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 הסכם
 בתל אביבשנערך ונחתם 

 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

  82מגדל עתידים, קומה מ
 קריית עתידים

 53.77ת.ד. 
 .4.53.1תל אביב 

 .82..18-54פקס:  18-4271611טלפון: 
 "( החברה)להלן: "

 

 בין:

   ;מצד אחד
 _____________________ 

 מרחוב ________________

 __________; פקס: ________ טלפון:

 ח.פ. / ע.מ.: ____________________

 "(הקבלן)להלן: "

 לבין:

 ;שנימצד 
 

  

 התקנה ,ביצוע עבודות תכנון, אספקהבחירת קבלן ללמכרז פומבי ליך של הניהלה והחברה  :הואיל
המוקמת על ידי  הטבעי גזהמערכת הולכת מתקני ( בUPSפסק )-של מערכות אל ותחזוקה

 ; מכרזלהגיש הצעה החברה, והקבלן 

 והתחזוקה ההתקנה ,והחברה קיבלה את הצעת הקבלן לבצע את עבודות התכנון, האספקה :והואיל
, והיא מעוניינת למסור לקבלן את ביצוע העבודות )כהגדרתן להלן( בהתאם למסמכי הנ"ל

 ולתנאי הסכם זה; מכרזה

כקבלן עצמאי,  יםאמורהתנאים התאם למסמכים והוהקבלן מעוניין לבצע את העבודות ב :והואיל
מעביד בין החברה לבין הקבלן או מי -יחסי עובד, במישרין או בעקיפין, מבלי שיתקיימו

 טעמו; מ

והקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו  והואיל:
 והתחייבויותיו המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;

לביצוע  קשראת זכויותיהם והתחייבויותיהם בבהסכם זה וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר  :והואיל
 העבודות; 

 

 :ין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה ב

 כללי -פרק א' 

 הגדרות ..

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצידם: 

פסק על פי הוראות הסכם -מערכות האל הותקנת םבהמתקני החברה  - ים"/אתרה"
המצויים באזור התחום בין קו הרוחב העובר בקיבוץ בית קשת  זה,

כן בכל אתר , ולבין קו הרוחב העובר בקצהו הדרומי של ים המלח
אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם להוראות 

 ; ההסכם

פסק -לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל מכרז פומבי - "המכרז"
(UPS )מיום  ולהקמת מאגר קבלנים טבעי גזל ההולכהמערכת ל

נספח , המצ"ב כנספחיו וצרופותיושפרסמה החברה, על  2.21.8..3
 ; זהלהסכם  זי"
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אחר  או נציג מוסמך מהנדס חשמל מטעם החברה על פי החלטתה, - "הממונה"
  בכתב;לקבלן ודיע תשהחברה מטעם החברה כפי 

 ; הסכםל 'אנספח צורף כהמהמפרט הטכני  - "המפרט הטכני"

 להלן; ..6 בסעיף  ןכהגדרת - "העבודות"

 ט"ו נספחכ המצ"ב ,המכרזהצעת המחיר שהגיש הקבלן במסגרת  - מחיר""הצעת ה
 ;הסכם זהל

 ; מי מטעמו במבוא להסכם זה, לרבות שפרטיו מפורטיםהקבלן  - "הקבלן"

ידי החברה -ידי הקבלן ואושרו על-כל תוכניות העבודה שהוגשו על - "התוכניות"
 הממונה; לרבות כפי ששונו בהוראת בכתב, 

 והתוכניות;  ,ונספחיעל  המכרזלרבות הסכם זה על נספחיו,  - ההסכם""

פרט הטכני כפי שאלו מתוארות במ (UPS) פסק-ת אלומערכ - "המערכות"
לוח חלוקה, יציאה לו פסק כולל מצברים, מטען ספק-)הכוללות אל

 הכל כמפורט במפרט הטכני(;

"נספח האחריות 
 והתחזוקה"

מתן האחריות למערכות במהלך להסכם, המסדיר את אופן  'ינספח  -
למערכות במהלך מתן שירותי התחזוקה אופן תקופת האחריות, ואת 

 .תחזוקהה תתקופ

חודשים  26 שמשכה, לכל מערכת על כל רכיביה תקופת אחריות - "תקופת האחריות"
 26.5בסעיף  מונח זה כהגדרת) של כל מערכתקבלה הסופי הממועד 

 ;(להלן

ת ההסכם לעניין ההקמה ותקופת ההסכם לעניין התחזוקה, תקופ - ת ההסכם"ו"תקופ
 .להלן 65 בסעיףמונחים אלה הגדרת כ

הקבלן שנבחר על ידי החברה ו/או כל מי שיבוא במקומו להקים את  -  "קבלן ההקמה"
המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל או כל חלק מהמערכת 

 יימים ועתידיים.הנ"ל, ו/או לחבר צרכנים לאורך תוואי המערכת, ק

תקופת התחזוקה לכל מערכת, במהלכה יינתנו השירותים המפורטים  -  "תקופת התחזוקה"
ה עם תום להלן ובנספח האחריות והתחזוקה, שתחילת 82ף בסעי

 שנים מהמועד האמור. 3תקופת האחריות של המערכת וסיומה בתום 

 

 מבוא ופרשנות .2

 בלתי נפרד הימנו.  המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק ...2

חלוקת ההסכם לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלה נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין  .2.2
 להשתמש בהם לשם פרשנות ההסכם. 

אין תוקף להסתייגות או לסטייה מהוראות ההסכם על נספחיו אלא אם אושרה במפורש  .2.8
 ובכתב ע"י החברה. 

ה את זה )ולא ייחשבו כסותרים זה את זה( מסמכי ההסכם יתפרשו, ככל הניתן, כמשלימים ז .2.6
וכמוסיפים על התחייבויות הקבלן )ולא כגורעים מהן(. במקרה של סתירה, אי התאמה או 

זה להלן  2.6סעיף "(, יחולו הוראות סתירהכפל משמעות שלא ניתן ליישבם )להלן: "
המיטיב עם תפורש הסתירה באופן  ,בכל מקרה של סתירהלהלן.  2.5-2.3והוראות סעיפים 

החברה. מקום שהתחייבויות הקבלן במסגרת הצעתו מיטיבות עם החברה מעבר לדרישות 
, תחייבנה התחייבויות הקבלן במסגרת הצעתו, אך בכל מקרה לא תהיינה המכרז

 . מכרזהתחייבויות הקבלן פחותות מההתחייבויות בהתאם למסמכי ה
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, תקבע ההוראה לבטיחותהנוגע  במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי ההסכם בכל עניין .2.5
 המחמירה. 

, סדר העדיפות בין אופן ביצוע העבודותבמקרה של סתירה בין הוראות מסמכי ההסכם לגבי  .2.4
יהיה הסדר הבא )כל הוראה במסמך קודם ברשימה המפורטות במסמכים שלהלן ההוראות 

 שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך שבא אחריו(: 

 ; תקנים ישראליים .א

 רים הנזכרים במסמכי ההסכם. תקנים ז .ב

 הנחיות הממונה;   .ג

 התוכניות )כפי שאושרו(; .ד

 המפרט הטכני;  .ה

 ;הצעת הקבלן והצעת המחיר( המפרט הטכני, )למעט נספחי ההסכם .ו

 ההסכם;גוף  .ז

 ;)למעט המפרט הטכני( מכרזהנספחי  .ח

 ;המכרזגוף  .ט

 הצעת הקבלן. .י

בגין ביצוע העבודות,  םהתשלולגבי ו/או המכרז במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם  .2.7
סדר העדיפות בין ההוראות יהיה הסדר הבא )כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן 

 עדיפה על ההוראה שבמסמך שבא אחריו(:

 התוכניות )כפי שאושרו(; .א

 המפרט הטכני;  .ב

 ;הצעת המחיר(המפרט הטכני ו)למעט  ההסכם .ג

 ;ההזמנה להציע הצעות למכרז .ד

  .הצעת המחיר .ה

 23.2מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראת שינויים )כמשמעה בסעיף  ,למען הסר ספק .2.3
להלן( שניתנה לאחר אישור איזה ממסמכי ההסכם )לרבות התוכניות(, תגבר הוראת 

 השינויים.  

ו/או חוסר  בין הוראות מסמכי ההסכם ו/או אי התאמה סתירה על גילה הקבלן או נודע לו .2.9
לעיל. בהיעדר קביעה  2.6-2.3ונה ויחולו הוראות סעיפים ימסור על כך מיד הודעה לממ, בהן

 להלן. 8.7מפורשת בהסכם על נספחיו לגבי סוגיה כלשהי, יקבע הממונה כאמור בסעיף 

אם או ה הנכון של הוראה כלשהי מהוראות מסמכי ההסכם, לקבלן ספק בפירושאם יהיה  .1..2
יפעל הקבלן  ה כאמור,הוראהודעה לקבלן לפיה אין הקבלן מפרש כהלכה  הממונה ימסור

הווה עילה לעיכוב ביצוע העבודה ע"י לא ת הממונהמחלוקת עם הממונה ולפי הוראות 
  הקבלן.

 הצעת הקבלןיה מהוראות יתר מסמכי ההסכם שנכללו ביאין תוקף להסתייגויות או לסט ....2
  .)ככל שנכללו(

או סיום   תהעבודוהוראות ההסכם שמטבען או עפ"י האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע  .2..2
(, ימשיכו לחול על אף סיום העבודותההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף טרם סיום ביצוע 

 ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.

מורכב הקבלן ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב, חייב כל אחד מהם במלוא  .8..2
 ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחד ולחוד.  
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כדי לגרוע מחובות ואחריות הקבלן ו/או היצרן לפי הדין, אלא להוסיף אין בהוראות ההסכם  .6..2
לא יגרעו ו/או ישנו את ההסכם,  כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחרעליהן בלבד. 

במפורש  החברה אלא אם הסכימה להם והתחייבויות הקבלן לפיו, זכויות החברהלרבות 
   .בכתבו

 הממונה .8

דין על פי כל ו הנחיות הממונה ו/או הנחיות החברהלתאם בה העבודותהקבלן יבצע את  ...8
. יובהר, כי אין במתן ההנחיות דלעיל או בהיעדרן כדי העבודותביצוע ותקינה החלים על 

 לפי ההסכם והדין. קבלןלגרוע בדרך כלשהי מהתחייבויות ואחריות ה

הקבלן ו/או  החברה רשאית למנות מפקח )חברה או אדם( שינהל את ביצוע העבודות על ידי .8.2
כסמכויות יפקח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן. סמכויותיו של המפקח כלפי הקבלן יהיו 

, אלא אם כן החברה תקבע אחרת לעניין תשלום לקבלן, למעט זה 8לפי סעיף  הממונה
במפורש ובכתב. החברה תהא רשאית להחליף את המפקח ו/או לשנות את סמכויותיו כלפי 

 דעה בכתב שתשלח לקבלן.הקבלן בכל עת בהו

לרבות בדיקת  ,ולהשגיח על אופן ביצוע העבודות האתריםרשאי בכל עת לבדוק את  מונההמ .8.8
וכן  , התאמתם למסמכי ההסכם, לתוכניות ולהצעת הקבלן,בשימוששוהציוד טיב החומרים 

עבודות. הקבלן מתחייב לאפשר הקשור לביצוע  מונהלבדוק כל דבר אחר אשר לדעת המ
 .מונהבכל דרך סבירה לפי דרישת המ מונהולסייע למ האמורותהבדיקות את לבצע  מונהלמ

הממונה יאשר את כל התוכניות שנדרש הזוכה להגיש בהתאם למפרט הטכני ובכלל אלה  .8.6
ת, בהתאם לתכנון הבסיסי של המערכת הכלול במפרט הטכני ומערכההתכנון המפורט של 

 ולפי צרכי החברה. 

ממונה בכתב את הקבלה הסופית של המערכת באתר, כאמור לגבי כל מערכת, יאשר ה .8.5
 להלן, וילווה את כל אבני הדרך לביצוע העבודות. 26.5בסעיף 

אם וככל שניתנה לקבלן ו/או למי מטעמו הנחיה כאמור לעיל שהקבלן מסתייג מביצועה,  .8.4
 הקבלן ימסור את הסתייגותו המנומקת בכתב לממונה ו/או לחברה וזאת מיד לאחר קבלתה

על פי הסכם זה,  העבודותובכל מקרה לפני ביצועה אך מבלי לעכב את לוחות הזמנים לביצוע 
אלא אם הורתה לו החברה ו/או הממונה אחרת. לא תתקבל הסתייגות כאמור אם נמסרה 

 ע"י הקבלן לאחר ביצוע ההנחיה כאמור.

עקרונות הוראות והחלטות הממונה תינתנה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי  .8.7
המפורטים בהסכם זה ובהתאם להוראה המחמירה  העבודותמקצועיים מקובלים בתחום 

. האמור יחול גם במקרה לעיל 1 ביותר המיטיבה עם החברה בכפוף לסדרי העדיפויות בסעיף 
ה הן סופיות ומחייבות את של היעדר התייחסות בהסכם והמכרז. הוראות והחלטות הממונ

הקבלן ממועד מסירתן לקבלן ו/או מי מטעמו והקבלן ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא 
 חולק עליהן.

לפי הצעתו, ההסכם,  קבלןלממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות ה .8.3
 .  העבודותוהדין בקשר עם ביצוע  המכרז

למקום עסקו של הקבלן, , להיכנס בכל עת סבירה מוטעלכל נציג מולממונה הקבלן יאפשר  .8.9
, וכן לכל מקום שממנו על פי הסכם זהולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי אתרים ל

 .העבודותביצוע צורך ל או ציוד מובאים חומרים

ת הפיקוח יוכי זכוביצוע העבודות מוטלת באופן בלעדי על הקבלן והאחריות על מובהר  .1..8
כל על אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם  הינן עבודותעל ביצוע ה לממונה ושניתנ
קוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה יהפבמלואו, אולם  שלביו

  למילוי הוראות הסכם זה.

 העבודות  .6

פסק -אלשל מערכות  ותחזוקה ן, אספקה התקנההקבלן יבצע עבור החברה עבודות תכנו ...6
לצורך השלמת העבודות על  כן פעולות נלוות שעליו לבצען על פי תנאי הסכם זהובאתרים, 

 ,להסכם 'נספח אמפרט הטכני ב"י העפ ,תקיןובאופן  מנת שהמערכות יפעלו במלואן
לרבות, מבלי לגרוע  ,בהתאם להוראות כל דין החל על ביצוע העבודותוהמאושרות  התוכניות
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פיו ובכלל אלה: תקנות החשמל -והתקנות על 956.-התשי"ד ,חוק החשמלמכלליות האמור, 
ותקנות החשמל )התקנת  998.-סטטיות במתח נמוך(, התשנ"גפסק -)התקנת מערכות אל

הספר הכחול, פרק החשמל הוראות וכן על פי ; .99.-וולט(, התשנ"א 111.וחות במתח עד ל
יכללו העבודות, בין  לקבלן. מבלי לגרוע מהאמור, ממונההשיורה כפי  -והסכם זה, והכל  (13)

 היתר: 

 להלן;  .2 בסעיף , במפרט הטכני ובמכרזכמפורט מפורט של המערכות  תכנון  .א

 להלן;   28 ףכאמור בסעי למערכות ות וראשוניותיביצוע בדיקות קבלה מקדמ .ב

ה ככל שיידרש, כמפורט או נציגים מטעם החבר טכנאים, מפעיליםביצוע הדרכות ל .ג
 להלן; 25בסעיף 

 אתרים; במערכות הוהתקנה של )לרבות העמסה ופריקה( הובלה  .ד

 להלן;  26 ביצוע בדיקות קבלה כמפורט בסעיף  .ה

 88-ו 82 פיםושירותי תחזוקה כאמור בסעילהלן  88-ו .8פים אחריות כאמור בסעי .ו
 להלן; 

לפחות  עברת דיווחים שוטפים בכתב לממונה בדבר התקדמות העבודות, אחת לשבועה .ז
 . ו/או בהתאם לדרישת הממונה

כל פעולה נוספת הנדרשת באופן סביר לצורך ביצוע העבודות או נלווית להן, כפי  .ח
שתורה החברה לקבלן, לרבות השתתפות בישיבות תיאום ביצוע עם הגורמים השונים 

 רכת הולכת הגז הטבעי. העוסקים בהקמת מע

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להסכם, וימלא, לצורך זה, אחרי כל הוראותיו  .6.2
שיון יתבוצע רק על ידי בעל ר ,שיון או היתרי. כל עבודה הדורשת, על פי כל דין, רהממונהשל 

 .היתר כנדרש וא

סופקו והותקנו  כבוהור התמורה בגין העבודות תשולם בהתאם למספר המערכות שתוכננו, .6.8
 פועל, כאמור בהסכם זה ובמפרט הטכני. הצלחה בב

, מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה על פי למכרז ..8על אף האמור בסעיף  .6.6
, מבלי שבהצעת המחיר , להגדיל או להקטין את כמות המערכותלהלן 81וסעיף  המכרז

כי החברה אינה מתחייבת כי  כן, מובהרכמו . המפורטים בהצעת המחירהמחירים שישתנו 
יבוצעו ע"י הקבלן ואינה  למכרז ..8מערכות הנזכרות בסעיף הכל העבודות בקשר עם 

 מתחייבת להיקף ביצוע כלשהו.

נעשה לידיעה במכרז ובהצעת המחיר ציון מספר המערכות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .6.5
אשר היו האישורים, התכנונים וכיו"ב  כללית בלבד והוא מבוסס על המרכיבים, הדרישות,

לא תהיה עילת תביעה כלשהי כנגד החברה  קבלןוכי ל במועד פרסום המכרז,ידועים לחברה 
  .בכמות המערכותבגין שינויים 

 מנהל פרוייקט .6.4

בהתאם לכל הדרישות  עבודותהקבלן ימנה מנהל פרוייקט מטעמו שיפקח על ביצוע ה .א
 מקום ביצוע העבודות וישגיח ברציפות על ביצועןזה, יהיה נוכח ב המפורטות בהסכם

כל הוראה או יה, דרישה, הוראה או הבהרה מטעם החברה. יוישמש כאיש קשר לכל פנ
, וכל הוראה או הודעה הודעה שתימסר למנהל הפרויקט תיחשב כאילו נמסרה לקבלן

 .שתימסר על ידי מנהל הפרוייקט תיראה כאילו נמסרה על ידי הקבלן

ידי הקבלן בהצעת הקבלן כמנהל הפרויקט ואושר -יקט יהא מי שצוין עלמנהל הפרו .ב
העומד בתנאי , למנות מנהל פרויקט אחרבכתב ידי החברה, אלא אם ביקש הקבלן -על

 והחברה אישרה את בקשתו. ,(החברה תחליט אחרת למעט אםהסף הרלוונטי במכרז )
, מבלי שתחול עליה קטהחברה תהא רשאית בכל עת לבטל את מינויו של מנהל הפרויי

  .ולבקש מהקבלן להציע מנהל פרוייקט אחר חובת הנמקה כלשהי,

אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או מנהלי הקבלן לביצוע העבודות ולכל  .ג
 האמור בהסכם זה.
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 ניהול יומן .5

"( בשלושה העתקים אשר אחד היומןהקבלן יקיים באתר העבודות יומן עבודה )להלן: " ...5
, שבו יירשמו על ידו מדי יום הפרטים הבאים )אלא אם קבע מונהק תמיד אצל הממהם יוחז

 המפקח כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו(:

 האתר בו בוצעה העבודה; .א

 מהות העבודה שבוצעה וכמותה; .ב

מספרם ושמותיהם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות ושעות  .ג
 עבודתם;

 באים לאתר העבודה או מוצאים ממנו;כמויות החומרים למיניהם המו .ד

 כמויות החומרים למיניהם שהושקעו בביצוע העבודה; .ה

 הציוד המשמש בביצוע העבודה; .ו

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה; .ז

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע העבודות  .ח
 וכל הערה שיש לו בקשר לביצוע העבודות; 

וח על אירועי איכות, אירועי בטיחות ואירועים הקרובים לאירועי בטיחות, וכן דיו .ט
דיווח על פגישות יומיות בנושא בטיחות. דיווחים כאמור יועברו למפקח בכל יום 

 באמצעות הדואר האלקטרוני.

לרשום בעצמו ביומן פרטים  ממונההלעיל, רשאי  ..5 ..5בנוסף לפרטים האמורים בסעיף  .5.2
והערות לפי שיקול דעתו, כגון: הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בקשר עם ביצוע 

יש בו כדי לשקף את מצב הדברים במהלך ביצוע  הממונההעבודות וכל דבר אחר שלדעת 
ביומן  מונההמהעבודות. הקבלן יהיה רשאי להודיע על הסתייגותו מרישומים שבוצעו על ידי 

ימים מיום שנעשה הרישום על ידי  7וזאת על ידי מסירה של הודעה בכתב למפקח בתוך 
. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור, יראו אותו כמי שהסכים לרישומים שבוצעו הממונה

 על ידי המפקח.

יתן , אלא אם כן נהממונהמובהר, כי רישומים שיבוצעו על ידי הקבלן ביומן לא יחייבו את  .5.8
. רישומים ביומן העבודה, אף אם בוצעו או אושרו הממונהלהם אישור מפורש ובכתב על ידי 

ענות לדרישה לתשלום או לשינוי י, לא ישמשו ולא יפורשו בשום מקרה כההממונהעל ידי 
 בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

 .הממונהעל ידי כל דף של יומן העבודה ייחתם עם תום הרישום בו על ידי הקבלן ולאחר מכן  .5.6

אם חלק מהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות במקומות שונים )כגון במפעלים( אזי ינוהל  .5.5
 בכל מקום כאמור יומן עבודה נפרד.

בנוסף לאמור, יערוך מנהל העבודה של הקבלן דו"ח שבועי המתעד את שעות העבודה באתר  .5.4
ל הדרכות הבטיחות קבלני משנה( וכו של כל הגורמים הפועלים באתר )לרבות עובדים

 שקוימו באותו שבוע.

 תיוערבו .4

, עד למועד מציא הקבלן לחברהי ,פי הסכם זה להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על ...4
ת צמודה למדד המחירים תניבלתי מוערבות בנקאית אוטונומית החתימה על ההסכם, 

הצעת מ 1%. בגובה של ,הסכם זה(ידוע במועד החתימה ההמדד  יהאמדד הבסיס ) לצרכן
)להלן:  'בנספח בנוסח המצורף להסכם זה כ (ט"ונספח ) כפי שאושרה ע"י החברהמחיר ה
 "(. ערבות הביצוע"

המורשית למתן על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית  ערבות הביצוע תוצא .4.2
י על יד מראש תאושרזהותו/ה לפחות, ש( AA-, בעלת דירוג מקומי )ערבויות לפי הדין

   .החברה
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עבור כל מערכת  במקרה של הזמנת מערכות נוספות על ידי החברה, תוגדל ערבות הביצוע .4.8
ימי עסקים  7תוך בממחיר המערכת שבהצעת המחיר  1%. ששיעורו בסך נוספת שתוזמן

כל האמור  לופין תימסר בגינה ערבות ביצוע נפרדת.יאו לח מיום מסירת כל הזמנה נוספת
לעניין ערבות הביצוע, יחול, בשינויים המחויבים גם על ערבות ביצוע  בהסכם זה לעיל ולהלן

 מוגדלת או ערבות ביצוע משלימה, שיינתנו לפי סעיף זה לעיל.

