימוש בלתי \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלתיות וההסתייג

  סביר. 

וזאת באמצעות כח אדם  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד

 ידרש.יוהשקעה של חלקים וחומרים ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות  היה  .ה

ידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך -להורות לבצע את העבודה האמורה על

והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את  ,אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל

אות תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל (שייחשבו כהוצ 15%ההוצאות האמורות בתוספת 



הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת קיום  לחלט את הערבותו/או בכל זמן שהוא, 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.פי החוזה ו/או - התחייבויותיו על

 הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו

, לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית הרשאה למתן השירותיםלאחר תום תקופת ה

  כלשהי.
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לכתב  2.3כמשמעות המונח מכלי אחסון או מכלים, כמפורט בסעיף  -בנספח זה "המתקן" 
  ההרשאה.



 :כללי. 1

של  ובטיחותית כל ציוד נלווה הדרוש להפעלה תקינה ל חשבונו,ע ,יספקמקבל ההרשאה  .1.1

תקן בהתאם להנחיות הנהלת המסוף ו/או גורמי הביטחון, כפי שיהיו לפני תחילת תקופת המ

 .ההרשאה למתן השירותים ו/או כפי שיהיו במהלכה

ודה  תהליך השינוע, באמצעות המתקן, יתבצע בהתאם להנחיות הנהלת המסוף ונהלי העב .1.2

(הנהלים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכים תפעוליים ו/או הנחיות גורמי 

 הביטחון) ובכפוף לתקנות הבטיחות, הגהות, איכות הסביבה וכל דין. 

מקבל ההרשאה יגדיר עובד מסוים וקבוע (להלן: "נציג המפעיל" או ה"נציג"), אשר יוסמך   .1.3

אזור הפריקה של הפד"ח, נשוא  ת ותפעולית עלעל ידו ואשר יהיה אחראי, מבחינה בטיחותי

ההרשאה (כולל הפרדה בין הנהגים). אישור ההסמכה/ מינוי, של אותו נציג, מטעם המפעיל, 

 טרם תחילת מתן השירות על ידי המפעיל.יוצג בפני מנהל המסוף, או מי מטעמו, 

פעילות המתקן  יודגש, כי המנהל רשאי להורות, בכל עת וללא כל הודעה מראש, על הפסקת .1.4

 וזאת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל עוררין מצד מקבל ההרשאה.

מקבל ההרשאה יציב, על חשבונו, לצורך מתן השירותים, נציג מוסמך, מטעמו, לצורך ביצוע  .1.5

הפעילות למתן השירותים בצורה מלאה, מיטבית וברציפות, בכל שעות הפעילות של מתקן 

האמור ימונה על ידי מקבל ההרשאה וישמש בנוסף לתפקידו, גם  הפד"ח. אחד מעובדי הצוות

  כמנהל הצוות.  

נציג המפעיל  יהיה זמין לפניות נציגי המסוף, באמצעות מכשיר טלפון סלולרי או מכשיר  .1.6

 בכפוף לאישור המנהל.  - קשר שייצרב לתדר התפעולי של המסוף, הכל 

ל תקלה/בעיה תפעולית, או אחרת, נציג המפעיל  יעדכן את המנהל, באופן מיידי, בכ  .1.7

 אשר תתעורר במהלך מתן השירותים באמצעות המתקן. 

  :התהליך התפעולי. 2

 בלבד.   CO2גז מסוג  אחסוןשמש לי מתקןה .2.1

פי נהלי המסוף, כפי שיהיו מעת - יתבצע על CO2מקבל ההרשאה מתחייב, כי תהליך שינוע  .2.2

 לעת.  

מיקום המשאיות, לצורך פריקה והעמסה יהיה במתחם הגזים (לא במתחם החומ"ס),  .2.3

 .הממוקם מערבית למכלים, או בהתאם להוראות המנהל או מי מטעמו

, באמצעות המתקן, יתבצע תהליך מדידה קבוע לקביעת כמות CO2בעת תהליך השינוע של  .2.4

ע אשר השימוש בו יהיה המטען ששונעה באמצעות המתקן, על ידי משקל של חברת השינו

בתשלום  ובכפוף לאישור מנהל המסוף. מקבל ההרשאה מתחייב, כי דיווח כמות  המטען 

 תתבצע באורח רציף, מקיף ומלא.  - המשונע, על ידי המתקן 

או אז לא  - מקבל ההרשאה מתחייב, כי במידה שמכל סיבה שהיא לא תתאפשר שקילה  .2.5

 במתקן.  CO2כל תהליך שינוע של  יתבצע



יתבצע אך ורק,  -דרך המתקן, במקרה שמערכת השקילה אינה עובדת  CO2אישור שינוע  .2.6

 בכפוף לקבלת אישור המנהל מראש ובכתב. 

  תהליכי שינוע המטען יתבצעו בכפוף להוראות הביטחון, התפעול ואישור המנהל,  .2.7

  ובהתאם לנוהל הפעלה אשר יציג מקבל ההרשאה, כפי שיאושר על ידי המנהל. 

 

            :טעינת המתקן לאחסנת פד"ח ופריקתו י פעילותזמנ. 3

מודגש בזאת,  ., אלא אם כן הורה המנהל אחרתמסוףהבכל שעות הפעילות של הפעילות תתבצע, 

כי פעילות טעינת, או פריקת פד"ח מהמתקן, לא תתבצע מעבר לשעות הפעילות של המסוף, אלא 

  אם כן, אישר המנהל אחרת. 

  :יומי דיווח. 4

, המפרט את וחתום דיווח יומי מודפס למנהל המסוף, או למי מטעמו, ימסור מקבל ההרשאה. 4.1

ל עמקבל ההרשאה שיימסר ל פורמטב יוגשהדיווח  מתקן.באמצעות ה כמות המטען ששונע,

   .המנהל דיי

בפורמט שיימסר  ב.  בכל סוף חודש יוגש  דו"ח פעילות חודשי למנהל המסוף. הדיווח ייכת4.2

  למקבל ההרשאה ע"י המנהל. 

  :אחזקה מקיפה ותיקון תקלות. 5

 את כל טיפולי האחזקה המקיפה הנדרשת לשמירת הציוד על חשבונויבצע  . מקבל ההרשאה5.1

 תפעולית/בטיחותית, מיד כל תקלה שבונוחל ע ,תקין ופעיל וכן גם יתקן במצב אחזקתי

  לכשתאותר.

  מזמן איתור התקלה. עותש 4משביתה יחל תוך הטיפול בתקלה . 5.2

  מזמן איתור התקלה. עותש 24יחל תוך  ,שאינה משביתה ,הטיפול בתקלה. 5.3

את כל ציוד המתכלה/מתבלה וכן גם את כל חלקי החילוף  על חשבונו, ,יספק . מקבל ההרשאה5.4

ם להפעלה השוטפת של המתקן ולשמירה על התנאים הבטיחותיים הנאותי הנדרשים

  .וו/או כל דין/חוק הקשורים להפעלת  התקינה כמוגדר בהוראות היצרן והנדרשים לפעולת

  וכל פעולת ניקיון נדרשת לסילוק פסולת/לכלוך שייווצר . מקבל ההרשאה יבצע, על חשבונו,5.5

  בשטח  המסוף כתוצאה מהפעלת המתקן, הכל לפי דרישת המנהל.

  

ולת אחזקה/ניקיון בתוך מתחם המסוף טעון קבלת        . כל תהליך של תיקון תקלה/ביצוע פע5.6

  אישור המנהל מבעוד מועד.

. כל פעולות האחזקה המקיפה ותיקון התקלות שיבוצעו על ידי מקבל ההרשאה במתקן,       5.7

  יבוצעו, תוך תיאום ואישור  המנהל מראש.



תיקון תקלות שבוצעו    . מקבל ההרשאה יתעד בכתב את כל פעולות האחזקה המקיפה, לרבות 5.8

במתקן. נתונים אלו יישמרו במרוכז באתר ההפעלה ויימסרו לביקורת של המנהל, או מי 

  מטעמו, בכל עת.

  

   : מקור הזנת חשמל. 6

  .מקבל ההרשאה ועל חשבוןצע על ידי . הזנת חשמל למתקן תתב6.1

ההרשאה ישלם . אספקת הזנת חשמל למקבל ההרשאה, תתבצע באמצעות הרשות. בעל  6.2

פי רישום מונה, ובהתאם לתעריפי -לרשות את עלות החשמל, בהתאם לצריכתו בפועל על

  הרשות, כפי שייקבעו מעת לעת.

   :וגהות בטיחות. 7

העוסקות  דין, בהתאם לכל הוראות המסוףכי עובדיו יעבדו ב. מקבל ההרשאה מתחייב, 7.1

, וכן באחריותו לקבוע על חשבונו, תנאי עבודה בטיחותיים בכפוף בעבודהוגהות בבטיחות 

פי הנחיות -לכל תהליכי השינוע ותחומי הפעילות הקשורים להפעלת המתקן, וכן לפעול על

בטיחות, גהות ותפעול של מנהל המסוף ו/או ממונה בטיחות וגהות ברשות, כפי שימסרו מעת 

שו להבטחת תנאי עבודה בטיחותיים ואשר לא לעת. היה ויידרשו אמצעים שונים, אשר יידר

יהיה מקבל ההרשאה  -ניתן לחזות אותם, כיום, טרם תחילת הפעילות ומתן השירותים 

    מחוייב בהמצאתם, לרבות נשיאה בעלויות, ככל שיהיו.

