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    רשות שדות התעופה   .8' ל 1

    כללי. 1 1

  לצמיתות  פרוטוקולים מישיבות הנהלת נמלי תעופה )1(

  לצמיתות  ארגון ושיטות ביחידות הרשות )2(

   שנים5  סיורים וביקורים בנמלי תעופה )3(

נוהלי תפקוד בעת תקלה או השבתה של מערכת מבצעית  )4(
למעט דיווח בדבר תקלה או (חיונית בנמלי התעופה 

  )השבתה

  לצמיתות

   שנים3  דיווח בדבר תקלה או השבתה של מערכת מבצעית חיונית )5(

  לצמיתות  מדיניות התקשרות ברשות )6(

   שנים5  התקנת מתקני תקשורת )7(

  לצמיתות   מחלקות הרשותחות סטטיסטיים בדבר פעילות"דו )8(

    טחוןיחטיבת ב.   2 2

  לצמיתות  ג" מדיניות בטחון המתקנים בנתב )1(

   שנים4  ם ומינהלה "התכתבות עם משרדי ממשלה בענייני בנא )2(

   שנים4  ג" כניסה לנתבתרישיונו )3(

    חטיבת שירות לנוסע.   3 3

   שנים10  ביקורת טיב )1(

  לצמיתות  התכתבות בנוגע לכניסת עובדים זרים לארץ )2(

  לצמיתות  התכתבות בנוגע לכניסת עולים חדשים לארץ )3(

  לצמיתות  )ם"למעט טיפול בחדר אחמי(ם "קבלת אחמי )4(

   שנים7  ם"טיפול שוטף בחדר אחמי )5(

  לצמיתות  ג"התכתבות עם משטרת ישראל בנוגע לעבודתה בנתב )6(

   שנים5  גניבות ואבידות נוסעים )7(

  לצמיתות  ג"צילום סרטים ותיעוד אירועים בנתב )8(

   שנים7  התכתבות וחוזי התקשרות עם קבלנים וזכיינים )9(

    מבצעים.    4 4

  לצמיתות  הוראות בטיחות בטיסה )1(

  לצמיתות  תקריות אוויר )2(

  לצמיתות  התכתבות עם חיל האוויר )3(

   שנים10  שימוש במתקנים צבאיים )4(

  לצמיתות  רעש מטוסים )5(

   שנים15  ם"מכ )6(

  לצמיתות  רשות לתובלה אווירית )7(

    קעחטיבת מבצעי קר. 5 5

   שנים5  שירותי טרום טיסה לנוסעים )1(

  לצמיתות  מטרד ציפורים )2(

    חטיבת הנדסה.   6 6



  לצמיתות  תוכניות מאושרות בהנהלת אגף תעשייה וניהול )1(

 ,אומדן כספי, מהותו, תקציר המפרט את מטרת הפרויקט )2(
  ")דף פרויקט("זמנים לתכנונו ולביצועו -לוח

             

  

 שיחות עם מתכנני הפרויקט סיכומי: תיק פרויקט המכיל )3(
  ,ומלוויו

 ,תקציב מאושר, תקציב של פרויקטהתכתבות בדבר תכנון            
תוכנית , היתרי בנייה באגף התכנון, מינוי פרויקט    כתב 
  תעודת גמר ואישור אכלוס ,עדות

  לצמיתות

  שנים ממתן7  למעט דוגמאות, תיק הדרכת המתכננים ומלווי הפרויקט )4(
  תעודת סיום

  לצמיתות  תעודת סיום )5(

, לאספקת טובין או מתן שירותים, תיק מכרז לבינוי. א )6(
למעט מכרזים שעוררו עניין ציבורי או שהם בעלי

 או שעניינם הקמת, תחשיבות לאומית או מוניציפאלי  
  חודייםיבנייני ציבור ותשתית וביצוע פרויקטים גדולים וי

  
 , טובין או מתן שירותיםלאספקת, חוזה עם קבלן לבינוי. ב           

 למעט מכרזים שעוררו עניין ציבורי או שהם בעלי חשיבות
 או שעניינם הקמת בנייני ציבור, תלאומית או מוניציפאלי

  חודייםיותשתית וביצוע פרויקטים גדולים וי

 שנים ממתן 5
  תעודת הסיום

  
  
  
 שנים ממתן 7

  תעודת הסיום

בעלי חשיבות הם בורי או שמכרזים וחוזים שעוררו עניין צי )7(
הקמת בנייני ציבור  או שעניינם, תלאומית או מוניציפאלי

  חודייםיותשתית וביצוע פרויקטים גדולים וי

  לצמיתות

 שנים ממתן 10  למעט דוגמאות, יומני עבודה )8(
  תעודת הסיום

  לצמיתות  בדיקות מעבדה )9(

  לצמיתות  פרוטוקולים בנושא התקדמות בניית הפרויקט )10(
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