ערבות הביצוע שניתנה בהתאם להצעת המחיר שאושרה ע"י החברה במועד חתימת הסכם  .4.6
כת האחרונה יום ממועד הקבלה הסופי כאמור לעיל של המער 41זה תהיה בתוקף עד תום 

או עד מועד המצאת ערבות הטיב כמפורט להלן, לפי המוקדם  מחירהבהתאם להצעת 
ימים  41עד תום  ףקותבתהיה בגין כל מערכת נוספת שתוזמן ערבות הביצוע . מביניהם

 מערכת אותהנקבע עבור להלן( ש 26.5הקבלה הסופי )כהגדרת מונח זה בסעיף לאחר מועד 
 . הטיב כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהםאו עד מועד המצאת ערבות 

במקרה של התמשכות העבודות מעבר למועד פקיעת תוקף ערבות הביצוע, אחראי הקבלן  .4.5
   לעיל. 4.6 להארכת תוקף ערבות הביצוע כך שתוקפה ישמר בהתאם למועדים שנקבעו בסעיף 

תוחלף להלן,  26.5מערכות כאמור בסעיף הבלתן הסופית של כל עם מתן אישור בדבר ק .4.4
מסה"כ התמורה בגובה של מחצית בנוסח ערבות הביצוע ערבות הביצוע בערבות טיב 

ששולמה בפועל ע"י החברה לקבלן בגין כל המערכות שהותקנו )לרבות בגין "שינויים" אם 
יום ממועד תום  41עד תום  , אשר תעמוד בתוקפהלהסכם ט"ובנספח שמבין המערכות  חלו(

 האחריות למערכת האחרונה שהותקנה מבין המערכות שלעיל. תקופת 

עם מתן , לאחר המצאת ערבות הטיב במקרה של אספקה והתקנה של כל מערכת נוספת
בגובה מחצית מהתמורה  טיבהערבות של המערכת תוגדל אישור בדבר קבלתה הסופית 

או לחילופין תימסר בגינה ערבות  החברה בפועל בגינה)לרבות "שינויים" אם חלו( ששילמה 
יום ממועד תום  41ערבות הטיב המוגדלת או המשלימה, תהא בתוקף עד תום  .טיב נפרדת

 תקופת האחריות למערכת הנוספת דלעיל.

ערבות  ההוראות דלעיל הנוגעות לערבות הביצוע יחולו על ערבות הטיב, בשינויים המחויבים.
 וקפה ולא תושב לקבלן עד למועד המצאת ערבות הטיב.הביצוע תעמוד בת

הקבלן לחברה  ימציא, התחזוקהת תחייבויותיו של הקבלן במהלך תקופלהבטחת מילוי ה .4.7
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, בגובה של 

ימים  41ף עד תום ושתהא בתוק ערבות הביצועבנוסח , לכל תקופת התחזוקהמהתמורה  5%
ההוראות דלעיל הנוגעות לערבות הביצוע יחולו על הערבות . לאחר תום תקופת התחזוקה

 , בשינויים המחויבים.לתקופת התחזוקה

היה ובהתאם להסכם על הקבלן להאריך את תוקף הערבויות שימציא לחברה כאמור,  .4.3
 מועד פקיעת תוקפה. בטרם יום  6. -לא יאוחר מעד תוארך הערבות 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .7

)לרבות הדרוש לביצוע העבודות מידע את הקיבל כי לפני הגשת הצעתו, הוא  ,הקבלן מצהיר ...7
 כי תנאי ההסכם ,הסכםהביצוע הקשור בוהנדסי, כלכלי ומשפטי( טכני, ונתון כל מידע 

)כמפורט בלוח המועד שנקבע להשלמת ביצוע העבודות לרבות  ,דעתאת ה יםומניח ניםהוג
כולל גם זמן נוסף סביר לצורך התגברות על תקלות בלתי הזמנים השלדי המצורף להסכם( ה

הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה ו צפויות במהלך ביצוע העבודות
  .של הצעת הקבלן הבגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות

יבוצעו בסמיכות או חלקן )לרבות בתקופת התחזוקה(  ו שהעבודותכי ידוע להקבלן מצהיר,  .7.2
למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושלחברה זכות שימוש בה, לרבות 

א מודע לרגישות הבטיחותית וכי הומתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים, צנרת וכיו"ב, 
דורש  ועל יד העבודותביצוע  לכן .בסמוך למערכת זועבודות ולסיכונים המיוחדים הנובעים מ

נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון 
מהחברה את כל המידע הנדרש לה  והמקובלות בחברה ו/או על פי כל דין וכי קיבל לידי
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וההגבלות שיחולו לגבי ביצוען לרבות בקשר עם הגבלת עבודות באופן סביר לצורך ביצוע ה
 שימוש בציוד וכלי עבודה לפי הנחיות החברה. ה

 

 וביטוח נזיקין - 'רק גפ

 תיקון נזקים .3

  אתריםגרם ליהקבלן אחראי לתיקון כל נזק שילהלן )נזיקין(,  9 מבלי לגרוע מהוראות סעיף
מעשה הכרחי וצפוי מראש  הבאקראי ובין שהי נגרםבין שהנזק  ,על ידו עבודותביצוע הבקשר עם 

 ההקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונ ןאמור יתוקן, על חשבוכות. נזק לביצוע העבוד
מתקנים אתרים או בושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב חברהשל ההמלאה 
או פחות מכך  ימים 8בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן תיקון כאמור תוך  .המצויים בהםאחרים 

החברה תהא רשאית לבצעו ולחייב את הקבלן בכל  ,יפותדחשמטבעו נדרש בבמקרה של תיקון 
העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות הביצוע או ערבות הטיב ו/או בכל דרך אחרת. 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עליה לתקנו כאמור אשר מפאת טיבו וסוגובמקרה של נזק 
 .קבלןאך על חשבון ה קבלןהעל ידי ן בעצמה ו/או על ידי צד ג', הנ"ל לא יתוק

 נזיקין .9

תשלום, הוצאה,  כלב ושאיולא  םאחראי והיילא  ,ןמי מטעמ כלו ומדינת ישראל החברה ...9
 , לרבות לקבלן, לעובדיוגוףל אוייגרמו לרכוש הם שהפסד, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ש

ו/או  קבע ה של החברה או למי מטעמה, או לכל צד שלישי,או לעובדיאו למי מטעמו, 
מי ואת כל  ואת מדינת ישראל והקבלן משחרר בזה את החברה ,העבודותביצוע מ כתוצאה

 מכל אחריות שהיא בקשר לכך. ןמטעמ

ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל סוג, או הפסד ו/לכל נזק  ות על פי כל דיןאחרייהא  הקבלן  .9.2
טרחה לרבות של לרבות בשל תביעה, לרבות בשל תשלום שכר  ,לרבות לגוף ו/או לרכוש

ו/או למדינת ישראל  חברהלבמעשה או במחדל,  ,גרםישימומחים ולרבות בשל תשלום קנס, 
ן ו/או לחליפיהן, וכן לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו או למי מטעמו/או לעובדיהן ו/

, על ידי י הקבלןעל ידוההסכם ביצוע העבודות מ ו/או כתוצאה עקבו/או לצדדים שלישיים, 
/או ו ו/או את מדינת ישראל את החברה שפותוהוא מתחייב ל ,דיו או על ידי מי מטעמועוב

ו/או  או נזקו/בגין כל הפסד  ן ו/או את צד ג', מייד עם דרישתם הראשונה,מי מטעמאת 
שהקבלן אחראי להם לפי הסכם זה , כאמור בסעיף זה לעיל ו/או אובדן ו/או הוצאההפסד 

 .ו/או הדין

 הוהוצא ו/או אובדן ו/או הפסדיםו/או לנזקים לעיל  9.2 בסעיף אמורה גבול האחריות ה .9.8
 לרבות שירותי התחזוקה. ההסכם עקיפים, לא יעלה על סכום 

נזקים לרכוש מוחשי ונזקים שייגרמו  ו/או על נזקי גוף הגבלת האחריות דלעיל לא תחול
ו/או ביחס לסכומים המכוסים  או מי מטעמו קבלןמחדל מכוון של הכתוצאה ממעשה או 

  בפוליסות הביטוח שהקבלן נדרש לקיים לפי תנאי ההסכם.

אחריות הקבלן בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה כספית בשל תביעה תחול בכפוף  .9.6
נזקים תביעה שתומצא לה בגין המצאת ההחברה מתחייבת להודיע לקבלן על כל לכך ש
פניה, על ידי מלהתגונן בבאופן סביר אפשר לקבלן ת, ותמסור לו את מסמכי התביעהו כאמור

בקשר  זה עם זה פעולה ישתפו הצדדיםצירופו כצד ג' או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה. 
. מבלי לגרוע מהאמור עניינים ניגוד ובהיעדר הסבירה יכולתם כמידתעם תביעה כאמור 
ביעה נגד החברה ו/או מדינת ישראל בשל מעשה ו/או מחדל שבאחריות לעיל, במקרה של ת

רשאית החברה לייפות את כוחו של הקבלן לנהל החברה תהא לשם כך הקבלן לפי הסכם זה, 
( הקבלן יודה בחובת השיפוי בגין .את הגנתה מפני התביעה, ובלבד שיתקיימו כל אלה: )

( ההגנה מפני התביעה תנוהל בשקידה 2)התביעה באישור מבטחו )ככל שהחבות מבוטחת(; 
( יונהגו הסדרים 8ראויה ותופקד בידי משרד עורכי דין מתאים שיאושר על ידי החברה; )

לשביעות רצונה של החברה, שיאפשרו לחברה לעקוב אחר ניהול ההגנה בפני התביעה, 
תבחר )יובהר, כי בכל מקרה בו החברה  ובמקרה הצורך ליטול את ניהולה בחזרה לידיה

 .הגנה  יושתו על הקבלן בלבד(הליטול לידיה את ההגנה מפני התביעה, ההוצאות בגין 

 .זה 9סעיף לפי  קבלןהבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות ה .9.5
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פוטר בזה את החברה ואת משרד הביטחון ו/או מי  הקבלןאמור לעיל, מהמבלי לגרוע  .9.4
הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי  מטעמם מכל אחריות לכל נזק ו/או

, לרבות לצד שלישי, עקב מעשה או מחדל של וו/או מי מטעמלקבלן תוצאתי, אשר יגרם 
, להלן .. כהגדרתם בסעיף אש משרד הביטחון ו/או מי מטעמו במהלך פעילות בשטחי

שה ו/או תביעה ו/או ישא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון לשיפוי על כל דריהקבלן 
. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף וטענה בגין נזק כאמור, לרבות ע"י מי מטעמ

 קטן זה, משרד הביטחון, עובדיו וחייליו לא יחשבו כצד שלישי. 

כי הפטור שלעיל יחול אף לגבי כל נזק הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .9.7
/או לכל צד שלישי עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל  וי מטעמו/או מקבלן שייגרם ל

ישא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון לשיפוי על קבלן סוג שהוא ו/או עקב פינויים, וה
כמו כן, קבלן. כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות הבאים מטעם ה

 על פי הוראות הדין. ובהתאם לאחריות פצה את משרד הביטחון ו/או החברהקבלן יה

מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה נגד משרד הביטחון ו/או החברה  הקבלן .9.3
ו/או בגין כל דרישה ו/או תביעה  וו/או למי מטעמקבלן ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שיגרם ל

לרבות הבאים מטעם  אשר תוגש כנגד משרד הביטחון ו/או החברה על ידי צד שלישי כלשהו
 .להלן .. כאמור בסעיף אש , בקשר עם פעילות בשטחיהקבלן

 ביטוח על ידי הקבלן .1.

 רכושמבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ועל פי הוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן ל ...1.
הביטוחים המפורטים באישור על את  ,על חשבונוו , בין בעצמו ובין באמצעות אחריםולקיים
"(, האישור על עריכת הביטוחלהסכם זה )להלן: " 'גנספח המצורף כ ביטוחהעריכת 

המקובל על החברה לפי שיקול דעתה הכל בנוסח  – באישור זה תנאים המפורטיםבהתאם ל
, וזאת ממועד תחילת פעילותו של הקבלן על פי הסכם זה וכל זמן שהקבלן מבצע הבלעדי

, בתקופת התחזוקה ,האחריותעבודות על פי הסכם זה על נספחיו )לרבות בתקופת 
מובהר, כי (. להלן( 65.8הקמה )כהגדרת מונח זה בסעיף  ביצוע עבודותובתקופות האופציה ל

לא ייערך שינוי בנוסח האישור על עריכת הביטוח אלא אם נוסח השינוי הוסכם בכתב על ידי 
  החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מתחייב להמשיך  הקבלן, עריכת הביטוחל בנוסף לדרישות הביטוח המפורטות באישור ע .1.2.
פוליסה לביטוח  וכן האמורפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמפורט בנספח בולהחזיק 

הציוד והמערכות, לרבות חריות על פי דין בקשר עם יו אכל עוד מוטלת על חבות המוצר
 7-מהחלפים אשר סופקו על ידו במסגרת הסכם זה ובכל מקרה למשך תקופה שלא תפחת 

 שנים מהמועד בו חדל מלפעול עבור החברה במסגרת הסכם זה.

הוא המצאת האישור על ולביצוע כל תשלום על ידי החברה לביצוע העבודות  מוקדםתנאי  .1.8.
עריכת הביטוח, כשהוא חתום על ידי מבטחי הקבלן. החברה תהיה רשאית למנוע מהקבלן 

בכל מקרה לשהו בפוליסות הביטוח. להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן אם יחול שינוי כ
מתחייב זה,  סכםההוראות לבין באישור על עריכת הביטוח של אי התאמה בין האמור 

, החברהימים מדרישת  7-די ולא יאוחר מיבאופן מי לתיקון האישור האמור הקבלן כי יגרום
ל בהמצאת האישור עכי אין  ,זה. מוסכם בזה במפורש סכםלהוראות ה ועל מנת להתאימ

לא תטיל כי המצאתו ו ו,כדי להוות אישור בדבר התאמתעריכת הביטוח כאמור בסעיף זה 
ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל  החברהאחריות כלשהי על 

כמו כן, הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי  דין.
 הביטוח מכל סיבה שהיא.מטעמן באישור על עריכת 

ימים לפני מועד פקיעת האישור על עריכת הביטוח האחרון שהמציא הקבלן  .2-לא יאוחר מ .1.6.
לחברה, ומבלי צורך בדרישה כלשהי מאת החברה, יחזור הקבלן ויפקיד אישור על עריכת 

כל עוד הקבלן אחראי על פי דין או הסכם לנזק או להפסד  -ביטוח בידי החברה, וזאת 
לים להיגרם בקשר עם הציוד או המערכות שסיפק או התקין, או בקשר עם ביצוע העלו

 העבודות על ידו או על ידי מי מטעמו על פי הסכם זה.  

אינה  ,האמורים בסעיף זה לעילבמועדים האישור על עריכת הביטוח כי אי המצאת  מובהר, .1.5.
לגרוע מכלליות  לרבות, ומבליזה,  סכםפוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי ה

או כל חובת תשלום שחלה על הקבלן,  לוחות זמניםהקבלן לעמידה בהתחייבויות  האמור,
וזאת, אף אם ביצוע העבודה נמנע ממנו עקב אי המצאת האישור על עריכת הביטוח. עוד 
מובהר, כי החברה תהיה רשאית לעכב כל תשלום לקבלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם 
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ור על עריכת הביטוח במועד כאמור. הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לא יומצא האיש
כנגד החברה או מי מטעמה בכל מקרה של מניעת ביצוע העבודות או עיכוב תשלומים עקב 

 זה.   1.אי המצאת האישור על עריכת הביטוחים על פי סעיף 

ו הסכם זה, אם לא מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי דין א
זה, תהיה החברה רשאית  1. סעיף  יבצע הקבלן את הביטוחים אותם הוא מחויב לבצע על פי

לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, ולנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע 
 ממנה לקבלן, בכל עת. 

, לשלם את דמי ם את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זההקבלן מתחייב לקיי .1.4.
הביטוח במלואם ובמועדם ולוודא כי פוליסות הביטוח יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו 

כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם כל התקופה הנדרשת על פי ההסכם. במהלך בתוקף 
 על פי ו/או מדינת ישראל החברה לשם שמירה ומימוש של זכויות ו/או מדינת ישראל החברה

ולמבטח, מיד עם היוודע לו על  , למדינהפוליסות הביטוח, ובכלל זה להודיע בכתב לחברה
 .קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן

לאישור הביטוח, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו  6למרות האמור בסעיף  .1.7.
מדינת ר כי הוא עושה כן על סיכונו שלו ובכל מקרה הקבלן פוטר את אולם הקבלן מצהי

החברה וכל מי מטעמה מכל נזק שייגרם לרכוש שיובא על ידו / משרד הביטחון ו ישראל
 .לאתרים

הקבלן )והוא בלבד( יישא בתשלום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות המפורטות  .1.3.
 אמור(.באישור על עריכת הביטוח )ככל שיחול תשלום כ

זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני  1.סעיף הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות  .1.9.
כך  קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם יועסקו(לפעול מול המשנה הפועלים מטעמו, ו

 . זה 1.שירכשו את הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף 

כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד הקבלן מתחייב להודיע לחברה על  .1..1.
ו/או מדינת  פעולה, ככל שיידרש על ידי החברה ו/או עם מדינת ישראל לתביעה, ולשתף עמה

 או הקבלן על פי תנאי הביטוח. או מדינת ישראל , לצורך מימוש זכויות החברהישראל

או סעד המוקנים לחברה אין בעריכת הביטוחים האמורים בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות  ....1.
כנגד הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו 

 לפי ההסכם או לפי כל דין. 

וגבולות  משחרר את החברה ומדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחיםהקבלן  .2..1.
ת כל טענה ו/או דרישה כלפי האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלו

ו/או כל טענה אחרת  לנושאים הנ"לבכל הקשור  ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמןהחברה 
המצאת וכן מצהיר כי בבנושא סוג ו/או גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו, 

ידה בדיקת הביטוחים ע"י החברה ו/או מדינת ישראל, במהביטוח ו/או  על עריכת אישורה
לגרוע מכל חובה כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל ו , איןתתבצעו

 .ההסכם ו/או על פי דין, על  פי קבלןההמוטלת על 

אישור על עריכת הביטוחים המפורטים בלרכישה וקיום של  ותהדרישלמען הסר ספק,  .8..1.
יטוח הינם בגדר הבעל עריכת באישור  המפורטיםקביעת גבולות האחריות לו הביטוח

ת אותו ממלוא חבותו לפי ופוטר קבלן, ואשר אינןת על הוהמוטל תומינימאלי ותדריש
לבחון את חשיפתו לחבות ולערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או  קבלןההסכם ו/או הדין. על ה

מטעמו ולקבוע את גבולות על פי הסכם זה  העבודותמשלים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע 
ייכלל סעיף בדבר ויתור  שהקבלן ירכושהתאם. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים האחריות ב

המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן. לעניין ביטוח 
חבויות משלים ו/או נוסף, שם המבוטח יכלול את החברה ומדינת ישראל, בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת.

 לות בשטחים ביטחוניים )"שטחי אש"( אחריות וביטוח בשל פעי ...

יתכן שהעבודות יתבצעו בחלקן בשטחי אש, שטחים שימצהיר כי הוא מודע לכך  הקבלן
להלן: לעיל וביטחוניים, שטחי אימונים ושטחים שחלות עליהם מגבלות של מערכת הביטחון )

ות כאמור קבעו מעת לעת. על מנת לאפשר עבודי"( קבועות ו/או זמניות, כפי שישטחי אש"
התחייבה החברה כלפי משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי 
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האש ומטילים על החברה ועל הקבלנים מטעמה הגבלות שונות, אחריות, ביטוח, חובת שיפוי 
ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון. בשל האמור, מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות 

להסכם יתווספו להוראות ההסכם  'דנספח הסכם בדווקנות. מובהר, כי כל הוראות ל 'דנספח שב
יקראו יחד עמן. אין יבעניין פינוי השטח, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, ו

 להסכם כדי לגרוע מהוראות ההסכם בעניינים אלה אלא להוסיף עליהן בלבד. 'דנספח בהוראות 

 

 יות כלליותהתחייבו -פרק ד' 

 ידע ומומחיות; היתרים ואישורים .2.

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

)לרבות  האישורים, ההסמכותשיונות, יהר ,אמצעיםהמומחיות, הניסיון, הידע, הבעל הוא  ...2.
על פי בלוחות הזמנים עבודות לביצוע ה יםהנדרשוהאיתנות הפיננסית  מיצרני הציוד(

בעלי בביצוע העבודות יפעיל  מור, מתחייב הקבלן כימבלי לגרוע מכלליות הא הסכם.ה
בעלי  ,עבודותלבצע את ה ויכולת טכניתבעלי ידע  ,מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם

ן בעלי אישור ו/או הסמכה הנדרשים על ידי וכ שיונות ורישום ככל שנדרשים לפי הדיןיר
  .לני משנהלרבות אם יבצען באמצעות קב, ןבקשר עם התקנת מערכותהיצרני 

יכולת ; הוא בעל לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם לרשותו כל כח האדם והציוד המתאימים .2.2.
באמצעות אספקת  עבודותלגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע ה

   זהה. ברמת מומחיות, ניסיון ואיכות  והיכולת לגבות ציוד בעת תקלה כלשהיכח אדם 

 דוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו.כי אין לו ולא י .2.8.
על פי הסכם זה, הקשורה בקבלן ו/או  העבודותבאם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע 

לעיל, הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים  ..2. במי מטעמו בקשר לאמור בסעיף
 להסרתה מוקדם ככל הניתן.

ותקן  על פי הוראות ההסכם וכל דיןבהסכם זה  עבודותויבצע את כל ה שלמהתו הצעכי  .2.6.
חלקים, לחומרים ולציוד ליות בלעדית כלפי החברה אחרוהוא נוטל  החלים על העבודות

 מטעמו, ככל שיהיו. משנה קבלני של, לרבות ןולתוצריה לעבודותבהם יעשה שימוש, וכן 

כל מהלך ב ימשיכו להתקיים לגביו שרא במכרזמתקיימים לגביו כל תנאי הסף המצוינים  .2.5.
ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או  ,תהיינהאם  ,התקופת ההסכם על הארכותי

 . (עבודותההסכם )גם לאחר השלמת ביצוע ה

 יפעל בהתאם לתנאים החלים על התקשרויות החברה מכוח רישיון העבודותכי בביצוע  .2.4.
עליהם חתמה החברה עם הממשלה, וזאת שהוענק לה ומכוח הסכמי המימון  ההולכה

 להסכם.   ה'נספח כמפורט ב

 הסביבה הגנתול אחריות לבטיחות וגיהות בעבודה .8.

של עובדיו  לבטיחות וגיהות בעבודהוהבלעדית  מלאההקבלן מקבל על עצמו את האחריות ה ...8.
 ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחותוכל מי מטעמו 

על פי  העבודותמתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע קבלן ה. והגיהות
והגיהות  ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחותהסכם זה 

ארגון הפיקוח על העבודה,  ממונה על הבטיחות בהתאם לחוקלעניין מינוי , לרבות  בעבודה
קבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים ומ "(החוק)להלן: " 956.-התשי"ד

 . זו מכוחה לשחררם או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגין הפרת התחייבות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות כל הדינים החלים על  .8.2.
)להלן:  971.-התש"ל בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,בטיחות בעבודה, לרבות החוק, פקודת ה

מבלי לגרוע מכלליות ו, והתקנות, ההוראות והצווים שהותקנו על פיהם, לרבות "(הפקודה"
ימלא אחר כל . הקבלן 991. -האמור לעיל, לפי תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן 

, םובמהלכ העבודותנתנו לקראת ביצוע י, אם וככל שיוהנחיותיה נהלי הבטיחות של החברה
בנוסף, הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על כל  ידי החברה ו/או ממונה הבטיחות מטעמה.על 

 הסביבה.הגנת הוראות הדין הרלוונטיות בתחום 
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בטיחות עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי  קבלןה .8.8.
לבטיחות על פי ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון  - ובאין דרישה חוקית ,כל דין
 ו/או ע"י החברה.  956.-התשי"ד ,הפיקוח על העבודה

הקבלן אחראי לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו וכל מי מטעמו מבצע את העבודות בהתאם  .8.6.
 לעיל.   8.6.-..8. פיםלמפורט בסעי

כניסה לאתר של החברה תורשה רק לאחר שהקבלן וכל גרוע מכלליות האמור לעיל, מבלי ל .8.5.
לפני מועד תחילת . הבא מטעמו לביצוע העבודות עברו תדריך בטיחות ע"י נציג החברה

ביצוע העבודות ובטרם כניסת הקבלן ו/או מי מטעמו לאתר יציג הקבלן לממונה )או לממונה 
העניין( את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין  על הבטיחות מטעם קבלן ההקמה, לפי

 ,בשינויים המחויבים ,זה יחולו "קהתחייבויות הקבלן בסויחתום על המסמכים הנדרשים. 
 גם כלפי מי שבחצריו האתר.