ותחילת  הרשאההתחילת תקופת שבועיים לפני  , בפני מנהל המסוף,ציג. מקבל ההרשאה י7.2

להפעלת המתקן  ,בטיחות נוהלת בטיחות וגהות, הכוללת סקר סיכונים ותכני, השירותים

. תכנית הבטיחות תוכן ותיחתם על ידי ממונה בטיחות בעבודה, המאושר על ידי CO2לשינוע 

 תורשב וגיהותשל אחראי בטיחות משרד העבודה  ועל חשבון מקבל ההרשאה ותוגש לאישורו 

  בטרם הפעלת המתקן.

מתחייב כי עובדיו יעברו, לפני תחילת העסקתם בתחום הפעלת המתקן . מקבל ההרשאה 7.3

ולאחר מכן בתדירות של אחת לשנה לפחות, הדרכת בטיחות וגהות בדבר סיכוני הבטיחות 

והבריאות הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם. ההדרכה, כאמור, תבוצע, 

מתאים לכך מבחינה מקצועית, ובלבד באמצעות מדריך מוסמך בעל תעודת מדריך בתוקף, ה

  שאושרו לכך על ידי אחראי בטיחות וגהות ברשות.

. מקבל ההרשאה יצייד את עובדיו, על חשבונו וככל שיידרש, בכל סוג ציוד מגן אישי  7.4

פי תקנות הבטיחות בעבודה, לשם הבטחת תנאי בטיחות וגהות מלאים - לבטיחות הנדרש על

בוצעו במסוף ובסביבתו, לרבות: כפפות עבודה, אפודים בהתאם לסוגי הפעילויות שי

  זוהרים, משקפי מגן, קסדות מגן וכו'.



. מקבל ההרשאה מתחייב, כי הוא, עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו, יפעלו, בהתאם להוראות 7.5

לכתב ההרשאה בעת ביצוע כל עבודת התאמה ו/או שיפוצים, במהלך  נספח ג'נספח הבטיחות, 

  שאה וכן במהלך השוטף של מתן השירותים.. תקופת  ההר

. בכפוף לתכנית הבטיחות ישלט מקבל ההרשאה, על חשבונו, את כלל האזורים התפעוליים של 7.6

המתקן, בשלטי אזהרה והנחיה בטיחותיים, ככל שיידרש, וכן יציב אמצעי בטיחות נוספים, 

  ככל שיידרש, לרבות גידור מסביב לאזור הפעלת המתקן.

לשם ביצוע פעולות אחזקה, , אשר ידרשו לכניסה למסוף ,כי עובדיו קבל ההרשאה מתחייב,. מ7.7

בהתאם לכל הוראות החוק ותקנותיו העוסקות בבטיחות לעיל, יפעלו  6כמתואר בסעיף 

ולרבות כל הוראות החוק והתקנות העוסקות התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקני  בעבודה

  חשמל. 

  

 :עובדי מקבל ההרשאה. 8

 להיות  האישיים המלאים של כל העובדים העתידים פרטיהםהכוללת את  ,רשימה מלאה. 8.1

מבעוד  ,תוגש – מסוףהבתפקידים המחייבים כניסתם לתוך  מקבל ההרשאה, דייל ע צביםמו

 דייל ע ), לצורך בדיקה ביטחונית ואישורשבועיים לפני מועד תחילת הפעילות לפחות( מועד

  המנהל.

  רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר כניסת עובדים למסוף.. המנהל 8.2

בנושאים  מקבל ההרשאה, ועל חשבון דייל ע ,יעברו הכשרה מקבל ההרשאה ל עובדי. כ8.3

 הביטחוןלנאמנות, אחריות ושמירה מלאה של הוראות  ויידרשו ,לעבודתם הרלוונטיים

 התחייבות לקביעת המנהל על טופסי הצורך, בהתאם יפ-ליחתמו עמקבל ההרשאה והנהלים 

  .סודיותלשמירת 

. הרשות תהא רשאית לדרוש, כי מקבל ההרשאה יבצע על חשבונו מידי שנה, בדיקות פוליגרף 8.4

למי מעובדיו אותם יציב לצורך מתן השירותים במסוף. נוסח השאלון ומועד ביצוע הבדיקות 

תוצאות הבדיקות למנהל, מיד עם יקבע על ידי המנהל, ומקבל ההרשאה יעביר העתק של 

  קבלתן.

. מקבל ההרשאה מתחייב, כי עובדיו יפעלו בתחום המסוף, בהתאם להוראות המנהל ונורמות 8.5

  העבודה וההתנהגות המקובלות בהם וכפי שנקבעו או יקבעו על ידי המנהל. 

  ון המסוף.העובד שיוגדר ע"י החברה כאחראי למתחם יחוייב בהדרכות אחת לשבוע ע"י בטח 8.6

  :מניעת מפגעי איכות סביבה. 9

פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ו/או הנחיות -. מקבל ההרשאה יפעיל את המתקן על9.1

בשטח המסוף ובסביבתו כתוצאה מהפעלתו של המתקן   והמנהל, למניעת מפגעים שייווצר

  ומשינוע המטענים באמצעותו.



ליישם, על חשבונו, כל דרישה או הנחייה כנ"ל אשר  . מקבל ההרשאה יפעל באורח מיידי9.2

  תתקבל מהמנהל או מגורם מוסמך אחר בתחום מפגעי איכות הסביבה, מיד עם קבלתה.

  

  :כיבוי אש ועזרה ראשונה. 10

מקבל ההרשאה יציב על חשבונו, בשטח הפעלת המתקן, ציוד כיבוי ועזרה ראשונה ככל שיידרש, 

פי הנחיות מנהל -י שיבוצע על ידי איגוד ערים באר שבע ו/או עלפי הנחיות סקר כיבו-וזאת, על

 המסוף. 
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  נספח ד'

  נספח ציוד קבוע
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  נספח ה'

  נספח ציוד נייד
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  נספח ו'

  נוסח דיווח כספי שנתי

 

  _____________ אריך:ת

  לכבוד 

  ______________רשות שדות התעופה

  א.ג.נ,

  ח.פ. (להלן: "החברה") –שם הזכיין נדון: ה

  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 ________.

הדוח הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הדו"ח 

  האמור בהתבסס על ביקורתנו.

עם רשות שדות התעופה __הביקורת כוללת בחינה של יישום הדרישה הנובעת מהסכם _______ 

, וכן כוללת בחינת המכירות ברוטו לשנה האמורה (ללא קיזוז הוצאות כלל)פדיון לרבות דווח סך 

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

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

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  .ביקורת מקובליםערכנו את בדיקתנו בהתאם לתקני 

הבדיקה ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדיווח המצ"ב הצגה מוטעית 

  מהותית.

(ללא מע"מ) על פי רשומות ברוטו המכירות  פדיון לדעתנו הדוח המצ"ב משקף באופן נאות את 

  .XX 31.12.20  םביו הנהלת החשבונות של החברה לשנה שנסתיימה

  

  בברכה,         

  ירמת רואי החשבוןפ
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  נספח ז'

 נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר

          פדיון מכירות ברוטו של (שם המפעיל ) 

  (כהגדרתו בחוזה ההרשאה )

          לשנת החוזה שהסתיימה ביום 

              $₪ / (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

          אוקטובר

          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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  נספח ח'

 נוסח הוראה לחיוב חשבון
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  נספח ט'

 נוסח ערבות בנקאית

   לכבוד
                רשות שדות התעופה

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

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

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

________________ שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה 
 לאחסון הרשאה לקבלת למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה

 (להלן: "החוזה").  ניצנה היבשתי המעבר במסוף) CO2( ח"פד
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם  .2

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

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד
ה להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדריש

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

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

 להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 
 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי  .5

ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה  ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה
  למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
  בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס. 

לשכה מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי ה - " המדד"
 המרכזית לסטטיסטיקה. 

 . 01.01.2018המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו,  - "המדד החדש"

  ואשר 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
 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.

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

  .או להסבה ו/או להמחאהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/ .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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  נספח י'

 נספח אחריות בנזיקין

כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, רכוש  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה .1

כלשהו  או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע תאגידנוסעים ומבקרים, אדם או  לרבות 

ו/או שיווקם ו/או  המוצריםו ו/או ממכירת רותים ו/או מפעילותיאו מתן הש ההקמה עבודות

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי שנתון מפעיל מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה

או על ידי כל מי שנתון למרותם או  ,למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם

, למעט בגין נזק שנגרם ה מהנ"להפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איז

 .כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש .2

שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות השירות) 

קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או לעבודות, לציוד  ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק

וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי 

באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה (כל 

  ).("נספח ביטוח ואישורי ביטוח" להלןבנספח יא' זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט 

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור .3

המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

כויות קנייניות או יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בז

 זה.  חוזהפי -רותים עלירוחניות בכל הקשור במתן הש

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל .4

כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןוהצורך להתג

ו/או  המפעילים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של שתביעה או אישום כאמור נובע

, לעילכמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על

ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב 

וכל זאת בתוספת ריבית  אשונה,רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל 

בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או פלילית  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגורים

  ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.

המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות ההקמה  .5

לך תקופת מתן השירותים) בקשר לקיום (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במה

מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם נראים לעין. 

המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם הנזק הוא 

מפעיל, יתוקן תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות ה



באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות ו/או כל אדם או 

רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות רשאית לתקן את 

הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות למטרה זאת. 

תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום אשר עליה לשלם  כמו כן

  למפעיל בקשר עם חוזה זה.

הווה הפרה יסודית לעיל ת 1-5הוראות סעיפים הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי  .6

  של החוזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח יא'

 ביטוחנספח ביטוח ואישורי 

 

 ביטוחי המפעיל: .1

ולפני יום הכניסה פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי - מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  .א

וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה במקומות  למקומות השירות,

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם המפעיל, קבלנים השירות, 

זה ומסומן  חוזהמשנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף לוקבלני 

 ").המפעיל(להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות  'איכנספח 

את מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   .ב

כי ידוע  מפעיל מצהיר, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. ההמפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

ומקדמי לביצוע  כאמור הנה תנאי מתלה המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  לו 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 -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  .ג

המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, 

את  תקופת מתן השירותיםלערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבהמוקדם מבין המועדים, 

(להלן: יא' ח זה ומסומן כנספחוזה הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף ל

") אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: מפעיל"אישור עריכת ביטוחי ה

 "). מפעיל"ביטוחי 

מיום ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא יאוחר   .ד

דים, תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, המוקדם מבין שני המוע

 המפעיל מצהיר כי .את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי המפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 

, והרשות תהייה כלשהם למקומות השירות (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים

כנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת הזכאית למנוע מן המפעיל את 

 צוין לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  מתן השירותים

אבדן הכנסות, כמפורט רכוש וכן ביטוח כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח בזה מוסכם   .ה

 ח'בפסקה ), ואולם האמור 'איעריכת ביטוחי המפעיל (נספח  ) לאישור4( -) ו1פים (בסעי

 .םאבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגיננזק לרכוש ולהלן יחול לגבי כל 



 מחויב הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם  .ו

, מתחייב המפעיל לערוך ביטוחים לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור

לביטוחי  בכל ביטוח נוסף או משלים להגדיל את גבול האחריות בהם.נוספים אלה ו/או 

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש  ,המפעיל כאמור

ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף 

  אחריות צולבת.

) 4(-) ו1פי סעיפים (-ומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים עלהמפעיל מתחייב לעדכן את סכ  .ז

) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של 'אילאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח 

  פיהן.-הרכוש המבוטח על

, הבאים המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  .ח

ו/או קבלנים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים, וכן כלפי מנהליהמטעמה ו/או עובדיה ו/או 

בכל בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה , אשר בחצרי הרשותאחרים 

בגין נזק נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותהסכם אחר מקנה להם זכויות 

וא זכאי לשיפוי בגינו (או היה בגין נזק שהלרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן 

פי הביטוחים -זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על

 ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל המפעילהנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות 

את בזאת  והמפעיל פוטרבין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אם לאו, , לעיל ו'וכאמור בסעיף 

המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

  לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

 ד'- ו ב'בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   .ט

יות האמור, זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלל חוזהפי - עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל

פי -כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על

 במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה 

 , בשל אי הצגת אישוריתחילת מתן השירותיםו/או  למקומות השירות ו/או הכנסת נכסים

  במועד. הביטוח

להפקיד בידי  המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםוחר מלא יא  .י

בגין הארכת תוקפם לשנה  ,לעיל ג'בפסקה כאמור  י המפעילהרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי  המפעילנוספת. 

  בתוקף.זה חוזה שנת ביטוח וכל עוד 

 המפעיל להמציא כמפורט לעיל מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם   .יא

, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם ד'-א'בפסקאות 

להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות ביחס לאישורי הביטוח 

יטוחי המפעיל כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי וזכותה להורות על תיקון ב

מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם 



ותקפם של ביטוחי המפעיל, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת 

  זה. חוזהפי -על המפעיל על

פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  מתחייב למלא אחר תנאי המפעיל  .יב

ויהיו  ,יחודשו מעת לעת לפי הצורך המפעילבמלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

  מתן השירותים ותקופת ההארכה, אם וככל שתהיה.בתוקף במשך כל תקופת 

קובל, עקב בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למ תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי   .יג

פי הביטוחים הנערכים על ידי -לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלפעילותו של המפעיל, 

, את התוספת רשותישלם המפעיל להרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 

 .הראשונה ההאמורה, מיד עם דרישת

ביטוח לערוך  מתחייב המפעיל ,המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי .2

גין נזק בביטוח רכב פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן - חובה כנדרש על

לא שבגבול אחריות  (לרבות נזק תוצאתי) או שימוש בכלי רכב לרכוש צד שלישי עקב בעלות

 .רועילא ש"ח 1,000,000 -יפחת מ

חוזה זה, תהא הרשות רשאית, אך פי -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על .3

לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות 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 הרשות חבות כלשהי 

לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או 

 אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

זה וכן  המתחייב מן האמור בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי .4

, הינם בבחינת ם בהםהמפורטי אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותמ

מפעיל אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה דרישה מזערית המוטלת על ה

ו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאמצהיר ומאשר כי  מפעיל. הו/או על פי דין

לגובה גבולות זה , בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל האו מי מטעמ רשותכלפי ה

 אחריות כאמור. ה

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  .5

  על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן  .6

/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם המפעיל, והמפעיל יפצה את ו

הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, 

בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב המפעיל לערוך 

 ובין אם לאו.



  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2ת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף הפר .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        ביטוחי עבודות המפעילאישור עריכת 

          

  תאריך: ____________

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  א.ג.נ.,

  

) במסוף המעבר CO2ואחסון פד"ח (, ניהול, הפעלה התאמהלהרשאה הסכם לקבלת הנדון: 

בין ן הרשות לשנחתם בי(להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה היבשתי ניצנה 

  ")המפעיל(להלן: " ______________

  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    

 מפעילידי ה-המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעילקבלניות בשם 

  :כמפורט להלן וו/או מטעמ

  

, במלוא ערכן, וכן אבדן המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  -  1פרק   .1

ע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף או נזק הנגרם לציוד המשמש לביצו

נכס ו/או בשטח השוכרים בהמפעילים ו/או  וכן כלפי כלל הרשות עובדיה ומנהליה ו/או עובדיה כלפי  

, ובלבד שהאמור המפעילאשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  הרשות

ול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יח

זה  כולל הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

100,000/$400,000  .₪  

רוע, לתובע ילא₪  4,000,000/ 1,000,000$בסך  ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  -  2פרק   .2

ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

  כל אחד מיחידי המבוטח.

  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

 סךבביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3

ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  עלאירולתובע, ₪  20,000,000/5,000,000$



ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר  תפיתיונועבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  העסקת נוער.

  

  הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות:

פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על    .א

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

  

הננו מוותרים על זכות התחלוף כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה וכן   .ב

ף כלפיו לפני כלפי כל גוף ו/או אדם שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלו

  קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

עד השלמת ביצוע ו/או לשינוי לרעה כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול   .ג

 . נכסהעבודות ב

  

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי   .ד

 הפוליסה לא יגרע מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 

  

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל   .ה

 בלבד.

  

יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט"  הפוליסה המפורטת לעיל לא תנאי  .ו

ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו 

  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.

  

  

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

  

  בכבוד רב,

  

   

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)



  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

  

   ____________תאריך:

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

  

) במסוף המעבר CO2( ואחסון פד"ח, ניהול, הפעלה התאמהלהרשאה הסכם לקבלת הנדון: 

בין ן הרשות לשנחתם בי(להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה היבשתי ניצנה 

  ")המפעיל(להלן: " ______________

  

  הנדון:   

  

") תקופת הביטוחועד ליום_________  (להלן: "הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 

ביטוחי (להלן: "נכס לעניין ה המפעילערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

  ").המפעיל

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

 נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה מפעילה

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים וו/או מטעמ מפעיליעשו על ידי השנעשו ו/או 

בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, 

ידי כלי טיס, שביתות, -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  ה.פרעות, נזק בזדון, וכן פריצ

מפעילים ו/או וכן כלפי ההרשות, הבאים מטעמה ו/או עובדיה ומנהליה תחלוף כלפי 

(אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על  בשטחי הרשות שוכרים האחרים ה

תחלוף לא יחול לטובת אדם  ), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכותהמפעילתחלוף כלפי 

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 להעברה. מסך של ...........................$בגבולות האחריות שלא יפחתו  ביטוח סחורה בהעברה .2

לצורך ביצוע ההובלות לרבות בעת העמסה,  הפוליסה מכסה את הרכוש הנמסר למפעיל

על ידו ובין אם ע"י הבאים מטעמו או ע"י גרירה, פריקה, טעינה ושינוע בין אם מבוצעות 

  קבלני משנה שלו.

הפוליסה אינה כוללת סייג בדבר נזקי פריצה, שוד וכן גניבת המטען כתוצאה מגניבת כלי 

  הרכב/הנגרר עליו מוטען הרכוש.



  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה  .3

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  -ובעת מבדבר חבות הנ

קבלנים, קבלני חבות בגין וכלפי סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח  , שביתותמשנה ועובדיהם

למעשי ו/או  םבגין אחריות/או עובדיה ומנהליה הרשות, הבאים מטעמה והורחב לשפות את 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  המפעיללמחדלי 

   עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת ₪  4,000,000/$ 1,000,000גבול האחריות: 

  

בגבול  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות  .4

ביטוח זה אינו כולל כל לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  $20,000,000/5,000,000בסך  אחריות 

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

ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את  תפיתיונו, למעבידם)

נושאות בחובות  רשותבמידה ונטען כי ה הרשות, ו/או הבאים מטעמה, ו/או עובדיה ומנהליה

  .ו/או מי מהם המפעילמעביד כלפי עובדי 

  

פי - ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על .5

חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי  12 -) לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1ף (סעי

וכן כלפי  הרשות, עובדיה ומנהליהמפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 

בביטוחיהם נכלל סעיף  ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרים האחרים  במפעילים ו/או הה

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות המפעילי מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפ

  תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  

  

  ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:

וכן כלפי עובדיה, הבאים מטעמה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני  בכתב לשפותו והתחייב יםכל אדם או גוף שהמבוטח

 קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

וכי  הרשותידי - הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2

 . הרשותאנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

 

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא  .3

 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

 



אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במשך תקופת השכירות, אלא אם  .4

 יום מראש. 30 הרשותתימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

 

לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל ידוע  .5

 בלבד.

  

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  תנאי .6

ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח 

  כל נוסח אחר המקביל להן.ו/או או חידושו 

  

  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)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח יב'

  נספח בטיחות וגהות

  

 הגדרות: .1

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

  "מקום מתן השירות": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת")               

  העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות   \וכן כל מקום אחר שבו ניתן השירות             

 מתקני הספק.             

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  .2

ספק (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או 

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

  השירותים.

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 

ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 

מלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות ה

האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. הספק מתחייב 

שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע 

 עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור

יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות 

  בינו ובין הספק.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

 , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970-ל[נוסח חדש], התש"

תקנות , 2007, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2013 - התשע"ג

 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001- שירותי הובלה, התשס"א

, 1984-דות התעופה), התשמ"דשסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו

-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים 1989

ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים ללעיל, 

מתחייב להבטיח  וא, והקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותיםבמי ממ

ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת

  .מקום אחר בתחומי רש"ת



נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5

  .למנהל החוזה מטעם רש"ת

במקום מתן תחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שנה, לחצי אחת לא תפחת מבתדירות ש ,ולאחר מכן בפרויקט ספציפי\השרות

סיכוני עבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק בשינוי סיכונים בסביבת ה

  הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.והבריאות  הבטיחות

המוסמך לכך כדין שהוא ממונה בטיחות, מדריך ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7

ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום י מוסמך. הספק

  בודה, ארוחות, הסעות, וכו').ע

בחוק או ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי אפודים זוהריםבתקנות ובנהלי רש"ת כמו למשל 

  ., בהתאם לסוג העבודהמגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן

דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודורק במכונותישתמשו אך הספק ו/או כל מי מטעמו  .9

  מפורטות בדין. הבטיחות ה בדרישות

               לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10

מוסמכים  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

 הספקרי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישו

במקום מתן זמינים בכל עת  .  התיקים הנ"ל יהיולכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי 

  בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,

דה כל מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבו הספק .11

יהיה  , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

  על חשבונו.

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם  .12

     .1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

רש"ת. היה ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות 

 הבטיחות המפורטות  בנספח זה, לעיל ולהלן.

עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

פורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  תתבצע בהתאם להוראות בעניין זה המ

  .כיבוי אש והצלה רש"ת ואו ממונה בטיחות רש"ת

לתקנות יבוצעו  בהתאם או על גגות של מכליות המשנעות פד"ח, ביצוע עבודה על גגות  .15

י נקיטת אמצעי הזהירות ל ידעו 2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 

  ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. ודה.המפורטים בתקנות הבטיחות בעב

מנהרות שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור   מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 

  נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.ה וירוהאזור מא



קבלת  ה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחרשלא לבצע עבודה חריג מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

  אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .18

  הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

       ו ונוחותו של הציבור במקום.בטחונ

מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על  הספק .19

הבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות 

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא 

מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י בתחומי  הספקלהעסקה ע"י יוחזר 

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי  .הספק

עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. אם תתבע 

הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות 

  והוצאות משפט.בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית 

על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

, תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת

זכאי לפיצוי כל שהוא  הספק. במקרה כזה לא יהיה לכך מהממונה על הבטיחות ברשות

, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהספק עשוי בשל העיכוב שנגרם

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .להיתבע בגינם

נסיעה ברכב בשטח האווירי/תפעולי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג  .21

  הרכב  

שבון של הספק, ציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות באחריות ועל ח

  רש"ת.

, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

  בנושא בטיחות.

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .23

באות רק כדי להוסיף על הוראות  כל דין ו/או כלל שנקבע הגורמים העוסקים ברש"ת, הן 

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24

 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:מסחרית אחרת/חוזה עתיר כח אדם

  בטיחות הכוללת סקר סיכונים לניהול, תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013

 הספק, הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם לניהול תכנית 

 .הספקועל חשבון י המאושר ע"י מפקח עבודה אזור

 בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהללניהול כנית ותהעם אישור  24.2

מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 



ובתכנית  ים בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנהל "נאמן בטיחות"כ

 הבטיחות.לניהול 

הספק ימנה מטעמו ממונה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח  24.3

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל  עבודה אזורי.

 ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

הנדסיות (הכל שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות במידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

יחולו בנוסף ),  1961כמוגדר בצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הנ"ל, הסעיפים הבאים: 1-22לסעיפים 

ומנוסה, שעבר מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1

השתלמות/ריענון בתחום זה על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. 

מכתב רשום באמצעות ויודיע על מינויו  נציגו בשטח העבודה,כישמש העבודה  מנהל

העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתלמפקח עבודה אזורי

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכן 

 הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

הספק ימנה ממונה בטיחות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות מיד עם חתימת החוזה,  25.2

תקנות ארגון ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי  .1996 –הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 

חברה יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של ה

לפקוד את מקומות מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות 

שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם 

שעות עבודה  32 - רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ

 חודשיות.

 בטיחות הכוללת סקר סיכוניםלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013

הספק, הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם לניהול תכנית ה

 .הספקועל חשבון אזורי  המאושר ע"י מפקח עבודה

ידאג לבדוק את תקינות  ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

הפיגומים, הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו 

לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי  הספקעל  ויוודא שימוש נכון בהם.

יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה רק לאחר  (אם וככל שיהיו) וכד'

  העבודה שבביצועו. נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע

חשיכה. על הספק להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה באזור בשעות ה

תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים 

   יציבים מעל לתעלות פתוחות.



לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6

- לא קיימים מכשולים תתכי  ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תלאחר הסכמת 

 אם  .קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

 נתונים מפורטים מנהל החוזהלדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב 

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על 

לנתק מראש את  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)אג בביצוע עבודות בינוי והריסה, יד 25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זרם החשמל, וזאת

פי מפרט - לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידשיאושר ע

, הספקקבלנית, : שם החברה היצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9

 . כתובתו ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26

להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה 

 כלשהיא.

 בועים ומוסכמים מראש, שאינםהקבלן מתחייב בזאת לשלם לרשות, פיצויים ק .27

צריכים הוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים להלן, אשר יוטלו על הקבלן, 

והחלטתו  גבול ושתפ"א- אחראי בטיחות מסופיבכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של 

 בנוגע לכל מקרה ומקרה בנפרד:

הבטיחות  כמוגדר בנספחבטיחות לניהול העקב אי הכנת והגשת תכנית  27.1

לכל חודש של איחור או חלק ממנו.האמור ₪  2,500לחוזה, את הסך של 

השירותים  ) ממועד תחילת2בסעיף זה יחול על הקבלן החל מהחודש השני (

  השוטפים.

  ימי עבודה בביצוע הדרכת בטיחות (מכל סוג) לעובד 5עקב איחור העולה על  27.2

 לכל עובד₪   50סך של הקבלן  בהתאם למוגדר בנספח הבטיחות, את ה        

  בנפרד לכל יום.

  עקב אי שימוש בציוד מגן אישי ואו שימוש בציוד/כלי עבודה שאינו תיקני  27.3

או לכל ציוד/כלי עבודה בנפרד לכל לכל עובד ו₪  300ותקין, את הסך של 

  יום עבודה.

 

 

 

  

  

  



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח יג'

 נספח הוראות הבטחון

   

 או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקןאישור העסקה  .1

המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או  .1.1

להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור 

  בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע  .1.2

  ההליך באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

 שאלון אישי; .1.2.1

  בקשה לבדיקת רישום פלילי [ר"פ]; .1.2.2

  הסכמה למסירת מידע; .1.2.3

  כתב ויתור על סודיות רפואית; .1.2.4

  הצהרת התחיבות בעניין שימוש בסמים; .1.2.5

  ;הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת .1.2.6

תן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי בקשה למ .1.2.7

  הגבול ושתפ"א

  ידי הקב"ט -דוגמאות הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה וימסרו לספק על .1.3

הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר  .1.4

על שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות ב

  רלוונטיות בטחונית.

הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים,  .1.5

הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית לאסור 

על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה 

  ן אם לא.כניסתו ובי

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא  .1.6

  ידי הקב"ט.- אושר על

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר  .1.7

לאור  -שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם 

-שיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כחהנתונים האי

הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה במתן - אדם ולוחות

  השירותים.