ישמעו לכל הוראות עובדי החברה ומי יבזמן השהייה באתר, הקבלן וכל הבא מטעמו  .8.4.
לקראת ובמהלך ביצוע העבודות.  ,ל שניתנואם וככ ,מטעמה בקשר עם הבטיחות בעבודה

 התחייבויות הקבלן בסעיף זה יחולו בשינויים המחויבים גם כלפי מי שבחצריו האתר.

מי ברשות הקבלן מתחייב כי לשם ביצוען הבטיחותי והיעיל של העבודות, ברשותו ו/או  .8.7.
קינים, מטעמו, כל האמצעים הפיסיים )ציוד, כלי עבודה, אמצעים אחרים וכיו"ב( הת

 פי כל דין.-הבטיחותיים והמתאימים לייעודם וכל רישיון ו/או אישור תקף הנדרש על

הקבלן יבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין  .8.3.
על הסביבה  הגנהבקשר לשמירה על הבטיחות ול מי מטעמההרלוונטיות ולהוראות החברה ו
ביחס לשמירה על  להסכם 1'ו-2'ו םינספחת כל הוראות ולהגנת הטבע ויבצע ויקיים א

 הסביבה. הגנתבריאות, בטיחות ו

בהתקיים תנאים בהם זורם גז טבעי בתחנת גז, החברה תמסור לקבלן הנחיות הקשורות  .8.9.
ספציפית לעבודה בתנאים כאמור והנה רשאי, לוודא באמצעות הממונה או נציג מטעמו כי 

 ובטיחות אלה בזמן עבודתו בתחנת גז פעילה. הקבלן מיישם את הנחיות עבודה 

 בביצוע עבודות בתוך תחומי תחנת גז ,2'ובנספח מבלי לגרוע מהוראות הבטיחות הכלליות ש .1..8.
, הקבלן יבצע ויקיים את כללי הבטיחות לנכנס לתחנת גז ו/או בסמיכות לקו גז פעיל

ות הכרוכים כמו כן, יקיים הקבלן את כל כללי הבטיח כנספחים להסכם. המצורפים
בעבודות בסמוך ו/או בתחומיה של תחנת כח פעילה, כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם זה, 
וכפי שיידרש ע"י חברת החשמל ו/או בעלי חצרים אחרים שהעבודות מבוצעות בשטחיהם 

 ו/או בסמוך לתשתיותיהם.

דות הקבלן יודיע לחברה על כל תקרית אשר התרחשה במהלך העבודות או כתוצאה מהעבו ....8.
שגרמה לפגיעה פיזית באדם או המשפיעה על בריאות הציבור או על הבטיחות או על 

שעות מעת שנודע לו אודותיה. הקבלן יגיש לחברה דו"ח תקרית  63הסביבה, וזאת בתוך 
ימים מעת  5-באופן מיידי ובכל מקרה בתוך לא יותר מ 3'וכנספח מפורט בנוסח המצורף 

 שנודע לו על התקרית.

שייגזר מתוכנית לבטיחות העבודות, סיכונים לניהול כין תוכנית עבודה וסקר הקבלן י .2..8.
שבנספחים להסכם  ממונה בטיחות מוסמך, בהתאם לנספחי הבטיחות באמצעות ,העבודה

עבודות תחילת ה לפניהחברה לאישור ם יגישולהסכם  4'ונספח ובהתאם להנחיות שב זה
העבודות ון סקר הסיכונים בהתאם. תחילת כל שינוי בתוכנית העבודה יצריך עדכ .יםבאתר
 . לא תשולם תמורה נוספת בגין האמור בסעיף זה.מותנית באישור סקר הסיכונים באתר

ידי הקבלן מסכן את האתר או את סביבת האתר או  , כי ביצוע העבודות עלממונהסבר ה .8..8.
ת של להורות על הפסקה מיידיהוא אנשים או ציוד המצויים באתר או בסביבתו, רשאי 

על שינוי מיידי בשיטות המשמשות את הקבלן בביצוע העבודות ו/או  העבודות ו/או להורות
ליתן כל הוראה רלוונטית אחרת, והקבלן יקיים אחר הוראות אלה באופן מיידי ולא יהיה 

 זכאי לכל תשלום נוסף או להארכה של לוח הזמנים לביצוע העבודות.

 לן אחראי ומתחייב:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקב .6..8.
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בנושאי כי כל הבא מטעמו לביצוע העבודות יקבל לידיו מהקבלן את הנספחים  .א
שלעיל ויפעל על פיהם בעבודותיו ועל פי כל הדינים הנוגעים לבטיחות הבטיחות 

 ולגיהות בעבודה.

כי כל הבא מטעמו לביצוע העבודות ימלא אחר כל הוראות החברה ו/או ממונה  .ב
בו  ותשל כל גורם אחר שבחצרו נמצא אתר החברה ומתבצע הבטיחות מטעמה וכן
  ינתנו בעניינים אלה בקשר עם ביצוע העבודות ובמהלכן.יהעבודות, אם וככל ש

ולספק , העובדים ונותני השירותים שייקחו חלק בביצוע העבודותהשגחה על לדאוג ל .ג
טיחות בה, את כלי העבודה ואביזרי הםומ אתריםאת אמצעי התחבורה עבורם אל ה

 . הנדרשים

שהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח שבו מתבצעות העבודות, ואסורה ביתר  .ד
 חלקי האתרים. כמו כן, לא תורשה לינת עובדי הקבלן באתרים. 

האחריות לאבטחת הקבלן ועובדיו חלה על הקבלן לבדו בכל הדרכים המובילות  .ה
 לאתרים ומהם.

ע מאחריות והתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או כי אין באמור לעיל כדי לגרו ,מוסכם .5..8.
לרבות בשל חובת הקבלן לבצע את  ,מי מטעמהעל להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או 

 העבודות באופן בטיחותי על פי הסכם זה והדין. 

אין באמור לעיל ונספחיו למצות את חובות הקבלן בקשר עם בטיחות בעבודות שאחראי  .4..8.
ות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום הקבלן לבצען לפי הורא

 הקבלן.

הקבלן וקבלני משנה מטעמו יאמצו ויקיימו נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכל נוהל  .7..8.
הנהוג בידי קבלנים המבצעים עבודות  GOOD INDUSTRY PRACTICEאחר על פי 

נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים כדוגמת העבודות, וכפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה 
 לאדם, לרכוש ולסביבה. 

של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו אצל  נהלי הבטיחות .3..8.
בחברה. מובהר כי נהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי  ממונה הבטיחות

בלן והקבלן מתחייב שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה לק
 .להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם

החברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות  .9..8.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר  .6'ונספח בטיחות, וזאת בהתאם למפורט ב

  דין. שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי

הקבלן ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שיגרמו לה בקשר עם הנושאים  .8.21.
 .לעיל 8.3.שמצויים באחריותו כאמור בסעיף 

 ותופש החצרים "מבצע הבניה", "קבלן ראשי" .6.

מקבל הקבלן על עצמו ללא צורך במתן הודעה מהחברה את האחריות לצורך ביצוע העבודות  ...6.
מבצע הבניה" כהגדרת מונחים אלה "בעבודה כ"קבלן ראשי" וכ הכוללת לבטיחות וגהות

וכל חוק  "(התקנות"להלן: ) 933.-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח
 , לרבותשיחליפם, לביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות

מוסמכת על מינויו כ"קבלן  לעניין חובת הדיווח למפקחי העבודה האזוריים ו/או לכל רשות
וחתימה על כל מסמך שיידרש כדי שיראו אותו לצורך הנדרשת , ולביצוע כל הפעילות ראשי"

. הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל ביצוע העבודות כ"מבצע הבניה"
הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגין הפרת 

 בסעיף קטן זה. התחייבותו 

הקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך )הודעה, בקשה, הצהרה, אישור וכיוצ"ב( ולעשות כל  .6.2.
פעולה שתידרש כלפי הרשויות הרלוונטיות על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי 
לקיום כל הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה ובעצם חתימתו על ההסכם יראו 

פוי כח בלתי חוזר לחברה לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה כאמור ובלבד ייאותו כמי שנתן 
שהחברה תיתן לקבלן הודעה על כל פעולה בקשר לכך אם וככל שתעשה בשמו. מובהר, כי 
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קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בסעיף זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרע 
 מת לפי הוראות הסכם זה.מאחריותו וחובותיו של הקבלן במידה ובהיקף שקיי

לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל  ,בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לקבלן, רשאית החברה .6.8.
אופן שתחליט עליו ובכל עת, לסוג עבודות מסוימות ו/או למשך כל תקופת העבודות או 
לחלקן, למנות קבלן אחר שימונה כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע הבניה" לפי התקנות בעת ביצוע 

 "( במקום הקבלן לפי הסכם זה. קבלן ראשי חליףדות באתר העבודות )להלן: "העבו

הודיעה החברה לקבלן על מינוי של קבלן ראשי חליף במקומו, הקבלן וכל הקבלנים  .6.6.
האחרים, אם קיימים, המבצעים עבודות באתר, יהיו כפופים לקבלן הראשי החליף ולממונה 

חות, ביטחון, ניקיון ובכל עניין אחר הנדרש הבטיחות מטעמו בכל הנושאים הקשורים לבטי
 עמם פעולה ףשתהקבלן מתחייב לו ,מטעמה ממונהלפי הדין ו/או לפי הוראות החברה ו/או ה

. הקבלן יוודא כי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכל הבא ולהישמע להנחיותיהם
  מטעמו יפעלו לפי האמור לעיל. 

של קבלנים אחרים מטעם החברה באתר במקביל לעבודות הקבלן יאפשר ביצוען של עבודות  .6.5.
 בטיחות.לשיתבצעו על ידו וישתף פעולה עם הקבלנים הנ"ל, לרבות ככל הנוגע לתיאומים ו

בהסכם בקשר לאחריותו  התמורה שנקבעל ףנוסבכי הקבלן אינו זכאי לכל תמורה  ,מובהר .6.4.
בקשר עם  ,, לרבות ומבלי למעטןו/או לפיצוי כלשהו בגינלעיל זה  6. ףוהתחייבויותיו בסעי

עבודת קבלנים אחרים במקביל מטעם החברה באתרי העבודות והתיאומים עמם, אלא אם 
נקבע במפורש אחרת בכתב בין הקבלן והחברה. הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי 

לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה  ן,החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוח
 .זה לעיל 6.סעיף נגד מי מהם בגין הפרת התחייבויותיו לפי  שתוגש

לצורך ביצוע העבודות הקבלן מקבל על עצמו את החזקה והאחריות לשטחי האתרים באופן  .6.7.
שבתקופת ביצוע העבודות הוא יחשב כתופש המקום/החצרים/המפעל על פי כל דין, לרבות 

פיהם. לשם כך הקבלן מתחייב החוק, הפקודה והתקנות ההוראות והצווים שהותקנו על 
לחתום על כל מסמך ולעשות כל פעולה שתידרש כלפי הרשויות הרלוונטיות על מנת להבטיח 
כי הוא לבדו יהיה אחראי לקיום כל הוראות ודרישות הדין ובעצם חתימתו על הסכם זה 

ר. יראו אותו כמי שנתן ייפוי כח בלתי חוזר לחברה לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה כאמו
לקבלן תהיה אחריות מלאה כלפי החברה, מדינת ישראל, עובדיהן וכל מי מטעמן לשחררם 

 ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגין הפרת התחייבותו זו.

, החברה אחר על אף האמור לעיל, כל עוד מתבצעות עבודות באתר מסוים ע"י קבלן הקמה .6.3.
היה תופש המקום/החצרים/המפעל ובמקרה תהיה רשאית להודיע לקבלן כי קבלן ההקמה י

כזה יהיה הקבלן כפוף לקבלן ההקמה לכל דבר ועניין בכל הנוגע לתיאום העבודות ו/או 
 כניסה למתקנים ו/או לאתרים. 

מובהר, כי כל עוד מתבצעות העבודות, בכל מקרה לא תיחשב החברה תופשת  .6.9.
בלי לפגוע בזכות החברה המקום/החצרים/המפעל בשטחים בהם מתבצעות העבודות )זאת מ

להחליט כי היא נחשבת כן בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי(, והאחריות הכוללת לביצוע 
הוראות התקנות וכל דין בנושא זה תחול על הקבלן והוא מתחייב לחתום על כל  מסמך 
ולעשות כל פעולה שתידרש על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי לקיום כל הוראות 

שות הדין ובעצם חתימתו על הסכם זה יראו אותו כמי שנתן ייפוי כח בלתי חוזר לחברה ודרי
 לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה כאמור.

 ביטחוןעמידה בהוראות  .5.

 כל נהלייעמדו בהקבלן יוודא כי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכל הבא מטעמו  ...5.
מתבצעות העבודות לפי הסכם זה, וכל גורם אחר שבחצרו של החברה הביטחון  והנחיות

נתנו, בעניינים יוימלאו אחר כל הוראות החברה ו/או מנהל הביטחון מטעמה, אם וככל שי
נהלי הביטחון של החברה עומדים תמיד לרשותו  אלה לקראת ביצוע העבודות ובמהלכן.

יתנים ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו אצל מנהל הביטחון בחברה. מובהר כי נהלים אלה נ
לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה 

 .לקבלן והקבלן מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם
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ו/או כל גורם אחר  בלו אישור ביטחוני של החברהיעובדים שק על ידי רק יבוצעו העבודות .5.2.
של מי מהם ו/או  לאחר שעברו בדיקה ביטחונית , ואם נדרש,העבודותשבשטחו יבוצעו 
 להסכם.  'זנספח מטעמם, כאמור ב

כי כניסת הקבלן לאתרים ותחילת ביצוע העבודות בהם יכולה להיות מותנית  ,מובהר .5.8.
בבדיקה ו/או בתדריך ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם אחר שבחצרו מבוצעות העבודות 

 בלעדי של החברה או של גורם אחר כאמור.לפי שיקול דעתם ה

כל אדם  ממקום ביצוע העבודותלהרחיק  מונהכל דרישה מטעם המאחר הקבלן ימלא  .5.6.
אינו מוכשר שאו  ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם והמועסק על ידי הקבלן, אם לדעת

 הוראותאו שאינו ממלא אחר  ,או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו ,תפקידיואת למלא 
. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור חברה או מי מטעמהעל פי כל דין או הוראות ההבטיחות 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין ישיב הקבלן את רישיון הכניסה שלו ו –
 בעקיפין, בביצוע העבודות.

וצעו הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל גורם אחר שבשטחו יב .5.5.
העבודות ו/או מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם 

נהלי הגורם האחר בסעיף קטן זה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עובד /או לנהלי החברה ו
שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק בעבודות במתקנים בהם נדרש 

שיעמוד זהים ור והקבלן מתחייב להחליפו בעובד אחר בעל כישורים סיווג ביטחוני כאמ
 בבדיקות הביטחון, ללא תוספת תמורה.

מובהר, כי האמור בסעיף זה לעיל אינו מתיימר למצות את חובותיו של הקבלן בקשר עם  .5.4.
הבטיחות בעבודה, והקבלן מתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע העבודות בזהירות 

דניות, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ובהתאם להוראות כל דין, ובבטיחות קפ
מעת לעת, לרבות לעניין הבטחת תנאי הבטיחות והתנאים לשמירת בריאות  וכפי שיהי

 העובדים המועסקים על ידו.  

 

 י משנהנקבלמעביד; כח אדם ו-היעדר יחסי עובד -פרק ה' 

  מעביד-קבלן עצמאי; היעדר יחסי עובד .4.

קבלן עצמאי  –חסים שבין החברה לבין הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין הי ...4.
, על כל המתחייב והמשתמע מכך, לרבות לעניין 976.-במובן חוק חוזה קבלנות, התשל"ד

החברה ו/או בין התמורה, אשר מותאמת למעמד הקבלן כקבלן עצמאי. אין ולא יתקיימו 
מעביד. כל זכות  - מטעמו יחסי עובד מיאו ו/מעובדיו  או מיו/הקבלן מדינת ישראל לבין 

-או הדרכה המוקנית לחברה על פי ההסכם לא תפורש כיוצרת יחסי עובד , הנחיהפיקוחל
 . ו/או מי מטעמואו מי מעובדיו ו/מעביד בין החברה לבין הקבלן 

כל ה. ממי מטעבשם החברה או  םבש א יופיעהקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה ול .4.2.
של  השלוחיכייחשבו כשלוחיו ולא  ביצוע העבודותלצורך  הקבלן שיועסקו על ידי גורמיםה

 . במישרין או בעקיפין ,החברה

ו/או למי "י הסכם זה לחברה פלמען הסר ספק, מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע .4.8.
-ים של עובדכדי ליצור יחס קבלן ו/או מי מטעמולפקח או להדריך את ה להורות,מטעמה 
אמצעים להבטיח ביצוע הוראות כאלא אך  כל מי מטעמו,או ו/ קבלןן החברה לימעביד ב

 קבלן.הסכם זה במלואן ע"י ה

הסכם זה, המעביד של כל אחד מהלך תקופת הקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו ויישאר ב .4.6.
ת, נזק אחראי לכל זכוכי הוא בלבד יקחו חלק בביצוע העבודות מטעמו, וימהגורמים אשר 

חב בכל חבות החלה על מעביד כן ו ופיצוי המגיעים להם על פי כל דין ולשלמם במועד,
ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה החלים על  כלפיהם, לפי כל דין

. מבלי לגרוע מהאמור, העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת ו/או ההסכם
ום שכר, פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, חופשה, תשלום דמי מחלה ישא הקבלן בתשל

ודמי הבראה וכיוצא בזאת, ויבצע את כל התשלומים החלים עליו לפי כל דין במלואם 
ת ההסכם בהתאם להוראות הדין בתחום יחסי וובמועדם. הקבלן מתחייב לנהוג בכל תקופ
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ודה החלים במדינת ישראל, תקנות, צווים, העבודה בינו לבין עובדיו, לרבות כלל חוקי העב
 הסכמים קיבוציים כלליים או מיוחדים, כפי שיהיו מעת לעת. 

מכל אחריות הנובעת מיחסי ואת מדינת ישראל פוטר בזאת מראש את החברה הקבלן   .4.5.
את החברה ות שפומתחייב ל בין מי מהן לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמומעביד -עובד

סכום שתשלם נזק ו/או לכך, בגין כל  הבאופן מיידי ועם הצגת דרישישראל  ו/או מדינת
אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש שא בה, יתהחברה הוצאה ש /אוהחברה ו

 ולענייןלעובדיו ו/או למי מטעמו, או ו/ קבלןמעביד בין החברה ל–היוצר מערכת יחסי עובד
זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות  4.אין באמור בסעיף יל. לע 9.6 יחולו הוראות סעיףתביעה 

 המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין.

 משנהקבלני ביצוע באמצעות אדם והעסקת כח  .7.

 לפי הסכם זה העבודותכח האדם הדרוש לביצוע כל מתחייב לספק על חשבונו את  קבלןה ...7.
יעסיק  קבלן. ההעבודותלביצוע וההשגחה עליו, ביעילות, באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו 

רק כח אדם מהימן, בעל ניסיון, מומחיות ומיומנות גבוהה, בעל ידע  העבודותבביצוע 
והדין. כמו כן,  המכרזוכנדרש עפ"י ההסכם,  העבודותואמצעים טכניים המתאימים לביצוע 

 .העבודותכל הרישיונות הנדרשים והסמכות לביצוע  קבלןל

לפי  העבודותת ההסכם לגבי המועסקים מטעמו בביצוע ותקופ מתחייב לנהוג בכל קבלןה .7.2.
ההסכם בהתאם לקבוע בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו, לרבות כלל 
החוקים הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל, תקנות וצווים, כפי שיהיו מעת 

למעט: חוק שירות התעסוקה, לעת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי 
-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א.95.-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א959.-תשי"ט

, חוק עבודת נשים, 951.-, חוק חופשה שנתית, תשי"א974.-, חוק דמי מחלה, תשל"ו.95.
, 958.-, חוק עבודת הנוער, תשי"נ945.-, חוק שער שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו956.-תשי"ד

, חוק .95.-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א958.-חוק החניכות, תשי"נ
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 948.-, חוק פיצויי פטורין, תשכ"נ953.-הגנת השכר, תשי"ח

, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, 937.-, חוק שער מינימום, התשמ"ו995.-משולב(, תשנ"ח
ו/או  םיבהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללי התאם לקבועבוכן , 2112-התשס"ב

, או כפי שהסכמים אלה יוארכו או עבודותנטי ל ווהרלתוקף בענף  יבר שהינם  המיוחדים
 .על פי הסכמים אלה או יוצאו יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו

פי חוק ועפ"י מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על  קבלןה .7.8.
הסכם, לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד ג' וכיו"ב, ויישאר כזה במשך כל הדרישות 

 ת ההסכם. ותקופ

מתחייב לשלם למועסקים מטעמו שכר ברוטו )קרי, שכר שאינו כולל הטבות  הקבלן .7.6.
 סוציאליות ותשלומים נלווים מכל סוג( שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.      

 7.6.-..7. לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים אחראי הקבלן .7.5.
שימוש בקבלני משנה(  קבלןלעיל בהתקשרויותיו עם קבלני משנה )אם אישרה החברה ל

 לפי הסכם זה. למען הסר ספק, סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם.  העבודותלצורך ביצוע 

 מטעמו עובדים, כי כל העסקה של מתחייב קבלן, הברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח .7.4.
מותנית בקבלת החלפתם או הוספה עליהם , "(המועסקים"להלן: ) העבודותבקשר עם 

, , בדבר עצם העסקתם וזהותםברה לפי שיקול דעתה הבלעדיהסכמה מפורשת מראש של הח
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של  .לעיל ..7. לרבות עמידה בדרישות סעיף 

העסקתו של מועסק בקשר את להפסיק  קבלןלדרוש מה תהא רשאיתהחברה, החברה 
, וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק או להחליפו באחר לפי ההסכם העבודות לביצוע

 נדרש להפסיק העסקה כאמור או לבצע קבלןוה ,את החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי
אדם שהופסקה העסקתו בקשר למתן  .דרישהההחלפה כאמור, לפי העניין, מיד עם קבלת 

 , במישרין או בעקיפין.לעבודותלהעסיקו בקשר  קבלןלא יחזור ה -לפי ההסכם  העבודות

מוסכם כי בכל מקרה ובכל עת, לרבות בנסיבות כאמור בסעיף קטן זה או בנסיבות של מתן  .7.7.
בהיקף, באיכות ובלוחות  יבוצעו העבודותאחראי כי  קבלןה, קבלןגיבוי לכח אדם מטעם ה

 הזמנים כנדרש בהסכם זה. 
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טעון הסכמתה  או החלפת קבלני משנה ביצועו של כל חלק מהעבודות באמצעות קבלני משנה .7.3.
מראש ובכתב של החברה, אשר רשאית להתנותה בכל תנאי סביר לפי שיקול דעתה, לרבות 

 משנה, החזקת ביטוחים על ידי קבלן המשנה וכיוצא באלה. מתן הוראות בדבר עובדי קבלן ה

קבלן משנה, אין ההסכמה  ידי-ה כי חלק מהעבודות יבוצעו עלהחברה את הסכמת נהנת .7.9.
 וישאוקבלן המשנה , והקבלן והדין פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם

ומי  עובדיהם ,וחםכ י, באעבודותלכל מעשה או מחדל של מבצעי ה יחד ולחודביות רבאח
  .מטעמם

לדרוש מהקבלן להפסיק  תרשאיתהא החברה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה,  .1..7.
 , מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקהשימוש בשירותיו של קבלן משנה או להחליפו באחר

מיד עם  ,והקבלן יפסיק את השימוש בשירותי הקבלן או יבצע החלפה כאמור, לפי המקרה
שהופסק השימוש בשירותיו כאמור לעיל לא יועסק על ידי  משנה קבלן. לת דרישה כאמורקב

 הקבלן בקשר לעבודות, במישרין או בעקיפין.

החברה תהא זכאית לפנות לקבלני המשנה במישרין, בין היתר, לצורך תיקונים שהקבלן  ....7.
 .קבלןובלבד שמסרה במקביל הודעה על כך ל ,חייב בהם ללא כל תמורה נוספת

 .קבלני המשנה להוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על קבלני משנה ש .2..7.

 חומרים ועבודה ,ציוד - 'פרק ו

 מתקנים וחומרים ,אספקת ציוד .3.

על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, על אחריותו הבלעדית והקבלן מתחייב לספק  ...3.
היעיל  ןהדרושים לביצוע , לרבות חשמל וכיו"ב,האחריםוכל הדברים חומרים ה, האבזרים

, אם וככל אחסונם באתרליהיה אחראי לשמירתם והוא ו ,בקצב הדרוש עבודותשל ה
למען הסר ספק, סיוע מצד החברה ו/או מי מטעמה באספקת הדברים האמורים  .שיידרש

בסעיף זה לאור בקשת הקבלן או מיוזמתה, לא יהיה בו כדי להטיל על החברה ו/או על מי 
 האמורים לעיל.כלשהי לרבות בשל תקלה, עיכוב ואי אספקת  מטעמה אחריות

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הכלים, הציוד והחומרים שהובאו על ידו  .3.2.
לשטח ביצוע העבודות והקבלן מודע לכך שהשמירה הכללית על מתקני החברה אינה מהווה 

/או מי מטעמו לשטח מתקני ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר המובא על ידי הקבלן ו
החברה. החברה ו/או מדינת ישראל  ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם לכלים 
ו/או לציוד ו/או לחומרים שיובאו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לשטח ביצוע העבודות, 

 לרבות לשטח מתקני החברה. 

במסגרת  מוש בהםהקבלן עד לשייישארו בבעלות טרת ביצוע העבודות חומרים שסופקו למ .3.8.
או לעשות כל שימוש  ביצוע העבודותאך הקבלן לא יהיה רשאי להוציאם ממקום העבודות, 

 מראש ובכתב. חברהאחר שלא לצורך ביצוע ההסכם ללא הסכמת ה

זרים והחומרים וכיו"ב יעם גמר ביצוע העבודות, הקבלן יחזיר לחברה את כל הציוד, האב .3.6.
, בצירוף רשימה י החברה ו/או אשר החברה שילמה בגינם לקבלןשהועמדו לרשותו על יד

מפורטת של החומרים שנוצלו על ידו בביצוע העבודות. ציוד ו/או אבזרים ו/או חומרים 
 וכיו"ב שלא הוחזרו כאמור, תקוזז עלותם מהתמורה שבהסכם זה.

 והעבודה , הציודטיב החומרים .9.

במסמכי בהתאם לאמור  העבודותביצוע צורך המיועדים לוציוד הקבלן ישתמש בחומרים  ...9.
ולא משומשים, מטיב מעולה למיניהם יהיו חדשים ופריטי הציוד . כל החומרים ההסכם

 . מסמכי המפרט הטכניבהמפורטים ויתאימו לדרישות התקנים ומהאיכות הטובה מסוגה 

ו במקרה בו לא צוין במסמכי המפרט הטכני תקן מפורש לעניין החומרים או הציוד שישמש .9.2.
, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרלוונטיים את הקבלן, יחול המחמיר מבין התקנים

 החברה.

על תחול לעיל  9.2.-ו ..9. סעיפיםכאמור ב הציודו התאמת החומריםבדבר חובת ההוכחה  .9.8.
 הקבלן.
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 הן ביחס למקורות החומרים ,בכתב ממונההמוקדם של ה והקבלן חייב לקבל את אישור .9.6.
וציוד. לצורך כך, יספק  תו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומריםבהם יש בדע והציוד

או  דוגמאות של חומרים וציוד בטרם יחל בביצוע העבודות -לפי דרישת הממונה  -הקבלן 
ר המקור וכי בשום פנים אין איש ,. מוסכם בזה במפורשבטרם יזמין אותם או יחל ביצורם

יודיע  ממונההבמקרה בו . רתו מקוהמובאים מאווהציוד משמש אישור לטיב החומרים 
יפסיק הקבלן את  על ידיהם,אינם תואמים לדגמים שאושרו או הציוד ים רשהחומלקבלן 

 העבודה.

הקבלן מתחייב לספק לפי הוראות הממונה דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את  .9.5.
חר, או הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות באתר או במקום א

להעביר, לפי דרישת החברה, את החומרים לבדיקת מעבדה מוסמכת שזהותה תיקבע על ידי 
החברה, מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות. החברה תישא בהוצאות 
הישירות בפועל של בדיקות המעבדה על פי חשבונית שימסור הקבלן לחברה )ללא רווח 

ור נדרשת לפי כל דין או תקן או הסכם זה. מובהר, כי הקבלן קבלני(, למעט אם בדיקה כאמ
יישא בכל ההוצאות הנובעות מבדיקה כאמור שבסיומה יימצא כי קיימת אי התאמה של 
החומרים, לרבות הוצאות בגין בדיקות חוזרות במידה שנכשלו בבדיקות קודמות. כישלון 

ת העבודות ומכל התחייבויות בבדיקות אינו גורע מהוראות ההסכם וממועדי ביצוע והשלמ
 הקבלן על פי ההסכם.

וכל תיעוד אחר שצורף  יבואניםהויצרנים ה שלאחריות התעודות את  חברהל ימסור הקבלן .9.4.
יודגש,  .לכל פריטי הציוד שהותקנו והחומרים שנעשה בהם שימוש במסגרת ביצוע העבודות

, דלעיל מרים והציודכי אין בסעיף זה כדי למצות את המסמכים הנדרשים בקשר עם החו
 מפרט הטכני.ב יםהמפורט

 העדפת טובין מסוימים .21

העבודות באמצעות חומרים את רשאי להורות לקבלן לעשות שימוש או לבצע  הממונה ...21
של הממונה  לפעול בהתאם להוראתו"( והקבלן מתחייב טובין: "בסעיף זה מיוחדים )להלן

 .כאמור

ספות על אלו שהיה הקבלן מוציא לו עשה היה השימוש כאמור כרוך בהוצאות מיוחדות נו .21.2
הקבלן יהא זכאי  בהארכת משך העבודות, או, שימוש בטובין שצוינו בהצעתו של הקבלן

זמן תוספת או ו/להלן )שינויים ותוספות(  ט'בכפוף להוראות פרק לקבל תוספת מחיר 
 .סבירה

  ביצוע העבודות -פרק ז' 

 והתוכניות לביצועהתכנון המפורט אישור  ..2

הקבלן יגיש לממונה את כל התוכניות ימים ממועד החתימה על הסכם זה  6.ך תו ....2
 ולמפרט הטכני בהתאם לקבוע שם.  הסכםוהמסמכים הנדרשים בהתאם ל

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן בהצעת הקבלן או מהאמור במפרט הטכני, הקבלן יבצע את  .2..2
ודות הנדונות ובעלי רישוי מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון בעב באמצעות התכנון המפורט
לכללים המקובלים בעבודה מקצועית  יבוצעו בהתאםעבודות התכנון כל הנדסי מתאים. 

נאותה, לכל התקנים הקיימים, להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות, אף 
 ההסכם. אם לא נזכרו במפורש במסמכי 

הקבלן יעמיד לרשות המפורט. תהליך התכנון על לפקח באופן צמוד החברה תהיה רשאית  .8..2
ללא כל תוספת מחיר, חומר והסברים מפורטים על הציוד, הממונה, לפי דרישתו ו

 .יוצא באלה, צורות תפעול שונות וכפסק-מערכות האללהקמת  האפשריותהקונפיגורציות 

הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודות בפועל )למעט עבודות התכנון( אלא לאחר  .6..2
 ישור בכתב מאת הממונה לתוכניות. שקיבל א

ולאיסוף ובדיקת כל  שא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון המפורטיהקבלן לבדו י .5..2
על ידי  אישור התכניות והשרטוטים. מובהר, כי הנתונים והמידע הרלבנטי הנדרש לשם כך

אחת  כלפעולה התקינה של תכנון נכון ולאת הקבלן מאחריותו המלאה ל ושחררי לא החברה
 אחריות החברה על להטילכדי  כאמור באישור איןכי ו, על פי הסכם זהת, כנדרש והמערכמ

 פעולה התקינה כאמורלתכנון ו/או למידע האמור ו/או בהקבלן שימוש ל בקשר כלשהי
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 בקשרלקבלן  ובכתב במפורש שמסרה למידעלנתונים ורק הדין )למעט אחריות החברה לפי 
אך אין בכך לגרוע מחובת הקבלן לבדוק ולאמת את הנתונים  םמתקניה ו/או כל חלק מה עם

 . (והמידע האמור ככל שנמסר מהחברה

 שלב משלבי ביצוע העבודותת בכל והזכות לדרוש שינויים ותוספות במערכשמורה  חברהל .4..2
ת ת אינם תואמים אואם יסתבר שביצועי המערכ לרבות בתקופת האחריות והתחזוקה

 .ניין זה יחולו הוראות פרק ט' להלן )שינויים ותוספות(, ולעמפרט הטכנידרישות ה

 הכנת האביזרים המיועדים לביצוע העבודה .22

ות, והשימוש בהם יהא כפוף לאישור הקבלן יכייל את כל האביזרים המיועדים לביצוע העבוד 
 החברה.

 ובדיקות קבלה ראשוניות בדיקות מקדימות .28

הוא כל חלק ממנה( באיזה מן האתרים,  תקין מערכת כלשהי )אומתחייב כי בטרם י בלןהק ...28
)הכוללים בדיקות הציוד, ההגנות,  דדיםובדיקות התאמת מערכת וניסויים ב ובמפעליבצע 

בהתאם לתקנים המפורטים במפרט הטכני )להלן:  מערכת המדידה ומערכות הפיקוד(
 "(. ותהמקדימ הבדיקות"

קה מתאים, יודיע על כך הקבלן לאחר ביצוע מוצלח של הבדיקות המקדימות ומילוי דוח בדי .28.2
לחברה ויתאם עימה מועד לביצוע חוזר של הבדיקות במפעל הקבלן, בנוכחות נציג החברה 

 "(. תובדיקות הקבלה הראשוני)להלן: "

ובכפוף ראשוניות ביחס לכל מערכת ומסירת דוח בדיקה מתאים, הקבלה ה בדיקותלאחר  .28.8
אחראי  בלן, יהא הקאישור דוח הבדיקהן של הבדיקות והצלחתקבלת אישור החברה בדבר ל

 . באתר ההתקנתלונטי ה הרלווכל מערכת לאתר החברלהעברת 

כי קיימים ליקויים, יפעל  ות או הראשוניותהקבלה המקדימ בדיקותבכל מקרה בו יתברר ב .28.6
כמפורט  באתרהקבלה  בדיקותמערכת להלהעמיד את ועל מנת לתקנם לאלתר  בלןהק

   .כל תוספת תמורה , וזאת ללאלהלן 26בסעיף 

 קבלההתקנת המערכת באתרי החברה וביצוע בדיקות  .26

מערכת מתאימה לתוכניות ותאשר את ביצוען המוצלח, יתקין הכי , תוודאהחברה לאחר ש ...26
 יבצעהקבלן את המערכת באתר בהתאם להוראות המפרט הטכני ולהוראות הממונה ו

 נדרשיםה עבודה וכלי אביזרים ה,בדיק ציוד .נציגי החברה נוכחותבלמערכת  קבלה בדיקות
בדיקות הקבלה יכללו הרצה חשבונו.  ועל הקבלןהקבלה יסופקו על ידי  בדיקות לביצוע

 בעומס עם מתקן עומס שיסופק אף הוא על ידי הקבלן. 

במועד התקנת המערכת באתר, יגיש הקבלן לחברה את כל התוכניות והמסמכים הנדרשים  .26.2
  .המפרט הטכניההסכם ופי -על

 קבלן ימלא דוח בדיקה מפורט וימסור אותו לחברה לאישורה. ה .26.8

לאורם אין הצדקה, כי קיימים ליקויים אשר  ,הקבלה בדיקותיתברר במהלך ביצוע אם  .26.6
, להמשיך את מבחני הקבלה, יופסקו מבחני הקבלה עד לתיקון הליקויים ברהלדעת הח

וזאת ללא כל  ים כאמורברציפות עד לתיקון הליקוי בלןהאמורים. במקרה כזה יעבוד הק
מערכת באתר הויעמיד את  ,יתקן על חשבונו את הטעון תיקוןהקבלן  .תוספת תמורה

 לבדיקות קבלה בהקדם האפשרי.

נספח ) של כל מערכתאישור החברה בכתב לביצוע מוצלח של בדיקות הקבלה מסירת מועד  .26.5
הסופי של כל בלה קה כמועד חשבילדוח הבדיקה, י החברה אישור אליו יצורף להסכם(, ח'

. קבלת אישור החברה מותנה ()לעיל ולהלן: "מועד הקבלה הסופי של כל מערכת" מערכת
בביצוע תקין של כל הבדיקות ובמסירת כל המסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ולפי המפרט 

 הטכני.

ת המערכת או הפעלאו ב לעיל כאמור בסעיף זה ברהכי אין באישור הח להסרת ספק מובהר, .26.4
ו/או  גרוע מאחריות הקבלן למערכת בהתאם להוראות הסכם זהלכדי ק הימנה באתר כל חל

  .החברה ו/או שנתגלה לאחר מכן התריאהלגרוע מחובתו לתקן ליקוי ו/או פגם סמוי עליו 
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 As Madeלאחר קבלת אישור החברה כאמור וככל שיידרש, הקבלן ימסור לחברה מסמכי  .26.7
 .דיגיטלי מסוג שיאושר ע"י החברה , בעותק פיזי וכן בקובץ"1במהדורה "

 הדרכה .25

קבלת  ת למערכת )או חלקים ממנה, לפי העניין( ובטרםוראשוניהקבלה הלאחר ביצוע בדיקות  
, למפעילים תומסודראישור החברה על הצלחתן, יבצע הקבלן, אם תבקש זאת החברה, הדרכות 

 המערכת. של פעולת פעילויות לביצוע להכשירם כדי ,או נציגים מטעם החברה טכנאים

 לוחות זמניםו צו התחלת עבודות -פרק ח' 

 ולוחות זמנים צו התחלת עבודות .24

ומעת  עם ובכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות על פי כל דין ...24
, אחת ו/או מערכתבעבור  להתחיל בביצוע העבודות הוראהתמסור החברה לקבלן לעת, 

 "(.צו התחלת עבודות)להלן: " בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי /יםבהיקף ובמועד ,יותר
צו התחלת העבודות לפי שיקול ב /ים המצוין/יםמועדההחברה תהיה רשאית לשנות את 

 דעתה.

, לשם בדיקה ואישור, מונה, הקבלן יגיש למותצו התחלת עבוד מסירתימים מיום  6.תוך  .24.2
הכולל התבסס על לוח הזמנים השלדי מפורט לביצוע העבודות אשר יוכן על ידו בלוח זמנים 

. מונהובהתאם להוראות המ להסכם, 'טנספח המצ"ב כאת אבני הדרך להתקנת המערכות  
החברה תהיה רשאית להורות לקבלן לכלול בלוח הזמנים שיוגש על ידו כאמור שינויים 
והתאמות לעומת לוח הזמנים המפורט שהוגש על ידו כחלק מהצעתו במכרז. לוח הזמנים 

אישור החברה את  ' כאמור.טינים בנספח הפרטים המצו המפורט יכלול, לכל הפחות, את
  .אתרינו תנאי לתחילת העבודות בלוח הזמנים המפורט וחתימת הצדדים עליו ה

 ה סבירה שלהקבלן יעדכן את לוח הזמנים אחת לשבוע או בתדירות אחרת לפי דריש .24.8
לוח זמנים מפורט לביצוע  ,בין היתרול, אשר יכל, המוצע . לוח הזמנים המעודכןמונההמ

כל שינוי בלוח  לאישור. מונההעבודות בחודש העוקב שלאחר מועד הגשתו, יימסר למ
גרוע לכדי בכך יהיה לא בכל מקרה אך  ,יהיה טעון את אישור החברה בכתבהשלדי הזמנים 

, הקבלןמסיבות שבאחריות  החברה בקשר עם האיחור מלוחות הזמנים המקוריים זכויותמ
    .להלן 85כמפורט בסעיף  לרבות גביית הפיצוי המוסכם

לא אישר את לוח הזמנים המעודכן  מונהלא הגיש הקבלן את לוח הזמנים המעודכן או שהמ .24.6
ועדכון זה יחייב את הקבלן לכל  מונההמוצע על ידי הקבלן, יעודכן לוח הזמנים על ידי המ

 מונהרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המהכ הסבירות דבר ועניין. מובהר, כי ההוצאות
 .לעיל, יחולו על הקבלןש, בנסיבות ממונהו/או בעדכונו על ידי ה

מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להורות לקבלן למסור לה על בסיס שבועי דיווח  .24.5
 אמור.העל התקדמות העבודות וכן תהיה רשאית לקבוע את המתכונת למסירת הדיווח 

הזמנים  ותתוך עמידה בלוחות שבביצוע העבודות חשיבלאור השיר כי ידוע לו הקבלן מצה .24.4
והאפשרות שעיכובים בביצוע העבודות או חלקן יגרמו לנזקים משמעותיים לחברה,  לביצוען

נודעת חשיבות מיוחדת לעמידה בלוח הזמנים. לפיכך, מתחייב הקבלן כי יבצע את העבודות 
 בהסכם זה. ו, במפרט הטכני מכרזב יםכללי הקבועבהתאם לאבני הדרך ולוח הזמנים ה

, ידוע לקבלן כי לוח הזמנים תלוי בגורמים שאינם בהכרח לעיל מבלי לגרוע מהאמור .24.7
 שינויים ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה בשל כך.   בו בשליטת החברה, ולפיכך ייתכנו 

 העבודותהתקדמות ביצוע הקבלן ידווח לממונה בכתב על כל עניין שיש חשש כי ישפיע על  .24.3
)לרבות מסירת מועד מוצע  ןחריגה מלוחות הזמנים לביצועכי יגרום ללפי הסכם זה או 

לוח הזמנים לא ישונה אלא באישור החברה מראש ובכתב, ובכל מקרה לא יהיה  מעודכן(.
באישור כאמור כדי לגרוע מזכויות החברה בקשר עם חריגה מלוחות הזמנים, לרבות גביית 

 להלן. 85וי המוסכם כמפורט בסעיף הפיצ

לפי  קבלןמסמך מכל סוג ו/או אי ביצוע התחייבות כלשהי ע"י ה אי המצאתמוסכם, כי  .24.9
 קבלןינה פוטרת את הוכיו"ב, במועד, א יםעריכת ביטוחעל הסכם זה, לרבות אישור 

 . בדבר לוחות זמנים יוזה, לרבות התחייבויות סכםהלפי מהתחייבות כלשהי 
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בשעות הלילה או  לפי ההסכם העבודותבע בהסכם במפורש אחרת, לא יבוצעו פרט אם נק .1..24
בימי שבת ומועדי ישראל, אלא בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה נוספת 

 בשעות ו/או בימים ו/או במועדים כאמור.    העבודותבגין ביצוע 

 העבודותארכה להשלמת  .27

ביצוע של עבודה נוספת או  להלן, באופן שמחייב 23הוראת שינויים כאמור בסעיף ניתנה  ...27
של  ןאת ביטול שמחייבאו  עבודות,שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת ה

לקבוע  ,או לפי בקשת הקבלן ה, ביוזמתהחברה רשאיתהיה , תאו הפסקתן ותחלק מהעבוד
 .העבודות במסגרת הוראת השינוייםשינוי במועד השלמת 

רשאי הקבלן לבקש ארכה  כתוצאה מנסיבות התלויות בחברה עבודותוב בביצוע הנגרם עיכ .27.2
להשלמת העבודות והממונה יקבע את משך ההארכה בהוראת השינויים. נגרם עיכוב בביצוע 

תה לקבלן שליטה עליהן ולא יכתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת החברה לא הי העבודות
רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת  ב,תה לו אפשרות לצפות או למנוע את העיכויהי
בהוראת השינויים, ובלבד שהבקשה לארכה הארכה ה משךקבע את הממונה יו עבודותה

הקבלן יצרף ש( ימים ממועד התרחשות הנסיבות אשר גרמו לעיכוב, 8תוגש בתוך שלושה )
, וכי הקבלן נקט בכל המאמצים לה ראיות בדבר הנסיבות אשר גרמו לעיכוב כאמור

וכל הוצאה בקשר  העבודותם הסבירים על מנת למנוע ולצמצם את העיכוב בביצוע והאמצעי
 . לכך

ביצוע העבודות מפאת אי קביעת מועד השלמת מוסכם, כי הקבלן לא יהא רשאי לעכב את  .27.8
 ביצוע עדכני.

 ,זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין התארכות משך ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן מובהר, כי .27.6
עבודות נוספות שיבצע, אם יבצע, בהתאם לאמור בפרק ט' להלן )שינויים בגין רק אלא )

 ותוספות((.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי הוראות ההסכם והוראות כל דין, מובהר כי  .27.5
 85 אי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים תזכה את החברה בפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 

 להלן )פיצויים מוסכמים בגין איחור בהשלמת העבודות(. 

 ; אופציה להגדלת ההתקשרותשינויים ותוספות -פרק ט' 

 הוראת שינויים .23

החומרים , לרבות בקשר להיקף, האופן, הרכיבים והקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם ...23
 . , אלא בהסכמת החברה בכתב ומראשהעבודותשנקבעו לביצוע 

אם מצאה כי המערכות אינן עונות לביצועים לרבות , בכל עת ומכל סיבה החברה רשאית .23.2
הנדרשים במפרט הטכני או שאינן עונות על צרכיה או על דרישות גופי הביטחון להם היא 

ו/או בתכנון המפורט פי דין, ליתן לקבלן הוראה בדבר שינויים שיש לבצע במפרט -כפופה על
לרבות בסוגם ו/או  ,רכיבים ו/או בחומרים שנקבעו לביצוע העבודותו/או ב ו/או בעבודות

שתימסר לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי  בכמותם ו/או בזמינותם ו/או בתדירותם,
 "(. הוראת שינוייםהממונה )לעיל ולהלן: "

אף אם טרם נקבעו ערכיהם הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת השינויים מיד עם קבלתה,  .23.8
של  םבמידה שטרם נקבע ערכאלא אם הורתה החברה אחרת בכתב. ם, של השינויי

וכמות וסוג  ,הציוד ,, הקבלן מתחייב לתעד במסמכים את שעות עבודת כח האדםיםשינויה
מסרם לחברה לו ,על ידו יםאחרת הקשורה בביצוע השינוי וכל הוצאה והרכיבים החומרים

 מיד לפי דרישתה.