  



  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .2

כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח המתקן  .2.1

שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה 

אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים 

  והמעבר ביניהם.

מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים  .2.2

כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים),  מרשויות הביטחון וייעשה לפי

 .1983 -התשמ"ג 

  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הביטחוני. .2.3

רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר  .2.4

  באישור זה או להעבירו לאחר.

לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת השימוש ברישיון הכניסה  .2.5

  המעברים של הקב"ט.

ידי נאמן הביטחון -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על .2.6

 למשרד הקב"ט עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד.

שרות ברשות. פניית היחידה תכלול את לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את ה

  תאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

הספק אחראי לבטל ולהחזיר למשרד קב"ט במתקן כל רישיון כניסה של עובד הספק, אשר  .2.7

חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את 

לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה 

  של היחידה לוודא העברת רישיונות אלו לקב"ט.

תהליך הטפול בבקשה למתן רישיון עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה שבועות.  .2.8

  התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה למיתקן כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב 

ול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רישיון מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי, לפי שיק .2.9

  כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון בשטח  .3.1

  המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

  ה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.השימוש ברישיון יעש .3.2

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של הבטחון. .3.3

נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי  .3.4

  הרישום על גבי הרשיון.

הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים  .3.5

  הדבר מהווה עבירה פלילית.  - במיתקן לאדם אחר 

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב. .3.6



יש לדווח מידית לקב"ט על תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את רישיונו. החזקה  .3.7

  ין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.של רישיון כניסה שלא כד

חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת  .3.8

  הרישיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.

  

  כללי התנהגות בטחוניים. .4

  חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק למתקן .  .4.1

הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, על  .4.2

 בשגרה ובשעת חירום.

תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי  .4.3

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

שלא בדיו להימצא ברחבת אוטובוס/  בשטחים המוגבלים חל איסור מוחלט על הספק ועו .4.4

 .לצורכי עבודתם

אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי  .4.5

מטעמו מחויבים לדווח אודותיהם לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, 

 ולבקשם להעביר את המידע לקב"ט.

ה כבודה/חפץ/טובין עלהרכב או העברת חפץ/טובין לנוסע, שלא לפי נהלי העמסת /קבל .4.6

 האבטחה וללא אישור אנשי הביטחון אסורה בהחלט!

אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים  .4.7

 נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן  .4.8

במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת 

 האבטחה והבטיחות במיתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו  .4.9

 כלפי הרשות.

  

 

 

 

 

 

  

  



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח יד'

 נספח איכות הסביבה

 

 הגדרות .  1

  "רש"ת": רשות שדות התעופה בישראל. 

לרבות חברות תעופה  -"גורם חיצוני": גורם הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות

קבלנים הפועלים מטעם הרשות, ספקים, בעלי זיכיון,   בעלי הרשאה מטעם הרשות,

  ו מטעמם של כל אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל.משתמשים בנכסי הרשות ו/א

יחידה הפועלת ברש"ת ומוסמכת מטעמה לטפל  - "היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  בהיבטים שונים בתחום איכות הסביבה. 

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

  רקע .  2

מעברי הגבול. לרש"ת רש"ת מופקדת על פיתוחם, הפעלתם וניהולם של שדות התעופה ו

ולכל גורם חיצוני הפועל בתחומה, בין אם עבורה ו/או בין אם באמצעות חוזה ו/או הסכם 

הרשאה  ו/או פקודת עבודה ו/או זיכיון ו/או כקבלן משנה ו/או שוכר ו/או כל נותן שירות 

אחר עבור רש"ת או עבור גורם אחר, הפועל בהרשאתה,  פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה 

עשויות להיות השפעות משמעותיות על הסביבה. מחובתה של רש"ת ושל הגורם החיצוני 

הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות, ככל שניתן, ולשמור על הסביבה וההוראות 

  המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השונים.

  מטרה .  3

ועל פי כל דין,  מטרת פרק זה להבהיר לכלל הגורמים החיצוניים את חובותיהם מול רש"ת

בכל הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחותם באשר לצעדים אשר עליהם לנקוט כדי 

למנוע מראש אירועי זיהום ופגיעה באיכות הסביבה וכן באשר לדרכים לטיפול במקרה 

  של אירוע. 

יובהר, כי מטרתו של פרק זה להוסיף על מחויבויותיו של הגורם החיצוני ואין בו כדי 

    חובותיו לפי כל דין /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.לגרוע מ

מובהר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראותיו של נספח זה לבין 

הוראותיו של החוזה שאליו הוא מצורף, תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא אם כן, 

רה על איכות הסביבה פרשנות החוזה בכל הנוגע לחובותיו של הגורם החיצוני בענין השמי

  מקלה על הגורם החיצוני בהשוואה להוראותיו של נספח זה. 

  



  חובות הגורם החיצוני .  4

מחובתו של הגורם החיצוני ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או  .4.1

 ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רשיון

עסק, היתר רעלים, היתר הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב, העשויים/ות להידרש מכל 

גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, משרד הפנים, ועדות לתכנון ובניה, משטרה, מכבי 

אש וכל גורם רגולטורי אחר) על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם 

  תקופת החוזה. רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל 

הגורם החיצוני ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים  .4.2

סביבתיים הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  הגורם החיצוני יחתים 

כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה. הגורם החיצוני יתעד 

ואת האישורים כאמור, וישמור על התיעוד למשך פרק זמן  בכתב את ההדרכה שנתן

 של חמש שנים ממועד סיום החוזה עם רש"ת.

מחובתו של הגורם החיצוני לדווח מיידית לרש"ת, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של  .4.3

הפרת הוראות כל דין  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, 

ו ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, בין אם נגרם על ידו ו/א

זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים 

מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות 

 המוסמכות.

דיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו מחובתו של הגורם החיצוני לקיים ולגרום לכך כי עוב .4.4

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

 המנויים בפרק זה.

באחריות הגורם החיצוני לשתף פעולה עם נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה  .4.5

ל כל מונעת ו/או פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה ולבצע תיקון ש

מפגע אשר עובר על דרישות החוק. אחת לשנה יבוצע מבדק פנימי על ידי היחידה 

 לאיכות הסביבה ברש"ת במתקן .

הגורם החיצוני מתחייב כי יהיה אחראי כלפי רש"ת בגין כל הפרה של פרק זה והנחיות  .4.6

שנמסרו ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישית המוטלת על עובדיו 

י מטעמו בגין פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת. על הגורם ו/או מ

 החיצוני חלה החובה לטפל בכל זיהום ו/או הפרה הנגרמת על ידו.

בכל מקרה בו נדרש הגורם החיצוני לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר  .4.7

 א דיחוי.או כל מסמך דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן סביר ולל

, בהיבטים השונים של איכות סביבה השאר בין, העוסקת נהלים מערכת"ת לרש .4.8

את  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורבפעילות המתבצעת ברש"ת. 

 .המתקן  מנהל בתיאוםהגורם החיצוני ויהיה עליו לקיימו 

ולא יפגע בתקינות ציודה ו/או  יובהר, כי הגורם החיצוני ימנע מלהפריע לפעילות רש"ת .4.9

 תקינות ציוד שמצוי בתחומה, לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידות.



רש"ת שומרת לעצמה את הזכות לביטול החוזה בגין כל הפרה ו/או זיהום אשר יגרם  .4.10

 על ידי הגורם החיצוני.

במשך שנות ההפעלה על הגורם החיצוני לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת  .4.11

 רקע, מי תהום, אויר ויצירת מפגעי רעש ותברואה. זיהום ק

טרם הפעלת מתקן לאחסון הפד"ח יועברו לנציגי בטיחות מסופי גבול ושתפ"א,  .4.12

 היחידה לאיכות הסביבה רש"ת ונציגי המסוף המסמכים הבאים :

 אישור תקינות מיכלי האחסון על ידי מהנדס מוסמך. .4.12.1

 ל ידי גורם מוסמך.אישור תקינות ציוד המותקנים על גבי המיכל ע .4.12.2

אישור תקינות ציוד העברת פד"ח ממיכל האחסון למשאיות ישראליות  .4.12.3

 /מצריות על ידי גורם מוסמך.

רשימת ציוד ייעודי לטיפול באירוע שפך / פריצה של פד"ח לרבות ציוד  .4.12.4

 להגנה מקור, ציוד נשימתי.

 נוהל תפעול בשגרה אשר יכלול: פעולות נדרשות בתהליך העברה, ציוד מגן .4.12.5

 אישי , פעולות של הנהג הישראלי , פעולות של הנהג הירדני.

נוהל טיפול באירוע חירום אשר יכלול: סדר פעולות בטיפול באירוע,  .4.12.6

מרחקי בטיחות, גורמי טיפול, מקרים ותגובות, תרחישים אפשריים, 

אמצעי טיפול בכל תרחיש, אמצעי בטיחות בתחום המתקן, אמצעי 

ים ואופן הפעלתם, ציוד ומיגון אישי , התראה, אמצעי הנטרול הקיימ

פירוט כוח האדם המיומן לטיפול כאמור, תכנית עבודה להפעלת מערך כוח 

האדם והציוד, וכן פרטים בדבר דרכי קשר ודיווח לרשויות המוסמכות 

  בעת אירוע.

ניהול סיכונים של כלל התרחישים בתהליכי העברה ואחסון של פד"ח  .4.12.7

 תעדכן מעת לעת על פי דרישת רש"ת.במסוף ניצנה. מסמך זה זה י

 על המסמכים לעיל להיות תקפים במשך כל זמן החוזה. .4.12.8

  חומרים מסוכנים .  5

 . 1993 -חומר מסוכן כאמור בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג -"חומר מסוכן" .5.1

במסוף ניצנה במשך כל זמן  על הגורם החיצוני להחזיק בהיתר רעלים לאחסון הפד"ח .5.2

 החוזה ולפעול בהתאם לתנאים הקבועים לו.

הגורם החיצוני הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים  .5.3

ושינועם וכן עליו להכין נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל הכרוך 

  בכך.  

ם מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות הגורם החיצוני ימנה אחראי לתחום חומרי .5.4

הסביבה ברש"ת, אחראי בטיחות מסופי גבול ושתפ"א וגורמי המסוף את שמו ופירוט 

שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס. על הגורם החיצוני 

 להחזיק בכל הציוד הנדרש לשם טיפול באירוע חומרים מסוכנים.

וחסן, מיקומו וכמותו, ידווחו מיידית ליחידה לאיכות כל שינוי בסוג החומר המא .5.5

 הסביבה ברש"ת וכן באם נדרש לפי כל דין, למשרד להגנת הסביבה.



כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן, דליפה וכן כל  .5.6

  חשש לאירוע כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

  ניעת זיהום קרקעמ .  6

גורם החיצוני להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל חומר מסוכן, מיכל דלק, על ה .6.1

חבית שמנים או כל חומר אחר שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה 

מהמיכלים התחומים על ידה לקליטת החומרים במקרה של  110%בעלת נפח של 

 דליפה.     

ע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת מסוכנת כל חשד לזיהום קרק .6.2

,פסולת נוזלית, שמנים, דלקים, תשטיפים וכדומה) בתחום חצרו של הגורם החיצוני 

וידווח ישירות לגרמי המסוף ויחייב את הגורם החיצוני באופן מיידי לנקוט בכל פעולה 

וט בעצמו ועל חשבונו נדרשת על מנת לעצור את המשך הזיהום. הגורם החיצוני ינק

בכל הפעולות לשם עצירת הזיהום ולשם ניקיונו והשבת המצב לקדמותו ,בהתאם 

 להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 רעש .  7

רעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעהגורם החיצוני להימנע מכל פעולה אשר יוצרת  על .7.1

 .דין"פ ע כהגדרתו

 החיצוני הגורם באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .7.2

 .המותרות לרמות הרעש להפחתת לפעול

  שפכים .  8

  .אחרת דרך בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהגורם החיצוני  .8.1

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .8.2

שפכים ותשטיפים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי  .8.3

 מרים מסוכנים, הובלתם ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה. חו

מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל  - ניקוז .  9

חומר שהוא, בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול מאושר אל 

 מערכת הניקוז.

  זיהום אויר .  10

  חיצוני לזיהום אויר, כהגדרתו  לפי כל דין.לא יגרום גורם  .10.1

הגורם החיצוני מחויב לטפל מיידית ועל חשבונו, בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום  .10.2

 לחריגה מתקני איכות אויר המוגדרים בכל דין.

  ריח מטרדי .  11

  ח לסביבתו.כל מטרד רי חיצוני גורםיגרום  לא .11.1

 מת למטרדי ריח.הגורם חיצוני מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגור .11.2

  

  



  שמן משומש ומצברים (במידה וירצה הגורם החיצוני לאחסן ) .  12

תפעול, אחסון ופינוי מצברים ושמן יעשה בהתאם להוראות כל דין והגורם החיצוני  .12.1

 ימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום לזיהום כתוצאה ממצבר או שמן משומש.

שר על פי דין,תוך שמירת שמן משומש יועבר למיחזור.  מצברים יפונו לארת מאו .12.2

  התיעוד לפינוי.

  קבלות על העברת השמן המשומש והמצברים ישמרו ויועברו לרש"ת על פי דרישה. .12.3

  קרינה אלקטרומגנטית .  13

פליטת גלים אלקטרומגנטיים  -" קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", " .13.1

ליינון ( אלקטרון וולט ושאינם יכולים לגרום  5–שרמת האנרגיה שלהם פחותה מ

ionization ;(  

לא יתקין גורם חיצוני כל מתקן הפולט קרינה אלקטרומגנטית ו/או קרינה בלתי  .13.2

מייננת, ובכלל זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור בכתב של הגורמים הרלוונטים 

 ברש"ת וללא קבלת מלוא ההיתרים הנדרשים לפי כל דין.

  פסולת  .  14

לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או כתוצאה  הגורם חיצוני מחוייב  כללי .14.1

 .מפעילותו, על פי הוראות רש"ת  וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין

 תושלך למיכלים ייעודים ותפונה אל אתר טיפול בפסולת בניין. - פסולת בניין  .14.2

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים  -פסולת ביתית  .14.3

מוקצים על ידי רש"ת, ובהתאמה מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה חלק בלתי נפרד ה

  מהחוזה.

הגורם חיצוני מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור  - פסולת למיחזור  .14.4

לרבות קרטון נייר גזם ניילון וחומרים אחרים הניתניים למחזור ולהשליכה אל 

ו ע"י רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת מיכלים יעודיים למיחזור במיקומים שיקבע

 המוגדרת למיחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיים. 

  פסולת מסוכנת .14.5

לא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך הגורם חיצוני פסולת מסוכנת  .14.5.1

  מכל סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי הגורם חיצוני ועל חשבונו לאתר  .14.5.2

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד להגנת 

הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. קבלות הפינוי ישמרו בידי 

הגורם החיצוני ויוצגו בפני הגורמים הרלוונטים ברש"ת בכל עת ומיידית 

 לפי דרישה.

  

  

  



  מדיניות איכות הסביבה ברשות שדות התעופה 

  הנהלת רשות שדות התעופה תפעל לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות באופן

כלכלי ובר קיימא, מתוך ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזון בין הצרכים 

  הסביבתיים והכלכליים לטובת הדורות הבאים. 

  יוזמה סביבתית ולא תפעל כמגיבה בלבד.הרשות בראשות ההנהלה תוביל  

  לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים להגנה על הסביבה,  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת

בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה  ולצמצם על מנת למנוע

   והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.

 נגזרות מפעילותה, מדידתן (במידה וניתן)  הרשות תפעל לזהות את ההשפעות הסביבתיות ה

  והבנתן כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

 מטרדי רעש מטוסים 

 זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום 

 טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים 

  פליטות לאוויר של גזים מזהמים וחלקיקים 

 הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית 

 בחומרים מסוכנים טיפול 

 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה 

 חסכון באנרגיה 

 בניה ירוקה 

 רכש ירוק  

 הנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה  

 תוך שיתוף העובדים  ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה ההנהלה תפעל לשפר בהתמדה

   ישימה. תוך שמירה על תחיקהוהידברות עם בעלי העניין,  והמנהלים בארגון

 וגורמי החוץ הפועלים במתקני קבלני המשנה, , המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים

 חינת תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבהרשות  

  ועדכונה בהתאם לצורך.התאמתה 

  

  תאריך_______________

  

  

  

  

  



  הצהרת הגורם החיצוני

  

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת לשמירה על איכות הסביבה  .1

 המפורטות בנספח איכות סביבה.

הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה להיגרם פגיעה לאיכות הסביבה  .2

, נועדה לצמצם פגיעה זו ככל שניתן. וכי מילוי ההנחיות שקבלתי, לרבות נהלי רש"ת

בהתאם לכך, הובהרו לי חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי לפעול בהתאם להן ונמסר לי 

כי היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת הינה הגורם אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, 

 בכל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המחייבות.

נוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח אין לגרוע מחובתי לשמירת כל ב .3

הוראות הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות 

הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא 

 להמעיט בהוראות הדין הרלבנטיות.איכות הסביבה והן באות לרבות ולא 

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות  .4

 הסביבה בתחומי רש"ת.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרש"ת מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם  .5

 .   בתחומי פעילותי ו/או שנודע לי עליו במהלך שהותי בתחומי רש"ת

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אין כדי לקחת אחריות על מילוי  .6

 חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין.      

  

  שם הגורם החיצוני ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפון___________

  ה_________חתימ

      

  

אני, ______________ עובד רש"ת, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי 

הגורם החיצוני החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות 

  שנתנו לו ואת המחויבויות המוטלות עליו. 

  ______ -חתימת עובד רש"ת



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח טו'

 נספח כיבוי אש

 

 כללי .1

לשם מילוי תפקידיה חייבת רשות כבאות, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים   .א

הדרושים למניעת דלקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, 

  ושותפי הפעילות על מנת להקטין את סיכוני הבטיחות מאש.