ברה ו/או הממונה יהיו רשאים להורות, לפי שיקול למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי הח .23.6
צעת ההכלול בדעתם הבלעדי, על אי ביצוע של העבודות, כולן או חלקן ו/או של סעיף כלשהו 

 , ולקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.  המחיר

 הערכת שינויים .29

הנדרש כפי שתחליט החברה  שינויכמפורט להלן בגין הזכאי לקבל תוספת מחיר יהא הקבלן  ...29
טובין באמצעות ביצע את העבודות  , הקבלןובלבד שלבקשת החברה ,להלן 29.2 סעיף לפי
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ו/או לא למכרז נוספים ו/או כלים ו/או ציוד שלא נכללו בהצעתו  ו/או רכיבים חומריםו/או 
ו ההסכם ו/א מכרזטרם הגשת הצעת הקבלן, לרבות לפי הבנכללו בהנחיות בכתב של החברה 

"(. תנאי לזכאות כאמור הוא התקיימות כל האמור נוספיםהטובין ה"להלן: נספחיו )על 
 להלן:  

 שינוי האמורבגין ה על הצורך בתוספת מחיר ו/או זמןלממונה הודעה הקבלן מסר  .א
 את כמותם; יין מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה לפני ביצועו, בצירוף פירוט וצ

שלא היה בהוצאות נוספות ם כי ביצוע השינוי כרוך הקבלן הוכיח לחברה במסמכי .ב
נושא בהן אילו ביצע את העבודות לפי הצעתו טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה 

 טרם הגשתה;

הטובין הנוספים אינם פחותים בהיקפם ובטיבם מהטובין המקוריים שבהצעת הקבלן  .ג
זה כפוף  טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה קודם להגשתה. האמור בסעיף

 להלן. 51 ל"חובת הקטנת הנזק" של הקבלן כאמור בסעיף

ערכם של שינויים שבוצעו בהתאם להוראת שינויים, ייקבע לפי מחירי היחידות של  .29.2
החומרים או הציוד הנקובים בהצעת המחיר. ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 

ם ו/או חלקם, ערכם של ההסכם אינו כולל מחירים הישימים להוראת השינויים, כול
 השינויים שבהוראת השינויים יחושב וייקבע על ידי החברה לפי סדר העדיפויות שלהלן: 

 בסיס מחירים דומים בהסכם זה; או, באופן יחסי על  .א

לפי מחירי מאגר המחירים הידוע בשם "המאגר המאוחד" במהדורה הרלוונטית למועד  .ב
ממחיריו. למען הסר ספק, פרק  5%.ביצוע העבודות ובניכוי הנחה בשיעור של 

הסברים והנחיות( אינו  –המקדמים לתוספת על סעיפי "המאגר המאוחד" )בחלק א' 
 לפרק זה(.  .7חל על הסכם זה, למעט מקדם "קבלן ראשי" )בסעיף 

 לפי מחירים סבירים בחשבוניות מס שימסור הקבלן לחברה.  .ג

לוב של כל ו/או חלק מהחלופות החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לנקוט בשי
לפי סעיף זה על ידי החברה, מוסכם כי יראו בו כמחיר קבוע  ערך. נקבע זה 29.2 שבסעיף

 .הצעת המחירמוסכם ובלתי מוצמד הכלול ב

 בגין ל רק הוצאות ישירותויכל ,לעיל 29.2סעיף שערכם נקבע בהתאם לתשלום בגין שינויים  .29.8
 לרבות שהוא סוג מכל עקיפות הוצאות כוללות נןאי)ש בלבד וחומרים ציוד, אדם כוח

של הקבלן אלא אם  2%.של בשיעור ורווח קבלני  (,ייצור או/ו רווח הפסד, מימון הוצאות
 .  (לא ישולם רווח קבלני כלשהו פעמייםבכל מקרה נקבע במפורש אחרת בהסכם זה )

 - ודות הנוספותטרם ביצוע השינוי ו/או העב מסר הקבלן הודעה לחברה כאמור לעיללא  .29.6
 . ת כאמורפיראו אותו כמסכים לשינוי המבוקש ללא תוס

לחברה זאת יודיע הקבלן , שנקבע על ידי החברה ק על ערך השינויוחליבמקרה בו הקבלן  .29.5
מסר הקבלן לא  .ובטרם ביצוע השינוי ו/או העבודות הנוספותבכתב בהקדם האפשרי  

יראו אותו  -/או העבודות הנוספות בטרם ביצוע השינוי ו הודעה לחברה כאמור לעיל
 .ת כאמורפכמסכים לשינוי המבוקש ללא תוס

 אופציה להגדלת ההתקשרות .81

לחברה נתונה אופציה )זכות הברירה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל בכל עת ומכל סיבה 
י אחוזים מהיקף העבודות המקורי לפ מאהשהיא את היקף העבודות לפי הסכם זה בשיעור של עד 

  הסכם זה, מבלי שהגדלה כאמור תפגע במחירים המפורטים בהצעת המחיר.

 שירותי תחזוקהות וות הקבלן למערכאחרי -פרק י' 

 תקןי בתקופת האחריות, ייתן הקבלן לחברה אחריות מלאה לכל מערכת על כל רכיביה, ובכלל זה ..8
נמצאו לקויים, פגומים או אשר  או רכיב כל ציוד ,וללא הגבלה כפי שיידרש על חשבונו, חליףיאו 

, כתוצאה משילוב המערכת במערכות חיצוניות , לרבותגרםיתקן כל תקלה שתיוכן  ,בלתי תקינים
  .והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה

בתקופת התחזוקה, הקבלן יבצע שירותי תחזוקה עבור כל מערכת על כל רכיביה, ובכלל זה יבצע  .82
 לעיל, לשביעות רצונה המלאה של החברה. .8בסעיף  נויותאת כל הפעולות המ
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ותקופת  , יחולו על תקופת האחריותומבלי לגרוע מתחולת יתר הוראות ההסכם לעיל בנוסף לאמור .88
  .(להסכם 'ינספח נספח האחריות והתחזוקה )ב ההוראות המפורטות התחזוקה

 ופיצויים מוסכמים תשלומים -פרק יא' 

  התמורה .86

על פי ההסכם תשלם  קבלןומילוי כל התחייבויות ההסכם זה על פי  העבודותתמורת ביצוע  ...86
כפי שאושרה ע"י  להסכם ט"ונספח מחיר המצורפת כההחברה את התמורה שבהצעת 

למען הסר ספק, לא  ."(התמורה)להלן: " בצירוף מע"מ כשיעורו במועד התשלום החברה
נקבע אחרת מסוימים לגביהם , למעט במקרים תשולם כל תמורה בגין תקופת האחריות

 .'(יבנספח האחריות והתחזוקה )נספח במפורש 

מובהר כי סעיף ו/או פריט שבנספח כלשהו ו/או בהסכם שלא נקבע לו במפורש מחיר בהצעת  .86.2
 המחיר יראו אותו ככלול בתמורה ולא תשולם בגינו תמורה נוספת.

הצמדות קבועים וסופיים ולא יתווספו אליהם כל הינם  הצעת המחירהנקובים ב םמחיריה .86.8
או התייקרויות מסוג שהוא, גם אם לוח הזמנים לביצוע העבודות יתארך מעבר ללוח 

 . , למעט אם נקבע אחרת בהסכםהזמנים המקורי שנקבע

 להסכם. י"אנספח התמורה תשולם בהתאם להוראות לצרכי התשלום המפורטות ב .86.6

עם הקבלן התמורה שהוסכמה למעט כמפורט אחרת בהסכם, מוסכם בזה בין הצדדים כי  .86.5
, אינה ניתנת לשינוי /או ריבית, בלתי צמודה למדד והיא תמורה מלאה וסופית בגין העבודות

על פי ההסכם, במישרין ובעקיפין, לרבות  העבודותו"כוללת הכל" בגין הצעת הקבלן וביצוע 
, חומרים, העבודותומבלי למעט, כל העלויות הקשורות בייצור, אספקה, הובלה, ביצוע 

, היתרים, רישיונות מכל סוג, אגרות, שכר עבודה, םאחריות, אריזה, מסים, היטליבדיקות, 
רכב, טיפולים בו, דלק ונסיעות, לינה, אש"ל, הסעדה, טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות 
והשתתפויות עצמיות, הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות 

. החברה לא תשלם כל תשלום נוסף לקבלן או לכל ריםושוטפות וכל תשלום והוצאה אח
ת ההסכם, בין עבור ביצוע וגורם אחר, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר סיום תקופ

הקבלן מוותר בזה  .אחרת בהסכם יןאם מצו, למעט העבודות ובין בקשר עם ביצוע העבודות
ורה. כל שינוי כלפי מעלה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמ

על פי הסכם זה ו/או התמורה המגיעה קבלן, כפופה לאישור מראש ובכתב  העבודותבהיקף 
 של החברה.

הותקנו ל חלק ממנה מותנית בכך שהמערכות מובהר בזה, כי זכותו של הקבלן לתמורה ולכ .86.4
ל המלאה ש נהבאתרי החברה בהתאם להוראות הסכם זה, כשהן פועלות לשביעות רצו

ולאחר שתוקן כל ליקוי ו/או פגם אם וככל  החברה וממלאות אחר כל דרישות ההסכם
 ת לחברה.ושדווח עליו במועד מסירת המערכ

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים בהשלמת העבודות .85

שנקבע  ימים מהמועד  6.מוסכם בזאת, כי אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך  ...85
 2%-על פי הוראות הסכם זה, ישלם הקבלן לחברה סכום בש"ח השווה ל דותהשלמת העבול

מעבר של שבוע או חלק ממנו,  בגין כל איחור בהשלמת העבודותלכל מערכת מהיקף ההזמנה 
אך לא יותר מסך מצטבר השווה  ,עד מועד השלמת ביצוע העבודות בפועל הימים דלעיל 6.-ל
מבלי שתידרש החברה  -ם וקבועים מראש, וזאת מהיקף ההזמנה, כפיצויים מוסכמי 1%.-ל

להוכיח נזק כלשהו או את גובה הנזק שנגרם לה עקב האיחור. סכום הפיצויים המוסכמים 
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויוגדל בשיעור עליית המדד האמור בין המדד הידוע 

חברה בכתב כי אישרה הבמועד החתימה על הסכם זה לבין המדד האחרון הידוע במועד בו 
 . הסתיימו העבודות )או חלקן, לפי העניין( בפועל

לה על פי כל דין ו/או על פי החברה תהיה רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה  .85.2
עקב הפרת ההתחייבות כאמור לעיל, לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הוראות ההסכם 

בויות הבנקאיות שהעמיד הקבלן על פי מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת, וכן לממש את הער
 ההסכם ולחלט את הסכומים המובטחים בהן. 

מובהר, כי תשלום הפיצויים המוסכמים אינו פוטר את הקבלן מהתחייבותו להשלים את  .85.8
 העבודות או מכל התחייבות אחרת של הקבלן לפי ההסכם.
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 וניגוד עניינים , אבטחת מידעסודיות -פרק י"ב 

 עואבטחת מיד סודיות .84

אדם,  ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כלהקבלן מתחייב לשמור בסוד  ...84
בקשר או לידי מי מטעמו, ומסמך שיגיעו לידיו או לידי עובדיו  מידעכל  במישרין או בעקיפין,

 שטחי אש ובקשר עם התחייבויות החברה למשרד הביטחוןקשר ללרבות ב, לביצוע הסכם זה
ללא הגבלת לידיעת הקבלן ע"י החברה מעת לעת,  ואש כפי שיובאבקשר לפעילות בשטחי 

הופסק, אלא אם המידע הנ"ל הינו מידע  העבודותזמן, אף אם ההסכם בוטל או ביצוע 
שבבחינת נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי 

. לפי הסכם זה העבודותלצורך ביצוע  מטעמו, או אם נמסר לקבלן כדי שיימסר על ידו לצד ג'
הקבלן לא יפרסם את דבר ביצוע העבודות עבור החברה, למעט אם קיבל לכך את אישורה 

. הקבלן ובתנאים שקבעה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכתב ומראש
נקוט בכל האמצעים הדרושים על ול וכל מי מטעמו מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו

  .םעל ידיקוימו סעיף זה   מנת שהוראות

הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, בתוכניות וברשומות האחרות הקשורים  .84.2
 בביצוע העבודות, יחזיקם בארון או בארגזי מתכת נעולים שיימצאו במבנה סגור ומאובטח. 

 סמכים. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שיידרש להם על ידי החברה לשם שמירת המ .84.8

הקבלן וכל הבא מטעמו לביצוע העבודות לפי הסכם זה יידרשו לקיים את כל נהלי והנחיות  .84.6
, כפי שיימסרו מעת לעת. הקבלן העבודותהחברה בנושאי אבטחת מידע במסגרת ביצוע 

אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו יפעל לפי הנהלים וההנחיות הנ"ל לקראת ביצוע העבודות 
 .ןובמהלכ

בנוסח ואי שימוש ימה על הסכם זה יחתום הקבלן על התחייבות לסודיות במועד החת .84.5
  להסכם זה. י"גנספח ב פורטהמ

הקבלן מתחייב להביא את התחייבויותיו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע  .84.4
העבודות ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא כי התחייבות זו מקוימת במלואה 

 מטעמו ואכיפתה. על ידו וכל הבא 

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם הקבלן או עם  .84.7
 כל גורם מטעמו או הקשור אליו אשר יתקיים לגביו חשד כי פעל בניגוד למפורט בסעיף זה.

 ואי קבלת טובות הנאה ניגוד ענייניםהיעדר  .87

ל ידו כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין בביצוע הסכם זה עהקבלן מצהיר ומתחייב, כי אין  ...87
 החברה.  לבין נוביבמישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

רשאית  א החברה, תהכאמור ענייניםמצב של ניגוד קיים חשש לכי  החברהתמצא במקרה בו  .87.2
ב . הקבלן מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצההסכם לאלתראת לבטל 

 של ניגוד עניינים אפשרי. 

הקבלן ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת  .87.8
 , ויפעל לצורך כך בהתאם להנחיות החברה. העבודותניגוד העניינים במסגרת ביצוע 

עדר ניגוד עניינים בנוסח יבמועד חתימתו על הסכם זה יחתום הקבלן על הצהרה בדבר ה .87.6
 להסכם. י"דספח נ

הקבלן מתחייב להביא את התחייבויותיו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע  .87.5
העבודות ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא כי התחייבות זו מקוימת במלואה 

 על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה. 

עם הקבלן או עם  החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות .87.4
 די"כל גורם מטעמו או הקשור אליו אשר יתקיים לגביו חשד כי פעל בניגוד למפורט בנספח 

 להסכם.

נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי  הקבלן .87.7
, מטעמו, המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה
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ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו,  העבודותלרבות 
 לוודא קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 זכויות קניין -פרק י"ג 

בעקיפין,  ביןכל המסמכים והמידע מכל סוג שיימסרו לקבלן ו/או למי מטעמו, בין במישרין ו .83
והעתקיהם, הינם רכוש החברה ויימסרו לצורך מטרת  במהלך הליך המכרז ו/או ביצוע ההסכם

ת ההסכם והקבלן מתחייב שלא להעביר את הנ"ל לצד שלישי, במהלך תקופבלבד.  העבודותביצוע 
את הנ"ל ואת עותקיהם )לרבות  יחזיר הקבלן. כמו כן, העבודות, למעט לצורך ביצוע ןואחריה

 ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.  בודותהעלחברה, מיד בגמר  כאלה המצויים בידי צד שלישי(

 ,תוכנית, מסמך, מידעבכל  , לרבות הקניין הרוחני,החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין .89
 ושנוצרו בקשר עם ההזמנה לביצוע עבודות או שייווצרצילומים או העתקים  ,שרטוטים, רעיונות
וצרו בכל דרך על ידי הקבלן ו/או מי , בין שהופקו ו/או יןאו כתוצאה מה ותהעבודביצוע במהלך 

הקבלן מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה  "(.התוצרים)להלן: " מטעמו ובין אם לאו
ובכלל זה על זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות 

יהיה רשאי לעשות כל שימוש הקבלן לא . העבודותומבלי למעט מסמכים, מידע וכל תוצרי 
ה תהיה הזכות להשתמש חברלבתוצרים, אלא לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

, להכניס בו שינויים ולעשות בו בקשר עמם לרבות התיעוד המקורי ,, לקבל את כל התיעודתוצריםב
ות לשם , לרבשלישיבין בעצמה ובין באמצעות צד  המצא לנכון לפי שיקול דעתתכל שימוש ש

 .כל טענה או תביעה בגין כך קבלןולא תהיה לשלישי,  עם צד יהתקשרות כלשה

לעיל בהתאם לפס"ד סופי וחלוט, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי  89הופרו זכויות כאמור בסעיף  .61
בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או 

 2.8.לנקוט בפעולות כאמור בסעיף  קבלןכאמור. אין באמור כדי לגרוע מחובת ה דרישה בגין הפרה
 לעיל.  

כל חומר שירכוש הקבלן לצורך ביצוע העבודות ושבגינו שילמה החברה, יהיה רכושה של החברה,  ..6
 לצורך ביצוע העבודה. וועל הקבלן להעבירו לחברה מיד בסיום השימוש ב

לגרום שלא יהיה בו כדי הסכם זה באופן ע העבודות על פי ביצומתחייב לפעול במסגרת  קבלןה .62
או  פגיעה בזכויות יוצרים של צד ג'הפרת כל זכות קניין רוחני, לרבות בשל  חברהלתביעה נגד ה

 .פגיעה אחרת בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו

צד  הקבלן יפצה את החברה פיצוי מלא בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין תביעה או דרישה של .68
לעיל  9 יחולו הוראות סעיף . ככל שיהא מדובר בתביעה,קניין רוחנישלישי שעניינה פגיעה ב

 )נזיקין(.

 הוראות פרק זה יעמדו בתוקפן אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיכו לחול ללא הגבלת זמן. .66

 שונות - "דפרק י

 ת ההסכם; סיום ההסכם או ביטולוותקופ .65

ם שיינתנו במסגרת תקופת האחריות ותקופת התחזוקה למעט השירותי ,לעניין העבודות ...65
הסכם זה הינו בתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים ועד המאוחר )ו( לעיל(, ..6)סעיף 

; )ב( מועד הקבלה הסופי של המועד המצוין בצו לתחילת העבודותממבין: )א( תום שנתיים 
תקופת ההסכם )להלן: " ט"ו( נספח)המערכת האחרונה מבין כל המערכות שבהצעת המחיר 

במהלך תקופת ההסכם לעניין ההקמה, תעודכן התמורה בהתאם "(. לעניין ההקמה
 להלן. 65.7להוראות סעיף 

 )ו( לעיל(..6)סעיף  התחזוקהלעניין השירותים שיינתנו במסגרת תקופת האחריות ותקופת  .65.2
אחת מהמערכות,  "(, הסכם זה יהא בתוקף לגבי כלשירותי התחזוקה)להלן בסעיף זה: "

)להלן: החל מתחילת תקופת האחריות של המערכת ועד תום תקופת התחזוקה של המערכת 
"(. על תקופת ההסכם לעניין התחזוקה יחולו כל הוראות תקופת ההסכם לעניין התחזוקה"

ההסכם, בשינויים המחויבים. במהלך תקופת התחזוקה, תעודכן התמורה בהתאם להוראות 
  להלן. 65.7סעיף 

לחברה נתונות עד ארבע אופציות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  .65.8
ההסכם לעניין ההקמה במשך של עד שנתיים נוספות בכל פעם, כלומר סה"כ עד שמונה 
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)ו( לעיל, ..6בסעיף שלעיל, למעט השירותים  ..6בסעיף ששנים נוספות, לשם ביצוע העבודות 
תקופת כל אחת מתקופות האופציה הנ"ל יכונו להלן: "בהיקף שייקבע על ידי החברה )
"(. על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות ההסכם, האופציה לביצוע עבודות הקמה

תעודכן התמורה  ,הקמה ותבשינויים המחויבים. במהלך תקופות האופציה לביצוע עבוד
 להלן.  65.7בהתאם להוראות סעיף 

תיעשה ע"י מתן הודעה בכתב חתומה ע"י החברה  ההקמהלעניין  הארכת תקופת ההסכם .65.6
. הודעת המימוש תחייב ה הנ"לתקופהיום לפני גמר  81"(, הודעת המימושלקבלן )להלן: "

)מבלי לגרוע מזכותה של החברה לנהל משא ומתן עם הקבלן  את הצדדים לכל דבר ועניין
ועם מסירתה ע"י  להפחתת התמורה הנקובה בהצעת הקבלן בגין תקופת ההסכם המוארכת(,

החברה לקבלן יפעל הקבלן מייד, ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף, לביצוע 
 ההתקשרות.    

לעיל,  65.8ף האמורות בסעי ימים מהודעת החברה על מימוש מי מהאופציות 7-לא יאוחר מ .65.5
 ביחס לאותה תקופת אופציהוהערבות ימסור הקבלן לחברה את האישור על עריכת הביטוח 

 .ם להוראות ההסכםבהתא

, ימסור על כך (הההקמה )על הארכותילעניין  תקופת ההסכםגמר  יימים לפני מועד 41 .65.4
 הקבלן התראה בכתב לחברה.  

 תחזוקהבתקופת הו הקמהה ענייןלההסכם בתקופת  עדכון התמורה .65.7

 לעיל, 65.8, על הארכותיה לפי סעיף ההקמהלעניין הסכם התקופת מהלך במוסכם כי  .א
)בצירוף הנחה אם  הצעת המחירשב , יעודכנו התעריפיםתקופת התחזוקהמהלך וכן ב

 :כמפורט להלןניתנה ע"י הקבלן( 

להתקשרות  9.-, החל מהחודש הבלבד שנהבאחת פעם  תבצעי תעריפיםעדכון ה
 התעריפיםוכן לאחר מכן במועד תחילת כל שנת התקשרות נוספת, כך שבהסכם זה 

במדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה מהשינוי שחל  11%.-ל יםצמוד יויה
 המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה. 

צעות במועד האחרון להגשת המדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע 
ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של שנת מכרז ל

. מלבד עדכון וצע בכל שנת התקשרות נוספתיב ההתקשרות הנוספת. עדכון דומה
 .כמפורט בסעיף זה, לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה בהסכם זה תעריפיםה

יחולו שינויים  חודשים ממועד חתימת הסכם זה 26ולאחר על אף האמור לעיל, במידה  .ב
במסמכים, החברה בפירוט ומהותיים במחירי רכיבי המערכות, כפי שיוכיח הקבלן 

ומבלי שיהיה  ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך לחייב אותהתהא רשא
, לדון בעדכון מחיר המערכות ו/או בכך לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה

  .בהתאמת המדד באופן סביר, ובכפוף לכך שישקפו מחיר שוק תחרותי לאחר הנחה

בטל את ההתקשרות עם , להחברה רשאית בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי .65.3
או להוציא חלק  , כולו או חלקו,ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו קבלןה
ובין  קבלןמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב, קבלןמביצוע על ידי ה לפי ההסכם העבודותמ

 ימים מראש.    6.של  קבלןי מתן הודעה לוזאת על יד(, אם לאו

בכל אחד מהמקרים , סעד אחר המוקנים לחברה על פי דין מבלי לגרוע מכל זכות ביטול או .65.9
 ללא צורך במתן הודעה מוקדמתלבטל את ההסכם לאלתר, הא החברה רשאית תשלהלן 

על  באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאחברה מרשה לקבלן וה, כלשהי לקבלן
במתן רשות  לא צורךלחברה שייכים לה מכל סוג טוביןהחברה פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 :מהקבלן

 .לחברה ולעבודות שהוא מבצע עבור החברהפלילית הקשורה  עבירהעבר הקבלן  .א

 אי ביצוע פסק דין כנגד הקבלן לפי הדין; .ב

 פטירת הקבלן; .ג

 שינוי בשליטה על נכסי הקבלן; .ד
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ימים ממועד קבלת הודעה  7הקבלן הפר הפרה יסודית את הסכם זה ולא תיקנה בתוך  .ה
ברה. האירועים הבאים יחשבו כהפרות יסודיות של ההסכם, מבלי על כך מאת הח

 לגרוע מהאפשרות שהפרות אחרות ייחשבו כהפרות יסודיות: 

 הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים או אבני הדרך הקבועים במסמכי ההסכם;  (.