: הטרמינל והמשרדים, הדלפקים, החנויות והמחסנים שבו, וכן המבנים מתקני רש"ת  .ב

והמתקנים השונים הנמצאים בשטח מתקני רש"ת, הינם מבנים מסחריים שקיומם 

 ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

באות ), רשות כבאות, חייבת להבטיח את שירותי הכ1959על פי חוק שירותי הכבאות (  .ג

 לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

מפעילים (זכיינים וקבלנים) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני   .ד

רש"ת ובשטחים המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות 

 ט בנספח זה.והנהלים הנוגעים לבטיחות אש, כמפור

הזכיין נדרש להכין "תיק מפעל" עפ"י תקנות רישוי עסקים ולהציגו לממונה בטיחות   .ה

 רש"ת לאישור.

 מטרה .2

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל מפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק 

  בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים, בתחומי מתקני רש"ת.

הנחיות מחייבות אלה הינן חלק מכלל פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלות מתקני רש"ת 

 למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

 שיטה .3

  תדריך  .א

מפעיל מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, 

בהתאם להנחיות יחידת שירותי ויחתום על טופס תיאום ביצוע עבודות עם גורמי רש"ת, 

 הצלה וכיבוי אש/כב"א/מ. בטיחות, 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

דיווח ומסירת פרטים להנהלת המתקן ו/או ליחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה בעת  )4

 אירוע שריפה או חומ"ס.

לפעול על פי הנחיות הנהלת המתקן או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.  )5

 (מחוז חוף)



, ידריך את המועסקים על פי  מטעם הזכייןאש  מדריך בטיחות אש/ממונה בטיחות

  הבאים: הנושאים

כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם   )1

בתחום נמלי התעופה של רש"ת, יהיה בכפוף לאישורים מתאימים של הנהלת 

  .מדור מניעת דליקות של רשות הכבאותהנמל/מסוף  ובתיאום 

המפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות  –חומרים מסוכנים במקומות השירות  )2

השירות, לידם או בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר 

אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת הנהלת המתקן ומדור מניעת דליקות ברשות 

  כבאות מקומית אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב ומראש. 

ת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרב

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

הצבת מכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה,  –חומרים דליקים  )3

המסחר והתעסוקה, ובהתאם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת אישור 

 .ות הכבאותמדור מניעת דליקות של רשסופי 

חל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי  –שינוי יעוד למבנה  )4

לאחד מבני המקומות בהם ניתן השירות, אלא אם ניתן לכך אישור מראש של 

הגורמים הנוגעים בדבר ברשות שדות התעופה, לרבות אישור מדור מניעת דליקות 

מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט  של רשות הכבאות. יש לזכור כי שינוי יעוד

של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת חירום וכיו"ב), ולסכן חיי 

 אדם ורכוש.

אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הוא עבודה  –ביצוע עבודה באש גלויה  )5

ייבות באש גלויה, עבודה המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מח

תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים בדבר בשדה/מסוף לאישור עבודות אלה, ובכפוף 

לקבלת אישור סופי של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות בתחומה נמצא המתקן. 

אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגיש המפעיל (טופס זה יימסר למפעיל על פי 

ודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו בקשתו) לביצוע העבודה. בכל מקרה של עב

  אש.-להלן, מטעם, יחייבו פיקוח של עובד שהוכשר לכך בכיבוי

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי

אוטוגני, ריתוך חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה 

  הצתה וחום.המייצרות מקורות 

במתקני רשת, בטרמינלים ובמבנים  – ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק )1

השונים פרוס מערך גלאים ובהם גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל 

עבודת חיתוך המייצרת עשן / אבק כגון; חיתוך אבן, זכוכית, פרספקס, 

מניעת  פלסטיק, גבס, עץ, וכיוצ"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם ממדור

דליקות. עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים על מנת 

למנוע את זיהומם באבק או ניתוק מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת 

 בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר.



ניתוק מערכות גילוי והתראה,  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )2

רם, מטעם מחלקת הצלה וכיבוי אש, שהוסמך לכך. לפני יתבצע על יד גו

הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג אחזקה של המתקן בו 

מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות 

מקומית. הניתוק יתבצע רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא 

צרות אבק או עשן הפוגע בגלאים (אש, עשן, ניתוק, כמו בעבודות בנייה המיי

להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלאים 

  מכוסים כך שלא יגרם להם נזק תפקודי.

כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות  )3

 רטובות, ומול ממונה הבטיחות/מנהל אחזקה.

  לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט.ניתוק מגופי מים  )4

ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי חשמל ובארונות חשמל אסור  )5

  בהחלט.

ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה  –ציוד כיבוי אש במקומות שירות  )6

 בלבד.

כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית  )7

). מפעיל שאחד מעובדיו, יעשה שימוש לא חוקי 1959(בהתאם לחוק הכבאות 

בציוד כבוי אש, ייקנס בגובה הנזק שנגרם לציוד ו/או בעלות חומרי הכיבוי 

  שהיו בשימוש שלא כחוק.

הנהלות מתקני רש"ת/ יחידה  –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )8

הצלה וכיבוי אש בנמלי התעופה/כב"א במסופי הגבול שבאחריות רש"ת 

ותנים מענה במהלך היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי נ

וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, על 

המפעיל חלה החובה שלא להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו 

 ואישורו של מנהל המתקן ומחלקת הצלה וכיבוי אש/מנהל אחזקה 

  ה קשר עם מחלקת אחזק

  

      משרד מנהל האחזקה ________________________________

_________________________  -___________________פקס   - חדר מבצעים / מוקד 

      

  

 גבול/נמלי תעופה של רש"ת- דרישות מניעת דליקות במתקני מסופי .4

הטרמינל/תפעול, למקום מעברי חירום ודלתות מילוט מבניין  –מעברי חירום ודלתות מילוט   .א

בטוח יהיו תמיד פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת 

  חירום, ולסכן בכך חיי אדם.

אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעברים, מדרגות ומול דלתות 

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



בטרמינל מותקנת, מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת  –מערכת כריזה   .ב

 חירום. 

בלוח שליטה המיועד לכבאים (פאנל כבאים), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות 

  והוראות על ידי גורמי הצלה וכיבוי אש.

או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור שלא לצורך כיבוי שריפה שימוש בציוד כיבוי אש   .ג

  בתכלית האיסור, ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  

  באש גלויה/ עבודה טופס אישור ביצוע עבודה      

   שם המבקש:

   שם הפרוייקט:

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

                                                                                      אחר

   שם מבצע העבודה:

   תאריך ביצוע:

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.*

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

                                                                                                                                                 

  ספח האישור

  

                                                      :אל

  

          /עבודה:הפרויקטשם 

  

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

  

עובד שהוכשר לכיבוינוכחות   

 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הרצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  

  

                                                                               :מאשר העבודה שם וחתימה 

   

                                                  אישור מנהל אחזקה  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  2018/15/502/012/00מכרז מס' 

  נספח טז'

 נספח התקשורת

  סעיף תקשורת לשילוב בחוזי הרשאה

"המפעיל /המשתמש מתחייב כי מכלול פעילות התקשורת שלו (כהגדרת מונח זה בנספח 

התקשורת) בקשר עם חוזה זה, בין אם במקום השירות ובין אם מחוצה לו, תיעשה בהתאם 

  ובכפוף להוראות נספח התקשורת הזה. 

הוראות נספח התקשורת הן מעיקרי החוזה, והפרתן או הפרת איזו מהן תיחשב להפרתו היסודית 

  של החוזה". 

  



   

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה, תהא הגדרות .1

  המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו). 

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל" 

  אשר יהיה. 

אם מונח זה אינו מוגדר בחוזה העיקרי, תהא לו המשמעות הבאה: שדות  -  "הרשות"מתקני 

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), ) לחוק, מסופי הגבול, לפי 1(א)(5התעופה, לפי סעיף 

  פי כל דין. - תקן אחר, אשר ניתנה לרשות הסמכות להפעילו על, ו/או כל מ1980-תש"ם

המפעיל מתחייב, כי כל פעילות מטעמו הקשורה למערכות תקשורת, בין אם במקומות השירות  .2

ובין אם מחוץ להם בתחום השדה ו/או במתקן הרשות הרלוונטי, תבוצענה בהתאם להוראות 

  נספח זה. 

תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), רשתות כבילה; תקשורת  – "מערכות תקשורת"

- מחשבים; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן

), מערכות גילוי אש, cctv), טמ"ס (catvלרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים, טל"כ ( 1990

  אינטרקום וכיו"ב). 

ל לקבל שירות תקשורת ו/או לחבר מערכת תקשורת קיימת כלשהי בכל מקרה בו יבקש המפעי .3

ו/או להתקין תשתית/ ציוד תקשורת כלשהו בתחומי השדה או במתקני הרשות לרבות 

), יהא עליו לפנות בכתב למנהל החוזה לברר "השירות המבוקש"במקומות השירות (להלן: 

ביצוע השירות המבוקש האם קיים בעל הרשאה מוסמך, אשר קיבל הרשאה מטעם הרשות ל

 על ידי המפעיל. 

הודע למפעיל כי קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירות  .4

המבוקש באמצעות בעל ההרשאה המוסמך האמור בלבד, בהתאם לתנאים שנקבעו בינו לבין 

מור הרשות במסגרת ההתקשרות ביניהם. מערכת היחסים בין המפעיל לבין בעל ההרשאה הא

תוסדר לפרטיה במסגרת הסכם שייחתם בין המפעיל לבין בעל ההרשאה (ובמקרים מסוימים 

  מובהר כי נוסח ההסכם האמור יהא סטנדרטי ויאושר על ידי הרשות). 

כי לא קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, וכי אין בכוונת הרשות להתקשר  בכתבהודע למפעיל  .5

רשאי לקבל את השירות המבוקש כמפורט עם בעל הרשאה כאמור מטעמה, יהא המפעיל 

  להלן: 

השירות המבוקש יבוצע באמצעות גורם בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים למתן  .5.1

-השירות על פי כל דין, לרבות ובמיוחד על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב

1982 .	

רש המפעיל היה השירות המבוקש כולל התקנת/הנחת/שינוי תשתיות/ציוד קבוע, ייד .5.2

תכנית מפורטת של ההתקנות  תקשורת) רכותמע ידתליחלהמציא לאישור הרשות (



"תכניות שבכוונתו לבצע, לרבות מיפוי מדויק של קווי התקשורת המתוכננים (להלן: 

	);ההתקנה"

הרשות רשאית שלא לאשר את תכניות ההתקנה או לאשרה בתיקונים הנדרשים לפי  .5.3

אמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שיידרשו, יינתן לא שיקול דעתה המקצועי. אישור כ

ימי עבודה מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  30- יאוחר מ

	ההתקנה. 

כמו כן מובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להורות כי השירות המבוקש יינתן  .5.4

ות את התנאים לחיבור באמצעות מערכות תקשורת של הרשות, ובמקרה כזה תקבע הרש

	(לרבות תנאי תשלום ותנאים הנוגעים להפעלת ולאחזקת התשתית/המערכת). 

הרשות רשאית לקבוע כללים והנחיות נוספות באשר לאופן ולמועדי ביצוע ההתקנה,  .5.5

לרבות כללים בדבר סוג הכבילה או סוג התשתית/המערכות שתותקן, שילוט התשתית, 

	הרשות וכיו"ב. כיסויה, כפיפות לפיקוח מטעם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המפעיל יהיה חייב בכל מקרה לעמוד 

בתנאים ובכללים לעניין סוג מערכות מתח נמוך מאוד שיותקנו על ידו במקומות השירות 

	המתממשקות למערכות אחרות בשדה או במתקני הרשות. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  .5.6

Wireless) (של המפעיל תבוצע רק  בתוך מקומות השירות, מכל הסוגים והתקנים

לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם 

ומות הציבוריים וללא כל בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למק

הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות השירות של המפעיל, ותבוצע 

פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי - על

	השידור, בהם ישתמש המפעיל.

אית לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשבכל עת, 

לבצע בדיקה כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. 

במקרים של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מיידי כל התאמה שתידרש על מנת 

למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות 

של המפעיל ואף לפעול בעצמה לניתוקה, רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית 

  אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 

שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות יקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והרדין, וכי תנאי מו

  הנדרשים לכך לפי כל דין.  



שונים של המפעיל באמצעות רשת תקשורת  קישור בין מתחמיםמודגש, כי לא יאושר 

  אלחוטית. 

) תכנית, חתומה תקשורת רכותמע ידתליחבתום ההתקנה ימציא המפעיל לרשות ( .5.7

) את as‐isהמוסמך מטעם המתקין, ואשר משקפת בדיוק (ומאושרת על ידי הגורם 

). המפעיל מאשר בזה, כי ידוע לו "תכניות לאחר ביצוע"העבודות שבוצעו בפועל (להלן: 

שהתכניות לאחר ביצוע תשמשנה בעתיד לצרכי תיקונים תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא 

אי דיוק או טעות בתכניות באחריות לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיגרמו כתוצאה מ

	לאחר ביצוע, בין לרשות ובין לאחרים שיסתמכו על תכניות אלו. 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות קיימות כולל  בעלות. .6

התקנת ציוד, בין באמצעות בעל הרשאה מטעם הרשות ובין באמצעות גורם מוסמך מטעמו, 

של הרשות מיום ההצבה או ההתקנה (למעט ציוד קצה שנרכש או נשכר יהיו קניינה הבלעדי 

על ידי המפעיל ואשר יהיה ניתן לניתוק מתשתיות/מהרשת ללא גרימת נזק למחוברים כגון 

, מודמים וכיו"ב) והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם וכפי מצבם ערב PCציוד קצה, מחשבי 

  שות. סיום החוזה (על הארכותיו, ככל שיהיו), לר

לעיל מובהר, כי למעט במקרים שיסוכם אחרת  6 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .אחזקה .7

לת לתחזוקת התשתית ולאחזקתה התקינה, סיפא), האחריות הכול 5.4 ומראש (כאמור בסעיף 

ההרשאה על פי ההסכם בין הרשות למפעיל, תחול על המפעיל בלבד, ולרשות לא  תקופתבכל 

  תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. 

המפעיל יהא האחראי הבלעדי להפעלתה ולאחזקתה כדין של התשתית  .ומיסים לדין כפיפות .8

י הוראות כל דין. כמו כן יהא המפעיל האחראי הבלעדי והשירות המבוקש ולשימוש בהם על פ

לתשלום כל המיסים, התשלומים, האגרות ותשלומי החובה, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו על 

התשתית, הנחתה, אחזקתה, הפעלתה או השימוש בה ו/או בשירות המבוקש משך כל תקופת 

  ההרשאה על פי ההסכם בינו לבין הרשות. 

בהתאם לאמור לעיל מובהר ביחס לטלוויזיה רב ערוצית, כי חיבורה על  ית.טלוויזיה רב ערוצ .9

ידי המפעיל במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם 

הרשות (כפי שנבחר או ייבחר מעת לעת על ידי הרשות), ובהתאם לכללים שיחולו מכוח 

. המפעיל לא יורשה להתקין אנטנות או ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור

 להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים למחוץ למבנה הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 

טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון 

להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 

  ידי בעל ההרשאה. 

  



 הוראות נוספות   .10

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .10.1

המפעילים השונים במתקן הרשות, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי 

בנוגע לפעילויות המתקיימות במתקן הרשות, בין היתר,  (on‐line)מידע מקוון 

עות התחברותם באמצ –ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת המחשבים של 

הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים שייקבעו על ידי 

	הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .10.2

רכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר ניתנות לחיבור למאגר מידע מ

המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל 

לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה  (on‐line)מידע מקוון 

  או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 
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  נספח יז'

  נספח בטיחות בתעבורה

  

הוראות נספח זה יחולו על בעל ההרשאה ועל כל מי מטעמו שיועסקו במתן השירותים וכן על  .1

כל קבלן (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או 

 במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים.עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, 

לעיל, מובהר בזאת שבעל ההרשאה יהיה אחראי בלעדי לקיום  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2

כל הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או 

פת ההרשאה כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות במהלך תקו

באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים  אלמתן השירותים , וייש

לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. המפעיל מתחייב שהוראות נספח זה 

יפורטו, בכתב, בכל התקשורת בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה 

עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו  ובין כל

  מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין בעל ההרשאה.

  בעל ההרשאה מצהיר בזה וימלא אחר כל דיני הבטיחות בתעבורה. .3

ודיע על מינויו בעל ההרשאה ימנה מנהל חוזה שישמש נציגו בשטח העבודה, והמתקן וי .4

  באמצעות מכתב למנהל החוזה מטעם רש"ת.

בעל ההרשאה ימנה קצין בטיחות בתעבורה מטעמו ומפקח רכב תפעולי , וימנה נאמן בטיחות  .5

 במקום.

כל הרכבים יהיו בפיקוח קצין בטיחות בתעבורה ובהתאם להוראות החוק ואושר מנהל   .א

 תחום הבטיחות במשרד התחבורה.

כי כל הרכבים והציוד יהיה עם רישוי בתוקף וביטוח כפי שמחייב  באחריות בעל ההרשאה  .ב

 החוק.

בהתאם לדרישות פקודות הבטיחות בתעבורה ונהלי רש"ת, חובה כי על כל הרכבים   .ג

והציוד יהיו עם חגורת בטיחות לנהגים, אזעקות בנסיעה לאחור ואבטחות אחרות כנדרש 

 בפקודת הבטיחות ותקנות התעבורה.

יל הרכב והציוד וכן עובדים המאותתים באתר אודות הנחיות ספציפיות יש לידע את מפע  .ד

 לתנאי ונהלי העבודה

 באתר.

כניסה למורשים לשטח המבצעי תינתן רק לאחר תדרוך נהיגה וידיעת כל כללי ר.ש.ת   .ה

 בנהיגה בשטח המבצעי.

 האתר יהיו עם תוכנית תנועה מאושרת ותמרור מתאים לתקנים. הסדרי תנועה בשטח   .ו

 



באחרית בעל ההרשאה כי עובדיו יעברו בתחילת העסקתם במקום מתן השרות ולאחר מכן  .6

בתדירות של אחת לשנה לפחות, הדרכת בטיחות בתעבורה ונהיגה בשטח המבצעי וסיכונים 

 הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.

צועית ובלבד ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה מק

שאושרו לך ע"י אחראי בטיחות רש"ת. בעל ההרשאה ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת 

 העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות הסעות ,וכו').

פי הנחיות המנהל והממונה, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות, –בעל ההרשאה ינהג על  .7

ורה ברשות בכל מקרה של תאונה במידי והכל בעל ההרשאה ידווח לאחראי בטיחות בתעב

  בהתאם להוראות רש"ת.

                                                                                                                                

  ב ב ר כ ה,

  מאיר רחמים 

 בתעבורה ר.ש.ת
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