ו/או  חדל מלהתקיים בקבלן מכרזסתבר לחברה כי איזה מתנאי הסף הקבועים בה (2
 ; בעובדיו

אינה נכונה או  מכרזהצעתו לחברה כי איזו מהצהרותיו של הקבלן בסתבר לה (8
 מלאה; 

נפתחו כנגד הקבלן הליכי פשיטת רגל, כינוס, פירוק, שיקום, הקפאת הליכים או  (6
הסדר נושים, או ינתן צו זמני או קבוע למינוי מפרק, כונס נכסים, נאמן או בעל 

 תפקיד אחר המתמנה בהליכי חדלות פירעון; 

סב, המחה או העביר את זכויותיו בהסכם בלא הסכמת החברה בכתב הקבלן ה (5
 ומראש; 

 הקבלן העסיק קבלני משנה בלא אישור החברה בכתב ומראש;  (4

סתבר לחברה כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הוראות התוכניות לבין אופן ה (7
  ;ביצוע העבודות על ידי הקבלן

לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה אי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים  (3
 ו/או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ולפי הסכם זה;

סתבר לחברה כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או ה (9
 על ידי הקבלן. העבודותהוראות הממונה לבין אופן ביצוע 

להשלים, לדרישת  זה לעיל לא יגרע מחובת הקבלן 65שימוש בזכויות החברה לפי סעיף  .1..65
החברה, כל התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת 

 שנמסרו לטיפולו, במועד. העבודות

על פי כל דין או על  חברהאמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבמובהר כי אין  ....65
 זה. פי הסכם

, מכרזולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או הבכל מקרה של אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו, כ .2..65
בשל חשש  לפי ההסכם העבודותגריעה מהיקף לרבות בקשר ללוחות זמנים או במקרה של 

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב, בין היתר, בהיקף לניגוד עניינים, 
, לוחות זמנים ועוד, לפנות לקבלנים אחרים, בין שהגישו את הצעותיהם ותהצפוי העבודות
ובין אם לאו, בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך  לפי ההסכם העבודותלביצוע 

 קבלןבין קבלנים שונים, הכל מבלי שתהיה ל העבודותכלשהו קודם לכן, או לפצל את ביצוע 
 ה מכל החלטה כאמור.עילת תביעה כלשהי נגד החברה כתוצא

לעיל או לא קוימה התחייבות  2..65-ו 65.9, 65.3מימשה החברה את זכויותיה לפי סעיפים  .8..65
כלשהי מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, שמורה לחברה הזכות להשלים את ביצוע 

בכל דרך שתראה לנכון ובמועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי  העבודות
    לן במלוא הפרש המחיר וכן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך.    ולחייב את הקב

לא יהיה זכאי לכל  קבלןוהזה  65ף סעילא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי החברה  .6..65
 העבודותהתקשרות ו/או ביצוע בכל מקרה של סיום ה .סכם בשל כךהאו הו/פי דין -פיצוי על
לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד לא תהיה כל זכות  קבלן, למכל סיבה ןאו חלק

זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על  למעט, העבודותביצוע החברה בגין הפסקת 
ההתקשרות ו/או עד מועד הפסקת שביצע  העבודותההסכם בגין על פי  קבלןהחברה לשלם ל

ום תשל תלקבל קבלןזכות הלאחר מכן בהוראת החברה.  ןו/או שהשלימ העבודותביצוע 
 בפועל.  בוצעוש העבודותלאישור הממונה את חלק כפופה , כאמור

לא יתנגד בדרך לפי ההסכם ו/או ההתקשרות מכל סיבה, הקבלן  העבודותבמקרה של סיום  .5..65
וישתף עם החברה והקבלן האחר פעולה  אחר במקומו קבלן התקשרות החברה עםכלשהי ל
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לפי ההסכם,  העבודותמסודרת של באופן מלא כדי להבטיח העברה יעילה, מלאה, תקינה ו
  .העבודות, והכל באופן שלא יגרום לעיכוב המשך ביצוע מתן מידע, ובכל דרך אחרת

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי לדרישת החברה יעביר לחברה את כל זכויותיו והתחייבויותיו  .4..65
י . הקבלן יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלנהעבודותכלפי קבלני משנה שלו בקשר לביצוע 

 המשנה את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה.

וסכם כי בהתחשב באופיין וטיבן של העבודות נשוא הסכם זה ובדחיפות שבהשלמתן, מ .7..65
בזאת על זכות הביטול ומתחייב  קבלןה מוותר, קבלןלמרות כל זכות על פי דין הנתונה ל

אם יהיה סבור  ףביצוע העבודות, אשלא לבטל את התקשרותו זו ובכל מקרה לא לנטוש את 
 ברהיהיה סבור כי הח קבלןהסכם זה בהפרה יסודית. בכל מקרה שבו ה ההפר ברהשהח
או לקבלת פיצויים בגין  ברהלפעול לאכיפת התחייבות הח קבלןהסכם זה, יוכל ה המפר

 הפרת הסכם זה, אך לא לבטל הסכם זה.

חברה לפי ההסכם ו/או זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים ל 65אין באמור בסעיף  .3..65
 הדין. 

 היעדר בלעדיות .64

ע"י  ןו/או כל חלק מה העבודותמובהר, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע 
והחברה תהיה רשאית להתקשר בכל עת, לרבות במקרים בהם הקבלן לא יעמוד בלוחות  ,הקבלן

, ולקבלן לא תהיה כל ןאו חלק מה זה העבודות, עם כל גורם אחר לביצוע העבודותהזמנים לביצוע 
 טענה או עילת תביעה נגד החברה עקב כך.  

 איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות .67

 במישרין או בעקיפין לאחר הקבלן על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברהוזכויות התחייבויות  ...67
 ובכתב. , אלא בהסכמת החברה מראש , הסבה או שעבודהמחאהבכל דרך, לרבות ב

בלא צורך באישור לעיל  ..67לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף החברה תהיה רשאית  .67.2
, כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין ו/או צדדים קשורים של החברה באמצעות הקבלן

 . מתן הודעה לקבלן

 .בו מתחייב להודיע על כל שינוי בשליטה קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .67.8

 זעיכבון וקיזו .63

לרבות  ,הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה עיכבוןמוותר בזאת על כל זכות  קבלןה ...63
 עבודותכלליות האמור לעיל על תכניות, מסמכים, תוצרים אחרים של המאך מבלי לגרוע 

 ובין אם לאו. קבלןבין אם הופקו על ידי ה ,ומידע בכל צורה שהיא

שאינו קצוב, המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כנגד החברה תהא רשאית לקזז כל סכום, קצוב ו .63.2
כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לקזז סכומים המגיעים לחברה 

 ממנו.

במקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, החברה תהא  .63.8
י הסכם זה ו/או הדין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפ

לרבות ומבלי למעט, עיכבון, קיזוז, ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את הקבלן מכל 
שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם  העבודותהתחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע 

 לכן.  

 חוזה לטובת צד שלישי .69

זו שנועדה להקנות זכויות הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי, וכל הוראה בו לא תתפרש ככ
 לצדדים שלישיים כלשהם. 

 הקטנת נזק .51

מבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין, הקבלן מתחייב להימנע ולצמצם במידה האפשרית בנסיבות 
, לרבות בקשר לשינויים תהעבודוהמקרה, כל עיכוב, הוצאות ותוצאה שלילית אחרת בשל ביצוע 

ולגרום כי כל המועסקים על ידו וכל מי מטעמו יפעלו בשירותים אם בוצעו עפ"י אישור החברה, 
 בהתאם לאמור בסעיף זה. 
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 שינויים בכתב ..5

מבטאים את ההסכם המלא והממצה  ,והצעת הקבלן מכרזהסכם זה על נספחיו, לרבות ה ....5
אישור  הסכמה, הבנהכל הסכמה, מצג,  בטלבין הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו, והוא מ

לפני  ל ידי הצדדים או שהוחלפו ביניהם בקשר לעניינים הנידונים בואו התחייבות שניתנו ע
יהיו חסרי  ,המכרזעל נספחיו, לרבות  הסכם זהאו תוספת ל. כל שינוי חתימת ההסכםמועד 

)למעט מסמכים הכוללים שינוי ו/או  בכתב ובחתימת הצדדים בלבד וייעשתוקף אלא אם 
הקבלן, אשר ייחשבו כמאושרים על ידי  שלא ייחתמו על ידיהמכרז הבהרה ו/או תיקון 

 . הקבלן בכל מקרה(

 אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה .2..5
, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ו/או הדין

 ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

 יישוב מחלוקות .52

להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי, על מערכותיה ומתקניה,  ןוחיוניותהעבודות אור מהות ל ...52
הצורך לעמוד בהתחייבויות ו/או חובות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי והנזקים 

, ובכלל זה לחברת ההעצומים, בין היתר, הכספיים, לחברה, לספקי הגז הטבעי ולצרכניי
 העבודותל אי אספקת גז טבעי, בין היתר, בשל אי ביצוע החשמל ולכלל המשק בישראל בש

לחברה בקשר להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי לפי הסכם זה והפעלתה, בלוחות  ותהנדרש
 על פי כל דין: וכי למרות כל זכות הנתונה להקבלן  הזמנים, מתחייב

נטוש יובכל מקרה לא הסכם זה  מוותר בזאת על זכות ביטולקבלן החברה הבכל מקרה  .א
בהפרה את ההתקשרות לרבות  ההפר החברההיה סבור שיגם אם  העבודותביצוע את 

או לקבלת  החברהלפעול לאכיפת התחייבות  הקבלןוכל י , ובמקרה כדוגמת זהיסודית
 ו.אך לא לבטלההסכם  פיצויים בגין הפרת

ו ו/א הקבלןמנע יה להסדרתה, ייכי גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים לרבות בעת פנ .ב
, ברציפות ןבמלוא עבודותלבצע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע המ ומי מטעמ

לעכב העברת התפקיד ו/או כדי ו/או  ןאו לדחות ןלהשהותכדי וללא הפסקה או 
ימנע מפניה לקבלת סעד י כן "( ועיכוב" –)לעניין סעיף קטן זה להלן ג' לצד  העבודות

שיגרום לעיכוב, אך  ,לרבות עכבון וכיו"ב ,עצמיימנע מכל סעד ישיש בו לגרום לעיכוב ו
 לקבלת כל סעד אחר לפי הדין. ומבלי לגרוע מזכות

מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה בלוחות  .52.2
 זמנים קצרים הסבירים בנסיבות כל מקרה.

ין ודבר ין בכל ענעל ההסכם יחול אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך לדו .52.8
 יפו.-הקשורים בהסכם יהיה אך ורק בית המשפט בתל אביב

 מסירת הודעות  .58

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרתו, או כל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו  ...58
 בכתב.

בקשר להסכם זה תהא בכתב ותישלח אל הנמען בדואר  משנהוכל הודעה של מי מהצדדים ל .58.2
או תישלח באמצעות  או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני ידניתרשום או במסירה 

ולידיעתו  הנמעןתיחשב כאילו הגיעה לצד בדואר רשום . הודעה שתישלח דואר אלקטרוני
. הודעה שנמסרה ידנית תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו במועד ימי עסקים 8תוך 

ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה  . הודעהובלבד שנתקבל אישור מסירהמסירתה, 
הודעה שתישלח בדואר שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה. 

מסירת הודעה  אלקטרוני תיחשב כהודעה שהגיעה לנמען ולידיעתו תוך יום מהמשלוח.
 ו/או לנציג מוסמך אחר מטעם הקבלן תיחשב כמסירת הודעה לקבלן.  יקטילמנהל הפרו

 

 ה באו הצדדים על החתום:יילראו
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   __________________________   __________________________ 

 הקבלן    חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 )החברה(

 
_______________________   ___   __________________________ 

 שם מלא ותפקיד        שם מלא ותפקיד 
 
 

______________________   ____   __________________________ 
 שם מלא ותפקיד       שם מלא ותפקיד  

 תאריך : ______________    תאריך: ______________
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 אישור זכויות חתימה נספח
 

 קבלןחתימה בשם ה אישור זכויות

 

 אני, עו"ד / רו"ח __________________, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה:

 _____________ ת.ז. מס' __________________ ____

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

על  "(הקבלן)להלן: " ___________ .ח.פאשר חתמו לעיל בשם חברת ֹ_____________________, 

, מוסמכים (UPSפסק )-ההסכם לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   קבלןייב את הלח

 

         _______________ 

 חתימה + חותמת           
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 המפרט הטכני -נספח א' 

]ראה בעמוד הבא[



   

 

 

26642. 

36 

 

 

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22-13-21.8 ד.ל ד.ל נ.ד   24-71-4723 .

 האישור תאריך אושר נבדק הוכן  תאריך 'מס

 נתג"ז   ורהמהד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסק בתחנות הגפה -מפרט טכני עבור מערכות אל

 PRMSובתחנות 

  דוד למש  י החברה:נציג

 :מספר מסמך ניר דוד     

431234 

 מהדורה

2 

 ניר גורני :יוזם המסמך
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 כללי .2

 רקע  2.2

כמפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות, מערכת ההולכה לגז טבעי הינה מערכת בפריסה              

 ארצית המחולקת למקטע ימי ולמקטע יבשתי.

 .מצורפת כנספח א' למפרט ההולכה הארציתמפת 

 ק"מ , מורכב בעיקרו מהמרכיבים הבאים: 811-המקטע היבשתי, באורך כולל של כ             

 * צנרת פלדה טמונה בקרקע.

 * תחנות הגפה הממוקמות לאורך התוואי.

( אשר מטרתן הפחתת  הלחץ pressure reducing and metering system)  PRMSתחנות  * 

 בצינור באופן שיאפשר חלוקה לצרכנים.

כל תחנות הגז השונות מחוברות לרשת תקשורת ובקרה במרכז הבקרה. רשת תקשורת זו             

פסק, נשוא -מאפשרת ניטור ושליטה מרחוק על המערכות המותקנות בתחנות. מערכות האל

ת ומפרט טכני זה , יותקנו בתחנות ההגפה של שלב  ג' בפרויקט , ההזמנה להציע הצעו

ומטרתן לאפשר המשך ניטור ושליטה על מערכת ההולכה גם במקרים של כשל במערכת 

 אספקת החשמל.

, כולל 5KVA.פאזי, בהספק של לפחות -סטטי, תלת UPS -פסק מורכבות מ-מערכות האל 

להלן  –כל כמות המצברים ככל שנדרש מערכת מצברים )כל מערכת מצברים כוללת את 

דקות לפחות ובהתאם למפורט במפרט זה, ומטרתן  41"(, לזמן גיבוי מערכת המצברים"

הפעלת מפעיל חשמלי המותקן על גוף המגוף ובנוסף הפעלת מערכות התקשורת, האבטחה 

 והסקדה.

  

 סביבהותנאי מקום   2.4

 כדלקמן:תנאי המקום והסביבה בהם יותקנו המערכות הינם 

 מ' מעל פני הים. 111.עד      גובה מעל פני הים

 מעלות צלסיוס. 51     טמפ' מקסימלית

 מעלות צלסיוס. -5     טמפ' מינימלית

  91%    לחות יחסית מקסימלית 

 

 תיאור כללי של העבודה המוזמנת  2.3

בהתאם  פסק סטטי, כולל מערכת מצברים,-תכנון, אספקה, התקנה ובדיקה של מערכות אל

למפרט הטכני ולכתב הכמויות. במסגרת זאת יידרש הזוכה לבצע עבור כל מערכת את 

 הפעולות והשירותים הבאים:
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 ביצוע טעינת מערכת המצברים ובדיקת המערכת במפעל הקבלן. א.

 הובלה והתקנה של המערכת באתר. ב.

צרן הלוח ביצוע בדיקת קבלה של המערכת באתר לאחר חיבור המערכת בתיאום עם י ג.

הראשי, כולל הרצה בעומס עם מתקן עומס שיסופק ע"י הקבלן כולל פתיחה וסגירה 

 של הברז החשמלי.

פסק יהיה מוגבל -פסק יותקן בתוך פילר מבטון סגור וממוזג. גודל לוח האל-לוח האל ד.

 -, רוחב 31 –להתקנה בתוך הפילר שמיועד גם למערכות אחרות. מידות הפילר:  עומק 

. על הקבלן לקבל אישור מידות לפני היצור ולוודא התאמה בשטח. 71. –בה וגו 11.

 המציע יציע את מערכת המצברים במארז עצמאי, נפרד. 

מטר לכל כיוון  )כניסה  4-חיבור למערכת, אורך החיבור ככבלי אספקה והתקנה של  ה.

 ויציאה(, כולל חיבור בלוח החשמל הראשי בתיאום עם יצרן הלוח הראשי.

מסירת תיעוד מלא למזמין כמפורט במפרט טכני זה וכן ע"פ בקשה מיוחדת של החברה   ו.

 או מי מטעמה.

למען הסר ספק, כל החומר הרלוונטי לעבודה זו הינו רכושה של החברה, ויימסר לה  ז.

 במספר עותקים ובהתאם להנחיות המפורטות בהזמנה להציע הצעות  ובמפרט זה.

 

 ידי המציע-ת והגשת תוכניות עלתכולת ההצעה הטכני   2.6

יחד עם הצעתו בלהגיש  המציעעל בנוסף על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות,  (א)

 העתקים: 6 -את המסמכים הבאים ב

ם שרטוטיונתונים טכניים מלאים  לרבות ,קטלוגים מלאים של כל הציוד (.)

 מידות.הכוללים 

 . זה במפרט כנדרשס תלות בשינוי עומכנתונים מלאים לגבי שינוי מתח ותדר  (2)

 פסק.-קוית ללוח האל-פסק ותכנית חשמל חד-מבנה מוצע ללוח האל (8)

 .כל מסמך נוסף אשר נדרש על פי הנספח הטכני (6)

. העתקים 6 -את המסמכים הבאים בלחברה יגיש הזוכה  ההודעת הזכיי לאחר (ב)

המסמכים יוגשו בהתאם ללוח זמנים שייקבע בין הזוכה לבין החברה אך בכל מקרה 

 :ימים מהחתימה על ההסכם 7יאוחר מ לא 

לוח זמנים של תכנון, הרכבה, בדיקה, האספקות וההתקנות בפרוייקט נשוא  (.)

 .הזמנה להציע הצעות זו

 תוכנית ופרטי הרכבה. (2)

 פריטי הציוד. שלמידות  (8)
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 .המצברים תוכניות מערך (6)

  .מלאות תוכניות פיקוד וחווט (5)

 .ותהוראות אחזקה מפורט (4)

 חודשים. 26במשך  הפעלה רציפהים לרשימת חלקי חילוף מומלצ (7)

 הוראות הפעלה. (3)

 נתוני ציוד מפורטים. (9)

חישוב של זמן הגיבוי, כולל טבלאות יצרן מקוריות. לצורך החישוב לא יפחת  (1.)

 בסוף זמן הגיבוי המחושב. 7V..מתח תא בודד מתחת ל

אישור יצרן לאורך חיי המצברים. המצברים יהיו מסוג המיועד למערכות אל  (..)

 ר לזמני פריקה קצרים בעוצמה רבה.פסק, כלומ

. כל התוכניות העתקים פיזיים ובנוסף על גבי מדיה מגנטית 6-שור ביוכניות יוגשו לאת

 . A3ליונות בגודל ייהיו על ג

 

 תחולת הוראות הדין  2.1

הזוכה מתחייב לבצע את העבודות המתוארות בנספח טכני זה, בהתאם לכל החוקים 

לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהתאם לחוק החשמל  והתקנים החלים על ביצוען,

פיו ובכלל אלה: תקנות החשמל -"( והתקנות עלחוק החשמל)להלן: " 956. –התשי"ד 

תקנות החשמל )התקנת  -ו 998. -פסק סטטיות במתח נמוך(, התשנ"ג -)התקנת מערכות אל

 ..99. -וולט(, התשנ"א  111.לוחות במתח עד 

 

 וריםבדיקות ואיש  2.4

על הזוכה במכרז לערוך ולהגיש למזמין את כל הבדיקות האישורים המצויינים במפרט זה 

ובכללם בדיקת סגירת ופתיחת הברז החשמלי באמצעות מערכת האל פסק בלבד ובדיקת 

 טעינה ופריקת המצברים. 

פסק בפילר שבכל אתר -על הקבלן מוטלת האחריות לקחת מידות הנישה המיועדת לאל

 אישור החברה למידות האמורות בטרם יספק את המערכת. ולקבל את

 

 פסק-מבנה לוח האל  2.1

 פסק יהיה בנוי לעמידה על ריצפה קבועה.-לוח האל א. 
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מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל  טלטולי ההובלה  ב. 

חלודה ע"י תהליך פסק והשלדה יוגנו בפני קורוזיה )שיתוך( ו-וההתקנה. מבנה לוח האל

 מתאים כגון גילוון ו/או צביעה בתנור.

 מ"מ. 2פסק תיעשה מפח מגלוון בעובי -שלדת לוח האל ג. 

המצברים יותקנו על גבי כוננים נשלפים כדי לאפשר תחזוקה נוחה ולהחלפה מהירה  ד. 

 של המצברים.

 31.ל הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית ובעלת דלתות הנפתחות בזווית ש ה. 

 מעלות.

ס"מ לפחות  5.פסק יותקן על גבי בסיס בגובה -במידת הצורך, עפ"י תכנון, לוח האל ז. 

ויהיה מסוגל לשאת את משקל הלוח ואת המשקל שיתווסף במקרה של הגדלת 

 המערכת.

 

                             KVA21פסק  -.  מפרט למערכת אל4

 כני:ט  4.2

כניסה , KVA.5" בהספק ON LINEועלת בשיטת "פסק הפ-מפרט זה מתאר מערכת אל

המהווה את הדור האחרון והחדיש  פסק-מערכת אל תהיה . המערכתיציאה תלת פאזית/

, עם מערכת IGBTאו  (ASTמתקדם ) M.W.Pת ממיר ופסק המשלב-ביותר של מערכות אל

 , ממשק תקשורת לכל מערכות ההפעלה ורשתותRS – 282פיקוד מבוקרת מחשב, תקשורת 

 .SNMPהתקשורת וכן אפשרות התחברות לרשת 

 תכולת המערכת:   4.4    

 מיישר/מטען. כניסה תלת פאזית.   .א

 ממיר סטטי. יציאה תלת פאזית.   .ב

 ( אוטומטי פנימי.BYPASSעוקף סטטי )   .ג

 עוקף אלקטרו מכני ידני פנימי.   .ד

 מערכת פיקוד מבוקרת מחשב.   .ה

 .USB -וRS-232  ממשקי תקשורת    .ו

 להורדה מסודרת של רשתות תקשורת. תוכנת   .ז

 .SNMPמתאם תקשורת    .ח

 .db41הגנה מפני רעשים בהנחתה של    .ט
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 פנל תצוגה דיגיטלי.   .י

כל אביזר או ציוד אחר הנידרש לפעולתה התקינה והמלאה של המערכת.  המערכת   .יא

תבטיח רציפות אספקה לצרכנים )לרבות לפתיחה וסגירה של ברז חשמלי, מערכות 

אבטחה והסקדה( ללא הפסקה כתוצאה מכשל מקור ההזנה למשך זמן התקשורת, ה

 הגיבוי הנקוב.

                      

 נתונים טכניים:   2.8

 תהיה סופקת לציוד המחשבמוהאנרגיה ה LINE-ONבשיטת  תהיהפעולת המערכת    .א

 רציפה  ובאיכות גבוהה.

 . DBA 58פעולה  שקטה, רעש אקוסטי נמוך    .ב

 . 92%ית למעלה מ נצילות חשמל   .ג

 שעות.  MTBF .51,111אמינות גבוהה    .ד

 פעולה אוטומטית לחלוטין גם לאחר הפסקת חשמל ארוכה.   .ה

 עוקף סטטי אוטומטי חזרה לממיר ע"י פעולה עצמית.   .ו

 משטר עבודה בכניסה למערכת.   .ז

 . VAC 281 / 611מתח כניסה תלת פאזית  (.

 . VAC 821-631  תלת פאזי  מתח ללא פריקת מצברים תחום (2

 . HZ 65-45תדר ללא פריקת מצברים  תחום (8

 עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא..  7.33מקדם הספק בכניסה  (6

 .THDI 1%מקסימום הרמוניות זרם בכניסה   (1

שעות  3מעלות צלסיוס למשך  67מעלות ללא מגבלת זמן, 31טמפרטורת עבודה  (4
 רצופות לפחות

 מוצא המערכת.משטר עבודה  ח. 

 .HZ 51תדר  ,VAC 611/281תח תלת פאזי מ . .    

 .7.3מקדם הספק במוצא יהיה לפחות  . 4    

 , KVA21הספק מוצא לפחות  . 3    

 מילישניה.     .התאוששות של   וזמן  8%בשינוי מתח של  811%כושר התנעה של   .6    

חצי, דקה ולמזרם נומינלי  21%.דקות,  5-למזרם נומינלי  1%.. עומס יתר.  5    

       עומס לא לינארי. כולת עבודה עםי לשניה אחת. 51%.

4   .8:. CREST RATIO  לעומת זרם  811%זרם שיא שלRMS .       

THD  .7 5%, בעומס לא לינארי קטן מ 8%: בעומס לינארי קטן מ . 
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 . %.יציבות מתח: .   3

 .- HZ 1.115  / +HZ 1.115בהפסקת חשמל  יציבות תדר:. 9

 . - HZ 1.5  / +HZ 1.5רשת מסונכרן לעוקף  במצב  

 21( למשך 40A-)כ 7.3בעל מקדם הספק  3HPעמידה בזרם התנעת מנוע  . 1.

 .BY-PASS-שניות ללא  מעבר ל

 מטען מצברים נפרד אוטומטי עם פיצוי לעליית טמפ'..   ..

 .תהלחמוב ורךצמבנה  מודולרי נוח לתחזוקה בצורת תת יחידות נשלפות ללא .   2.

. תצורת המצברים תהיה בשתי מצברים באיכות גבוהה ואורך חיים ארוך.  8.

שורות מקביליות עצמאיות עם הגנה נפרדת לכל שורה שתאפשר תחזוקה 

 לשורה אחת כשהשנייה פועלת כרגיל.

 הגנה מלאה בפני קצר ביציאה ועומס יתר..   6.

 הגנה  מלאה בפני טמפ' יתר..  5. 

 צוגה נוחים לשימוש.פנל הפעלה ות.  4.   

על זמני  כולל הודעות ,ישירות למחשב RS – 282מתן התראות בתקשורת . 7.   

 וגמר עבודה ממצברים. הגיבוי

-.5119) ..17. מס' C CSA 22.2, תקן UL .773, תקן  ISO .911תקן .  עמידה ב3.   

. EN AND 41951CALL FOR AVAILABILITY OF EN  .) 

כוללת   IEEE ,6 – 31. MEETS IEC  537תקן  הגנת כניסה לפי .9.  
 הגנת ברקים.

  21.EMI SUPPRESSION: FCC PART 15 ,SUB PART J CLSS 

A, CISPR  B (CALL FOR AVAILABILITY) 

 : נוספים תקנים

  EN .5119 – 2בטיחות . .

IEC 62040-1-1 .2 

IEC 60950 .3        

EN 62040-1-1 .4 

CE END GOST MARKING .5 

ISO 14001 .6 

( בזינה לבין מוליך האפס Nהמערכת תהיה בעלת חיבור גלווני קבוע בין מוליך האפס ) הגנות  2.6

(N.במוצא ) 

 מטען מצברים  4.1
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 אפשרות לפנל בקרה מרחוק. ..

בדיקת מצברים שיגרום  . בנוסף על כך יצויד המטען במתגבודק מצברים אוטומטי פנימי .4
 לצורך בדיקת עקומת הפריקה של המצברים.צבר להורדת מתח המטען מתחת למתח המ

 מערכת ויסות רמת הטעינה כפונקציה של טמפרטורת המצבר. .8

 פנל תצוגה דיגיטלי. .6

 מצב טעינת ציפה אוטומטי. .5

 ניתוק אוטומטי בקצר. .4

                  תכונות המצבר    2.4

 AGM GASמסוג  אחזקהוללא אטום לחלוטין  (א)

RECOMBINATION. 

, ולכן הבטיחות בשימוש הינה גבוהה ומאפשרת מן ו/או גזים אחריםפליטת מי ללא (ב)
 התקנה במקומות רגישים וכן בסביבה משרדית.

 EUROBATקשיח ועמיד בפני אש או בעלי תקן  ABSמיכל המצבר יהיה מסוג  (ג)

 שנות אחריות במצב  1.הצהרת היצרן כי למצברים  (ד)

       STAND-BY FLOAT SERVICE. 

 חודשים לפחות. 26-ת המצברים תהיה לאחריות מלאה לתקינו (ה)

 זמן גיבוי לשעה אחת לפחות.  (ו)

 יש לספק מצברים עם הדקים קדמיים. (ז)

 יש להתקין על כל קוטב מהדק בדיקה נוסף נפרד.  (ח)

 .VRLAהמצברים יצויידו בפקקי  (ט)

 המצברים יהיו בעלי תווי תקינה ברי תוקף כדלקמן: (י)

IEC 60958 Part 21-21 

IEC 60896 PART 21-22 

BS 6290 Part 4 

Eurobat 10-12 years "High Performance" 

ISO9001 and ISO 14001      

 לבטיחות ULתקן 

 (40º C) – (+60º C)-טמפרטורות העבודה המותרות למצברים  (יא)

 המצברים המוצעים יהיו מאחד הייצרנים הבאים : (יב)

ENERSYS 

NORTHSTAR 

EASTPENN 
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C&D DYNASTY 

    FIAMM 

מצברים המיוצרים פיזית בשטחי השוק הארופאי המשותף, או  או ייצרן אחר שיספק

 ארה"ב, ויאושרו ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

           ביקורות תקופתיות     2.7        

 חודשים ע"י הקבלן. 4. הביקורת תבוצע כל .   

 . תאריך הביקורת יתואם מראש עם המזמין לכל אתר.2    

 כלול כמפורט:. הביקורת ת8    

 בדיקה ויזואלית של המערכת. .א

 בדיקה )וחיזוק במידת הצורך( של חיבורי החשמל. .ב

 בדיקת רציפות ההארקה. .ג

 בדיקת תפעול / החלפה בין הזנות: רגיל / עוקף / תחזוקה. .ד

 בדיקת מצב מצברים. .ה

 בדיקת פעולת מערכת האוורור ביחידה. .ו

    רישום דו"ח הבדיקה ביומן התחנה. .ז
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 מפת ההולכה הארצית - ט הטכנילמפר נספח א'
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 נוסח ערבות הביצוע -' בנספח 

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 ממגדל עתידים
 קריית עתידים 

 4213272תל אביב 

 

 בנקאיתערבות  הנדון:

__, ערבים בזה כלפי נתיבי הגז ___"(, אנו הח"מ _____הקבלן"על פי בקשת _______ )להלן:  ..

ובלתי מותנית בכל תנאי  , מוחלטת"( בערבות אוטונומיתהחברה)להלן: " הטבעי לישראל בע"מ

בקשר עם  קבלןש"ח שהחברה עשויה לדרוש מאת ה _________ לתשלום כל סכום עד לסכום של

מיום  (UPSפסק )-ההסכם לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל

 "(.םההסכ)להלן: "( 26.689 מס' מסמך)_______ 

הסכום הנ"ל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי הינו מדד חודש _________ שהתפרסם ביום _________ )___ 

 ."(הערבות סכום)להלן: "נקודות( 

ימים  7 ת תוךכל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבוללא תנאי אנו מתחייבים לשלם לכם  .2

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 

. כמו כן, מוסכם קבלןלהוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה

ו/או לפנות בדרישה  קבלןבזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה

ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום  קבלן ו/או למי מטעמומת למוקד

 ערבות על ידינו.ה

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם  .8

 נו בגין ערבות זאתימתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על יד

לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר שלא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה 

 ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2 אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף .6

לה שהן, וכן לא נהיה רשאים להימנע אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועי .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

 דין. כלעל פי  קבלןהמוענקת ל

כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית  הקבלןהערבות אינה מותנית בתוקף החבות של  .4

 ועצמאית.

 .יכם לטובת מדינת ישראלערבות זו ניתנת להסבה על יד .7

 .ערבות זו תישאר בתוקף עד יום __________ ועד בכלל .3

ל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף כ .9

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק  3הערבות לפי סעיף 

 ך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.בדואר או במסירה אישית א
 

 
 ,רב בכבוד
 
 

_______________ 

 [הביטוח חברת/  הבנקשם ] 
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  אישור על עריכת הביטוח -' גנספח 

 תאריך:..........................
 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(
 

 א.ג.נ., 

 
"(  את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הקבלןעל שם.................... )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו 

 אספקת המוצרים כמוגדר בחוזה הנ"ל, כמפורט להלן:  
 

 להלן פרוט הביטוחים:
 
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי: ..
 

  ........................יום עד  .....................מיום  :ביטוח תקופת
 

ח חבות על פי דין של הקבלן, מנהליו ו/או עובדיו ומי מטעמם כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לביטו
 רוע ולתקופת ביטוח.י$ לתובע, לא111,111,.-לרכוש שייגרמו בגבול אחריות שאינו נמוך מ

 
מניותיהם וחברי / משרד הביטחון והחברה כולל עובדיהם, מנהליהם, בעלי  הפוליסה תכלול את מדינת ישראל 

ן אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו גיהדירקטוריון ב
הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח נפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על 

 של המבוטחים האחרים.תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם 
 
 

 תנאי הביטוח לא יפחתו מנוסח "ביט" או נוסח דומה אחר
 

     ן פרק זה.ירכושכם ועובדיכם נחשבים  לצד שלישי לעני
 
 פוליסה לביטוח חבות מעבידים: .2

   
  ........................יום עד  ......................מיום :ביטוח תקופת

  
 האחריות חדש( וחוק )נוסח הנזיקין פקודת לפי כל המועסקים על ידי המבוטח לפיכ חבות מבטחת הפוליסה

 .רוע ולתקופת ביטוחילתובע, לא ש"ח 21,111,111-פגומים בגבול אחריות שאינו נמוך מ למוצרים
 
הפוליסה תכלול את מדינת ישראל/ משרד הביטחון והחברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון  

   מבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.כ
  תנאי הביטוח לא יפחתו מנוסח "ביט" או נוסח דומה אחר.

 
כמו כן הפוליסה אינה כוללת חריג בדבר עובדים שחוק לביטוח לאומי אינו חל עליהם ואשר לגביהם הפוליסה 

 ה אותו עובד מבוטח על פי חוק זה.לא תחול בגין סכומים שהיה משולמים אילו הי
 
 פוליסה לביטוח חבות המוצר: .8
 

  ........................יום עד  ......................מיום :ביטוח תקופת
 

לביטוח חבותו החוקית של הקבלן בקשר עם הציוד ו/או המערכות ו/או מוצרים אחרים, לרבות ציוד נילווה, 
"( על ידי הקבלן או הציוד: ")להלן ו, סופקו, נמכרו, יוצרו או טופלו בכל דרך אחרתחלקי חילוף וכיוצ"ב שהותקנ

 $ לאירוע ולתקופת ביטוח.5,111,111-על ידי מי  מטעמו בגבול אחריות שאינו נופל מ
  

החברה וכל הפועלים מטעמה בגין אחריותה מדינת ישראל/ משרד הביטחון והביטוח כאמור מורחב לשפות את 
ו/או רכוש שייגרם עקב אספקת ו/או השימוש בציוד הנ"ל בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשבת לנזק גוף 

 הפוליסה  כאילו נערכה בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה על שמו בלבד .
 

 הפוליסה תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית שאינו מאוחר ליום בו סופק הציוד הנ"ל גם אם אספקת הציוד 
 נעשתה לפני החתימה על ההסכם שבנדון.
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חודש לפחות, לפיו במידה והקבלן לא יחדש את הפוליסה  4הפוליסה כוללת סעיף תקופת דיווח מורחבת  של 
 הנ"ל, תכסה הפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח, אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו  במשך תקופת הדיווח.

 
 וד: פוליסה לביטוח כה"ס רכוש וצי .6
 

 החל מ...................... ועד.............................. תקופת הביטוח: 
 

או באחריותו של /ויזה מקבלני המשנה שהינו בבעלותו המכסה ציוד, כלי עבודה וכל רכוש אחר של הקבלן ו/או א
/או עבורו לאתר ביצוע הקבלן והבאים מטעמו, הנמצא בחצרי החברה או בסמוך להם ו/או אשר יובאו על ידו ו

העבודות ו/או לחצרי החברה , במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק כנגד כל הסיכונים המקובלים בביטוח כה"ס, 
 לרבות, נזקי אש,  פריצה, גניבה ונזקים בזדון.

  
אל/ משרד מדינת ישרנו לשיבוב כלפי בוב על פיו הננו מוותרים על זכותפוליסה זו כפופה לסעיף ויתור על זכות שי

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכל הפועל מטעמה. האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול הביטחון ו
 כלפי מי הפועל בכוונת זדון.

  
 הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות:

 
ה, מנהליה, עובדיה ו/או מי החברמדינת ישראל/ משרד הביטחון ונו לתחלוף כנגד ם על זכותהננו מוותרי ..

מטעמה, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן  כנגד כל אדם ו/או גוף 
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות 

 מקרה הביטוח.
 
מדינת ישראל/ משרד הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י  הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו . 8

מדינת ישראל/ משרד החברה והן מהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח של הביטחון ו
החברה,  ולעניין זה אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף הביטחון ו

נו, כאשר קיים ביטוח ן או מגביל בדרך כלשהי את אחריותמקטי בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או
 אחר, לא יופעל כלפיכם.

 
הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה, לא תבוטלנה  אלא אם כן תימסר  לכם   הודעה בדואר רשום על כוונתו  . 6

טוח יום מראש. ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הב 41לעשות כן לפחות  
 בחוזה עם הקבלן ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב כאמור לעיל. 

 
 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד. .5
 
 

 באישור האמור פי על שונו שלא כמה עד המקוריות הביטוח פוליסות של ולהסתייגויות לתנאים כפוף אישורנו
 זה,

 
 

__________________  
 חותמת חברת ביטוח

 
 

__________________ 
 שם החותם ותפקידו
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 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחי אש -' דנספח 

 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אש

 לצורך נספח זה: 

 ת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ" משמע: חברהחברה"

 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""

" משמעם: שטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם  חלות מגבלות שטחי אש"

 של מערכת הביטחון.

 " משמעם: כתבי התחייבות של החברה כלפי משהב"ט ו/או הסכמים עמו.הסדרים"       

 חובת פינוי שטחי אש . 2

ט ובהתאם להנחיות החברה, לפנות מהאתר באופן "מתחייב, לפי דרישת משהב הקבלן ...
פינוי מיידי ועל חשבונו, כל חפץ הנמצא בחזקת הקבלן ו/או כל אדם המועסק מטעמו. 

 כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה שבהסכם.

לפנות את אתרי העבודה על ידי צד שלישי לרבות על ידי  הקבלןאם וככל שיידרש  2..
הרי שתקופת העבודות תוארך עפ"י הוראות שינתנו ע"י החברה בהתאם לצורך  ט"משהב

 בשל הארכת תקופת העבודות כאמור.   הקבלןוהחברה לא תבוא בטענות כלפי 

מובא לידיעת הקבלן כי לחברה נוהל לתאום עבודות בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט  8..
של החברה. מובהר כי נוהל זה  ועל הקבלן לפעול על פיו ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון

ניתן לשינוי ע"י החברה ו/או משהב"ט, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה של שינוי 
כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן  אשר מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי 

  נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 4

ט ו/או "רוע באמור לעיל ועל פי כל דין, הקבלן פוטר בזה את החברה ואת משהבמבלי לג ..2
מי מטעמם מכל אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או 
עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, אשר יגרם לכל צד שלישי לרבות לקבלן, לעובדיו, 

מטעמם, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  לקבלני ולקבלנים אחרים של החברה ולמי
ט ו/או מי מטעמו "בקשר עם ו/או במהלך עבודות הקבלן, עקב מעשה או מחדל של משהב

 בקשר עם ו/או כתוצאה מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל. 

ט, עובדיו וחייליו לא יחשבו "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה, משהב
שי. התחייבויות הקבלן בסעיף קטן זה לא יחולו על נזקי פעולה מלחמתית כצד שלי

 .952. –כהגדרתה בחוק הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה(, תשי"ג 
לעיל יחול אף  ..2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי הפטור בסעיף  2.2

יו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים לגבי כל נזק שייגרם לכל צד שלישי לרבות לקבלן ו/או לעובד
אחרים של החברה ו/או למי מטעמם עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג שהוא 

 ו/או עקב פינויים. 

הקבלן מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מדינת ישראל  2.8
ט "ר עם פעילות משהבט ו/או צה"ל ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקש"ו/או משהב

 ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם בשטחי האש, בגין כל אחד מאלה: 

-ו ..2כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  ..2.8
 לעיל; 2.2

כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו,  2.8.2
 בלן בשטחי האש;ו/או  לצד ג' בקשר עם עבודות הק

ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו, "דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משהב 2.8.8
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 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על ידי מי מטעם הקבלן;

 פינוי הקבלן ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות. 2.8.6

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

ההוצאות )לרבות הפרשי הצמדה ו/או ריבית במלוא  ט ו/או החברה"הקבלן יפצה את משהב
 ו/או הוצאות משפטיות( בהם נשא מי מהם בגין כל אחד מאלה:

כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר נגרם למשרד ו/או לחברה שהקבלן אחראי להם על פי  ..8
 2הוראות הדין וזאת בנוסף לכן בנוסף לכל סכום שיחויב הקבלן לשלם כמפורט בסעיף 

 לעיל. 

לעיל.  ...ות שנגרמה למשהב"ט במקרה שהקבלן לא ביצע פינוי כאמור בסעיף כל על 8.2
ט ו/או החברה במקומו ומבלי "בעלות פינויים שיבוצע ע"י משהבהקבלן במקרה כזה ישא 

 להטיל על מי מהם כל אחריות לפינוי כאמור במקום הקבלן. 

או בהסכמת הקבלן, כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/ 8.8
ט ו/או החברה בקשר "בשל הגשת תביעה, לרבות ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, כלפי משהב

עם עצירת עבודות הקבלן ו/או פינויו של הקבלן ו/או מי מטעמו בשל צרכים ביטחוניים, 
ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן עם קבלת תביעה ו/או דרישה שהוגשה כנגדה בקשר עם 

ן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו לקבלן להתגונן מפני תביעה האמור בסעיף קט
 כאמור לעיל.

שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הקבלן לרבות ע"י מי מטעמו )ובכלל זה  8.6
 לעיל.  ..2עובדיו וקבלניו( בגין נזק כאמור בסעיף 

עילותו ו/או ט כתוצאה מעצירת פ"כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד בו ישא משהב 8.5
העתקתה לאזור אחר עקב ביצוע עבודות הקבלן שלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות 

ט. מוסכם כי האמור בסעיף קטן זה לגבי עצירה ו/או העתקת פעילות "החברה ו/או משהב
ט לביצוע העבודות אך "ט לא תחול לגבי תקופה שבה ניתנה הרשאה מטעם משהב"משהב

 י מיידי. למעט אם נידרש במהלכה פינו

 הוראות ביטוח  . 6

ט והחברה כולל עובדיהם, "יכללו משהב - בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג' ..6
בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את 
אחריותם של הנ"ל למעשה ו/או למחדל של הקבלן וכל הבאים מטעמו בכפיפות לסעיף 

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  אחריות
 כאילו הוצאה על שמו בלבד. 

ט בגין "ט לא יכסה את חבות משהב"ביטוח אחריות כלפי צד ג' המורחב לכלול את משהב
 חבות שתוטל עליו שלא בקשר ו/או עקב ההסדרים.  

ט והחברה, כולל עובדיהם, בעלי "בהפוליסה תכלול את משה - בביטוח חבות מעבידים 6.2
מניותיה וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או 

 מעבידים של הנפגע.

יוותר המבטח על זכות התחלוף  - לעיל 6.2-ו ..6בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  6.8
בעלי מניותיהם וחברי ט, החברה, כולל עובדיהם, ")כולל זכות התביעה( כנגד משהב

הדירקטוריון ו/או מי מטעמם, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו 
פיצוי וכן כנגד כל אדם ו/או גוף שלמבוטחים זיקה אליו או שהמבוטחים התחייבו בכתב 

 לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.

  - כל הביטוחים שלעיל 6.6

ט ו/או "יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י משהב ..6.6
החברה וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי 

ט ו/או החברה וכל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או "משהב
ח אחר, לא יופעל מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטחים, כאשר קיים ביטו

 ט ו/או החברה. "כלפי משהב
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לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא הקבלן יכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי ביטוחי  6.6.2
ט ו/או החברה, לפחות "אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי משהב

 ( יום מראש.41שישים )

יטוח על ידי יכללו תנאי כי בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ב 6.6.8
ט על "ו/או משהב מבטחי הקבלן בגין נזק לרכוש החברה, תפוצה קודם כל החברה

כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהם, ו/או שמי מהם עלול להיות חייב בו על פי 
פסק דין, בוררות, או החלטה אחרת. במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות של 

הם לעניין כל נזק אשר לגביו הוצא ט או לגבי שיפוי מי מ"החברה ו/או משהב
מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או  ביטוח כאמור, מתחייב הקבלן

ט, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של החברה לשם הבטחת "משהב
 זכויות החברה לפי סעיף זה.

ט, יהיה הקבלן חייב "אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה לבקשת משהב 6.5
א, לפי דרישתם הראשונה, את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת להמצי

 ביטוח".ה

ידוע לקבלן כי אין בעריכת ביטוחיו ו/או ביטוחי החברה או מי מטעמה, בהמצאת אישורי  6.4
הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטיל אחריות 

אישור בדבר התאמתם לאמור בהסדרים כדי לפטור את ט ו/או להוות "כלשהי על משהב
 החברה ו/או הקבלן מאחריותם על פי הסדרים אלה ו/או על פי כל דין.

ט והחברה בכל הליך משפטי, תביעה ו/או דרישה "הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם משהב 6.7
שיינקטו כנגד משרד ו/או החברה בקשר עם התחייבויות החברה על פי ההסדרים, ובלבד 

ט או החברה יודיעו לקבלן עם קבלת כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד משהב"ט "שמשהב
 ו/או החברה ואשר הקבלן אחראי בגינה ויאפשר לקבלן להתגונן בפני תביעה כאמור. 

ט התחייב להמציא, במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים, מסמכים דו"חות "משהב 6.3
ף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט וכיו"ב אודות אירוע נזק והכל בכפו

ט לשתף פעולה עם החברה בכל הליך "משהב"ט ובהתאם לכל דין. כמו כן, התחייב משהב
 ט ו/או החברה."משפטי תביעה ו/או דרישה שינקטו כנגד משהב

 סודיות ואבטחת מידע . 1

בשטחי האש הקבלן מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה  ..5
ולפי ההסכם וכי הם ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר 

ט, שיגיעו אליהם ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או "נוגעים לחברה ו/או למשהב
בעקיפין, במהלך מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע התחייבויותיה לפי הסכם זה, לרבות 

בקשר לפעילות בשטחי אש כפי  ט"התחייבויות החברה למשהבקשר עם בשטחי אש, וכן ב
ע"י החברה מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקפם גם  הקבלןשיובא לידיעת 

 לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.

וכל מי מטעם הקבלן המועסק על ידו  –עם חתימת ההסכם בין החברה והקבלן, הקבלן  5.2
יחתום על  – /או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכםו/או מטעמו בביצוע העבודות ו

התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר 
ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע  5בתוך 

לרבות המועסקים מתחייב כי במידת הצורך יחתום,  הקבלןכמו כן, לחברה, לפי המאוחר. 
מטעמו כאמור לעיל בעבודות לפי ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש 

 ט מן החברה יעבירו לחברה כאמור לעיל."משהב

לעיל לידיעת כל עובדיו ו/או מי  5אחראי להביא את תוכן ההתחייבויות שבסעיף הקבלן 
או למדינת ישראל בשל אי קיום ט ו/"מטעמו, לרבות הנזק העלול להיגרם לחברה ו/או למשהב

 ה.ז 5ההתחייבויות כאמור בסעיף 

 
 ה באנו על החתום בשם הקבלן:יולראי
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 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 התחייבויות הקבלן בקשר לרישיון החברה ולהסכמי מימון בין החברה לבין המדינה - 'הנספח 

 
ה, וכן בהסכמי מימון עליהם חתמה החברה מול מדינת ישראל, נקבעו וברישיון שהוענק לחבר הואיל

תנאים בדבר הכללת הוראות מסוימות בהתקשרויות החברה עם קבלנים העוסקים בביצוע 
 עבודות מטעמה;

והחברה מעוניינת לכלול הוראות אלה במסגרת ההסכם עם הקבלן אליו מצורף נספח זה  והואיל
 באמצעות חתימת הקבלן בשולי נספח זה; המהווה חלק בלתי נפרד הימנו,

 
 לפיכך:

 
הקבלן מאשר, כי הוא בעל ניסיון ומומחיות ברמה גבוהה בתחום העבודות שעליו לבצע לפי  .0

ההסכם וכי יש לו, לעובדים וקבלני המשנה המועסקים מטעמו בביצוע העבודות את ההכשרה 
 המתאימה וההסמכות הנדרשות לביצוע העבודות לפי כל דין.

 –בלן מתחייב בזה, כי בביצוע העבודות )כהגדרת מונח זה בהסכם( הק .2

ינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור, מטרדים, פגיעה  (א)
 בתשתיות ופגיעה ברכוש ובסביבה.

ימנע, ככל שניתן באופן סביר, מפגיעה באתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי ואתרי  (ב)
תיאום עם הגורמים המוסמכים בהתאם להוראות חוק העתיקות, תיירות ונוף, והכל תוך 

( שיתגלו במהלך או 973.-; כל העתיקות )כהגדרתן בחוק העתיקות, תשל"ח973.-תשל"ח
עקב ביצוע העבודות יהיו בבעלות המדינה ויועברו לגורמים המוסמכים לכך בהתאם 

 להוראות הרלוונטיות בהסכם ולפי הדין.

ביצוע העבודות וידאג לסלק, על אחריותו ועל חשבונו, שיירים, ישמור על ניקיון אתרי  (ג)
 חומר, ציוד, רפש וכיוצא בזה שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות.

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקני תשתית אחרים  (ד)
 ובכל רכוש של אחרים.

ת ההולכה הינה בבעלות מלאה ובלעדית של המדינה הקבלן מאשר, כי הובא לידיעתו, כי מערכ .3
 ולחברה הוקנתה זכות שימוש בלבד במתקני המערכת.

הקבלן וקבלני המשנה מטעמו יאמצו ויקיימו נוהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות בהתאם  .4
להוראות ההסכם. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום 

 ידי הקבלן.ההוראות כאמור על 

, ולממונה על 2112-הקבלן יאפשר למנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב .5
)"המפקחים"(, או כל מי שיוסמך על  939.-הבטיחות לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

ידי מי מהם כדין מראש ובכתב, לפקח ולבקר את כל פעולות הקבלן. הקבלן יאפשר למפקחים 
לאתרים בהם מבוצעות העבודות וגישה לעובדים העוסקים בביצוע העבודות וישתף גישה 

פעולה עם המפקחים לצורך כך, והקבלן יכלול הוראה כאמור בהסכמים עם קבלני משנה 
 מטעמו.

הקבלן יערוך ביטוחים הנדרשים לפעילותו במסגרת ההסכם כמקובל לגבי עבודות מהסוג  .6
אמור מקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם. שמבוצע על ידו וידרוש ביטוחים כ

 הקבלן יקיים את חובות חוזי הביטוח עליהם חתומה החברה בקשר לביצוע העבודות.

הקבלן מאשר, כי ידוע לו, כי המדינה תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל העבודות שמבצעת  .7
במסגרת ביצוע  החברה באמצעות הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם.

 העבודות לא יפר הקבלן זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו.

הקבלן מאשר, כי ידוע לו, כי עם תום תקופת הרישיון, ובכפוף להוראות רישיון החברה וכל  .8
דין, החברה מחויבת להעביר את המערכת למדינה או למי שהמדינה תורה לה, לרבות הסבת 

  הסכם זה.

 
למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור בנספח זה כדי לגרוע או לשנות מהתחייבויות הקבלן על פי 

 כל יתר מסמכי המכרז.
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 הוראות בטיחות וגהות - 2'ונספח 
 לכבוד 

 )"החברה"( בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
 

 הוראות בטיחות וגהותהתחייבות לשמירת  הנדון:

( מתחייב הקבלן")"ח"פ ______________ ]שם מלא של הקבלן[ _____ הח"מ _________ יאנ
 להלן:דומצהיר כ

"( אקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות העבודותבביצוע העבודות / מתן השירותים )" ..
, התקנות, ההוראות 971.-בעבודה, לרבות החוק, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

על פיהם לרבות בקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אנו עושים שימוש והצווים שהותקנו 
בידי קבלנים המבצעים  לצורך ביצוע העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים

עבודות כדוגמת העבודות המבוצעות על ידנו, כפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם 
 ם, לרכוש או לסביבה.מניעת תאונות ונזקים לאד

הנני הקבלן הראשי לביצוע העבודות ובעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בעבודות  .2
ולבטיחות העובדים וכל הבאים מטעמי ואחראי לנהל את העבודות ולפקח על ביצוען באופן ישיר 

 וברציפות עד להשלמתן.

ימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מה קבלןה ותעבודבביצוע ה .8
שיון או היתר לפי כל ירישום, רהעבודות  לבצועשנדרש ואמצעים טכניים לבצע את העבודות, וככל 

 שיון או היתר כאמור לפי העניין. ין מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ריד

שעבר תדריך בטיחות מטעם הקבלן מתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני  .6
החברה, ובמקרה של עבודה מתמשכת יעבור רענון לא פחות מפעם בשנה ובהתאם למועדים 
שבדין. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע העבודות מטעם הקבלן ואינה גורעת מאחריות וחובות 

 .הקבלן לפי הסכם זה

גו המוסמך באתר אלא אם קיבל הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות אלא בנוכחות הממונה או נצי .5
 על כך אישור מפורש ומראש מהממונה.

המועסקים על ידו בביצוע  עבורהבטוחים הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את אמצעי התחבורה  .4
, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או הםומ אתרי העבודה ו/או המבניםאל העבודות 

  יידרשו וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הקבלן יתאם עם הממונה ו/או ממונה הבטיחות מטעם החברה את גבולות שטח ביצוע העבודות,  .7
יתחמו ויסמנו בשילוט וסימון ברור ובולט לעין, אלא אם אושר לקבלן במפורש אחרת ע"י 

 הממונה או ממונה הבטיחות של החברה.

הכניסה למקום ו/או  הממונה ו/או מי מטעמו רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת .3
מבנה באתר העבודות, כולו או מקצתו. הקבלן מתחייב כי השימוש ברשיון כניסה למקום ו/או 
מבנה באתר העבודות יהיה מוגבל רק לכניסה למקום שאושר לצורך ביצוע ההסכם. אין באמור 

ניתן כדי לגרוע מזכות הממונה ו/או מי מטעמו לבטל ו/או לשנות מתנאים של רשיון כניסה ש
 כאמור, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

לא תורשה לינת עובדי הקבלן באתר העבודות. עבודות מעבר לשעות האור תבוצע רק לאחר קבלת  .9
 אישור הממונה.

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, הקבלן ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי  .1.
ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או של מי  אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה

אחר שהוסמך מטעמה להורות לקבלן בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, ללא כל תמורה נוספת 
או פיצוי עקב פעולות שנקט הקבלן על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר ספק, הפרת האמור 

ה והחברה תהא זכאית לכל הסעדים בסעיף זה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם ז
 המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

הקבלן מאשר, כי ידוע לו כי בעת ביצוע העבודות באתר העבודות לא יהיו נוכחים עובדי החברה  ...
באתר, למעט הממונה ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או ממונה מטעם בעל 

תר העבודות או בסמוך לו ו/או קבלנים אחרים מטעם החברה, אשר רשאים להיכנס תשתיות שבא
לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מבלי שהדבר יגרע מאחריותו וחובותיו של הקבלן לפי 
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 ההסכם. 

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות הממונה, לכל קבלן אחר המועסק על ידי החברה  .2.
והן בסמוך העבודות וכן לעובדיהם  הן באתר  ברהו גוף שיאושר לצורך זה על ידי החולכל אדם א

באופן מלא. הקבלן מאשר ומסכים כי החברה רשאית לפי  , וכן ישתף ויתאם פעולה איתםואלי
שיקול דעתה הבלעדי לקבוע את זהות הקבלן האחר והתנאים לביצוע עבודותיו. החברה תודיע 

 ככל הניתן, לפני תחילת ביצוע עבודותיו של כל אחד מהקבלנים האחרים.לקבלן זמן סביר מראש, 

 הקבלן מתחייב בזה כי בביצוע כל העבודות על פיהם: .8.

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקנים ורכוש, לרבות של צד  ..8.
 ים. ג' וינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור ומטרד

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן, תוך כדי ביצוע העבודות,  8.2.
בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 
השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו, ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע 

 כמה שניתן. העבודות לצמצמה עד

ישמור על ניקיון אתרי ביצוע העבודות, וידאג לסלק מזמן לזמן ממקום העבודות, על אחריותו  8.8.
ועל חשבונו, כל מבנה ארעי וכל פסולת ובכלל זה חומרים שאינם תואמים לדרישות מסמכי 
ההסכם, שיירים, חומר, ציוד, רפש וכיוצ"ב שהצטברו שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע 

עבודות ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות פסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ולרבות ה
פסולת שקדמה לביצוע העבודות. בגמר העבודה אחראי הקבלן למסור את מקום העבודות 
כשהוא נקי, במצבו הקודם לפני תחילת העבודות ומתאים למטרתו. הקבלן אחראי לסלק את 

ר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות על הפסולת וכל האמור בסעיף זה לאת
חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים שפעלו בשטח העבודות, יקבע הממונה 
את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת. בסיום העבודות ישיב הקבלן את 

 ר לכך. השטח למצבו קודם לביצוע העבודות ויפעל לפי הנחיות הממונה בקש

הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו  .6.
אצל הממונה ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה בחברה. מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות 
והנהלים של החברה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של 

כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן והקבלן מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד שינוי 
  מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

אין בנספח זה ובהוראות בטיחות שבהסכם כדי למצות את חובותיו של הקבלן בקשר עם הבטיחות  .5.
ות בזהירות בעבודה, ומובהר בזה כי הוא יתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע העבוד

 ובבטיחות קפדניים, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, בהתאם להוראות כל דין. 

החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור ע"י  .4.
הקבלן ועל חשבונו. מובהר, כי קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בנספח זה על ידי החברה ו/או מי 

ה לא יגרע מאחריותו וחובותיו של הקבלן במידה ובהיקף שקיימת לפי הוראות ההסכם ו/או מטעמ
 הדין.

 הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו. .7.

כל הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים  .3.
 הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 

 :בשם הקבלן ה באנו על החתוםיולראי

 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא

     

    

 



   

 

 

26642. 

57 

  כללי בטיחות לנכנס לתחנת גז - 4'ונספח 
 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 

 73-4417637/2 -תיאום עם חדר בקרה, טל'*)הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז וב

 (.היציאה לכיוון החזית עם. )למתקן מחוץ רכבים החניית ..

 .הבקרה מחדר כניסה אישור וקבלת עדכון .2

 :החברה ממתקני אחד בכל כלשהי פעילות התחלת או/ו כניסה לפני .8

 חובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות הנדרשות לביצוע 
 מפרט הפעילות המתוכננת במקום לאותו יום פעילות. בפעילות קבלן חיצוני , 
 .חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות 

 .מינימום עובדים 2 של בצוות כניסה .6

 . לאתר כניסה/  עבודה אישור כל ייתן בטרם גז ניטור יבצע ז"נתג עובד .5

 ונבדק מכויל גזים גלאי הפעילות תשעו בכל מפעיל הוא כאשר העבודה תהליך את ילווה ז"נתג עובד .4
 .ההפעלה לפני לתקינות

 (.(ExP התפוצצות מוגן שאינו אחר חשמלי ציוד וכל זימוניות, סלולריים מכשירים עם הכניסה אסורה .7

 עבודה היתר קבלת ולאחר עבודה לצרכי למעט, שהוא סוג מכל הצתה מכשיר/  ציוד עם הכניסה אסורה .3
 .מתאים

 !החלטב אסור באתרים העישון .9

 :מתאים אישי מגן בציוד שימוש .1.

 בגדי עבודה חסיני אש 
 משקפי בטיחות 
 קסדת מגן 
  במקומות בהם מפלס הרעש מ  –מגיני שמיעה / אטמי אוזניים– db 35  ומעלה ו/או כאשר קיים

 שילוט המציין "רמת רעש מזיק".
 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות 

 בכתב( תיוג רשימת) בטיחות הרשאת נדרשת שלביצוען, מסוכנות תשגרתיו בלתי עבודות סוגי פירוט להלן ...
 :וליווי ממונה בטיחות מטעם הקבלן ז"נתג מפקח י"ע ומאושרות

  עבודה בגובה 
 )עבודת הנפה )מנוף 
 עבודה חמה 
 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים 
 עבודות בניה , חפירה וקידוח 
  ניתוק, תיוג ונעילה( עבודת חשמלLOTO-) 
 הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד( אחר( 

 הכניסה טרם, הבטיחות ממונה או/ו המפקח י"ע שהוגדרו כפי הבטיחות הוראות כל ביצוע על להקפיד יש .2.
 .ז"נתג לאתר

 .ז"נתג ממפקח יומי היתר לקבל יש עבודה לכל .8.

 .כניסה הרשאת לבעלי למעט לתחום מחוץ הינו הבקרה חדר .6.

 .בחברה התפעול אגף נציג בליווי ורק הרשאה לבעלי תותר הכניסה .5.

 מילוט או/ו חירום לציוד מעברים לרבות, מכשול או/ו ח מכל פנויים מעברים על לשמור והקפד וודא .4.
 (.חירום ויציאות אש כיבוי ארונות, למטפה גישה)

 .מהאתר לפחות מטר 811 של ברדיוס והתרחק שהות ללא עצמך מלט – בחירום .7.
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 השאר, עבודתך מקום את עוזב אתה כאשר, מהאתר פסולת כל ולפנות יוןוהניק הסדר על לשמור חובה .3.
 .ייפגע לא שאיש כך, ומסודר נקי במצב המקום את

 הרשאה ובעל מוסמך חשמלאי י"ע רק יבוצעו חשמל במערכות עבודות .9.

 . ז"נתג חשמלאי י"ע יאושר מטלטל חשמלי בציוד שימוש .21

 .דהעבו ובכלי בציוד פגיעה מנע, עבודתך ביצוע בעת ..2

 .לכך הסמכה או הרשאה, רשות לך שתהיה מבלי אחר מישהו של עבודה תעשה אל .22

 .רשות ללא כלשהם אזהרה שלטי תסלק ואל תציג אל .28

 .העבודה מקום את לגדר יש, אחרים לעובדים סיכון להוות היכולה עבודה בכל .26

 .מורם משא מתחת תעבור אל .25

 .נפילה או/ו מעידה, להחלקה לגרום עלולה לב תשומת בחוסר הליכה .24

 .השפעתם תחת להיות או חריפים משקאות לשתות, בסמים להשתמש אסור העבודה במקום .27

 . באתר שהותך במהלך שאירעו תאונה כמעט או תאונה, אירוע כל על החברה למפקח מיד הודע .23

 כן על, פלילית עבירה אף ולעיתים משמעת עבירת הינה, הבטיחות הוראות אחר הקפדה או/ו מילוי אי .29
 .אלו בטיחות כללי על לשמור הקפד

 :בחירום חיוניים טלפונים רשימת .81

 משטרה 

 מד"א 

 כיבוי אש 

 חדר בקרה נתג"ז 

 המשרד להגנת הסביבה 

 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים 

  שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז 

  איציק אביגור –מנהל תחזוקה נתג"ז  

  תומר אגאי –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז 

 אלי זזון –נתג"ז  ממונה בטיחות 

 .11 
 .1. 
 .12 

 18-4271681/. ,4773* 

 13-4246111 ,..94* 

 13-9289289/61 

 156-21719.7 

 156-2171929 

 156-21719.1 

 156-21719.5 

 :הטבעי הגז סיכוני על מידע .32

MSDS מתאן  –: גז טבעי(CH4 – Methane) ,2312UN 

 
 :גז חסר ריח וחסר צבע.   תיאור 

 :ל לגרום לחנק ועלול לגרום לחנק ע"י דחיקת החמצן מהאוויר. הגז עלו  סיכון בריאותי 
 מגע עם גז המתפשט במהירות כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום    
 כוויות קור.    

 במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות.

 :סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פוטנציאל התרחשות סכנת דליקה 
 ץ ו/או התלקחות אש.פיצו 

להבה או טמפרטורות גבוהות ליד צנרת המכילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ ולאחר מיכן לשריפה 
 של הגז.

 :הגז אינו ריאקטיבי. סכנת ריאקטיביות 

 :זניחים. נזקים סביבתיים 

 :יש לדאוג להגנה מתאימה מאש. פנה את כל האנשים מידית   פעולות שיש לנקוט במצב חירום
. אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר מהאתר
 הפתוח. 

 

 



   

 

 

26642. 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו את הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה על ידי כל עובדיו.

 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 דו"ח תקרית - 3'ונספח 

 

 דו"ח תקרית

רה דו"ח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע העבודות אצל הקבלן ימסור לחב

הקבלן ו/או קבלן משנה, אשר הייתה בידיעתו של הקבלן ושמצופה כי החברה תדע עליה באמצעות 

בדיקה ושקידה סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות 

מהמועד בו נודע לקבלן אודות  שעות 63ו"ח כאמור יימסר לחברה בתוך הסביבה. ד הגנתהציבור או 

 התקרית או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה.

הדו"ח יפרט את עובדות ופרטי התקרית, וכן את הפעולות המתקנות שננקטו על ידו על מנת למנוע 

 תקרית דומה בעתיד.

 לצורך הכנת הדו"ח יפרט הקבלן, כדלקמן:

 רקע: ..

 תי התרחשה התקרית?היכן ומ ....

 מי ומה היו מעורבים בה? .2..

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .8..

 

 תיאור התקרית: .2

 השתלשלות האירועים; ...2

 היקף הנזק; .2.2

 סוג התקרית; .2.8

 המקור הגורם לתקרית. .2.6

 

 ניתוח התקרית: .8

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. ...8

 ות ותנאים(.גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוני .8.2

 גורמים בסיסיים )מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(. .8.8

 

 תיאור הפעולות שננקטו: .6

 הפעלת נוהל חירום. ...6

 פעולה מתקנת מיידית, אשר נעשתה על ידי _______. .6.2

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .6.8

 הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(. .6.6

 

 המלצות: .5

 ורמים הבסיסיים;ביחס לג ...5

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.2

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.8
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  ניהול הבטיחות באתר - 6'ונספח 

 

 ניהול הבטיחות באתר, סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות

 סיכונים וסקר באתר הבטיחות ניהול ..

 דרישות" מסמך י"עפ יעשה קבלןה של הבטיחות ממונה י"ע העבודות באתר הבטיחות ניהול (א

 ובהתאם להסכם 1'ו בנספח" הטבעי הגז מערכת עבור( HSE) הסביבה הגנתו בריאות, בטיחות

 שחרורו .ב"וכיו לעבודות בטיחות היתרי מתן, בשטח לעובדים יומי תדרוך לצורך לרבות, לדין

 . ובכתב במפורש המפקח של מראש אישור טעון הבטיחות ממונה של

וכן , בפרויקט העבודות לבטיחות סיכונים לניהול סקר יכין הקבלן מטעם יחותהבט ממונה (ב

  .לעיל 2'ולנספח  ..סעיף ילווה פעילויות מסוכנות, כפי שמוגדר ב

 
 בטיחות בתנאי עמידה אי בגין מוסמכים פיצויים .2

על מנת להמריץ את הקבלן לפעול בדרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם החברה את שיטת 

 קוד, אזהרות וחיובים על פי העקרונות האלה:הני

 ( נקודות בגין ליקויי בטיחות:.

 נקודות. 5 -ליקוי ראשון  (א

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר  (ב

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר שני  (ג

 נקודות.  25 -ליקוי חמור  (ד

 

הבטיחות מטעם  ( הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם, נתונה למפקח, ליועץ2

 החברה או לכל ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.

 

 ( גובה החיוב:8

 תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.  -נקודות  5 (א

 תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב. -נקודות  1. (ב

 ₪. 111.תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה של  -נקודות  5. (ג

 ₪. 8111לן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה תועבר לקב -נקודות  25 (ד

 

( פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור 6

 מתמיד ולהבטיח רמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

 

 ( החיובים ייגבו בדרך של ניכוי גובה החיוב מהתשלום לקבלן.5
 

 

 

 



 

 

 ך הבטיחות בפרויקט של החברהמבנה אירגוני למער - 1'ונספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מקרא:
 מתאר כפיפות ארגונית                                             *
 מתאר זיקה מקצועית                                             *
 

  - 2*  הערה מס' 
 בד. האחריות לבטיחות באתר שבו מבוצעות עבודות הקמה היא של מנהל העבודה של הקבלן. התרשים הוא המבנה הארגוני בל

 במצב המתואר לעיל  אגף  התפעול יעביר הוראות לעבודה בגז למנהל העבודה של הקבלן שאחראי לוודא את יישומן המלא. 
 סקר סיכונים שערך הקבלן יועבר לבדיקת אגף התפעול ולאגף הבטיחות להערות. 

 מהלך העבודות נציג אגף התפעול ישהה בשטח עבודות ההקמה על מנת לוודא העדר נוכחות גז. ב
 על מנהל העבודה של הקבלן האחריות לוודא כי נשמרים כל כללי הבטיחות בעבודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת. 

אי נציג אגף התפעול או החברה המנהלת להורות על הפסקת העבודות ופינוי במקרה של אי שמירת כל כללי הבטיחות בעבודה וההוראות לעבודה בסביבה מוגזת רש
 השטח.

 נתג"ז

מקצועי אגף 

/הנדסה/הקמה)

 תפעול(

אגף בטיחות 

 ואיכות

מנהל 

 פרויקט

ממונה 

 בטיחות

חברת ניהול 

 ופיקוח

מנהל 

 פרויקט

ממונה 

בטיחות 

 (2)הערה מס' 

 מנהל אתר

 קבלן ראשי

מנהל 

 רויקטפ

ממונה  מנהל עבודה

 בטיחות

 (2)הערה מס' 



 

 

 דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו - 4'ונספח 
 

 :טופס דוגמא לקבלן

קבלן הנכנס לאתרי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים 
 כנס לאתרי החברה.בעבודתו, וזאת בטרם י

 
 את התוכנית יש להגיש לאישור, לממונה על העבודה מטעם החברה, לפני תחילת העבודה.

 
 בתוכנית ניהול סיכונים, יפרט הקבלן:

 
 .)תוכנית עבודה( תיאור של כל אחד משלבי העבודה ..
 
 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2
 
 מתכוון למנוע סיכונים אלו. תיאור, כיצד הוא .8
 
ספרות(, שם פרטי, שם משפחה,  9רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, כולל: מספר ת.ז. ) .6

  מקצוע, 
 תפקיד )כל בעלי המקצוע, ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום פלילי(.

 
 . רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, ציוד הרמה וכו', הנדרשים לביצוע העבודות .5
 
רשימת רכבי עבודה )לא רכבים פרטיים( שיידרשו לביצוע הפרויקט, הכוללת: מס' רכב, סוג  .4

 הרכב.

  
 אישורי בודק מוסמך תקפים, לעגורנים, מנופים, מלגזות וכו'. .7
 
 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .3
 

 אישורי הסמכה תקפים למנהל/י עבודה; •
ים למפעילים השונים: עגורנאים וכל אישור שיידרש אישורי הסמכה תקפ •

 בעבודות וכנדרש בדין. 

 אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )בהתאם לצורך(. •

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק. •

 אישור מחלקת הביטחון. •

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין. •
 

 מתקני החברה ** ללא מסמכים אלו לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו ב
 

  
 בהצלחה,

 
 

 ממונה בטיחות 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 
 

 ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 מערכת הגז הטבעי עבור (HSEהסביבה ) הגנתדרישות בטיחות, בריאות ו - 1ו'נספח 

 

  MAS-MAS-SPC-0001-4מס' מסמך נתג"ז 

 )צרוב על גבי תקליטור רצ"ב(

 

 אישור

בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו, אנו 

עבור מערכת הגז הטבעי  (HSEהסביבה ) הגנתדרישות בטיחות, בריאות ומאשרים כי צרוב בו נספח 

ו ונספחיו, תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל על כל דפי MAS-MAS-SPC-0001-4מס' מסמך נתג"ז 

 הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 תנאי ביטחון -' זנספח 

 לכבוד
 "(החברה)להלן: " בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 חוןעמידה בתנאי ביטהתחייבות ל הנדון:

 , ח.פ./ח.צ.[קבלן/ מועסק / קבלן של ה קבלןה]שם הח"מ ___________________  יאנ
 (, מתחייב ומצהיר כלהלן:"קבלןה)להלן: "__________________ 

נשוא ההסכם רק ע"י עובדים / קבלני משנה שיקבלו אישור  העבודותמתחייב לבצע את  קבלןה ..
טפסים ממולאים כנדרש של שאלון לבדיקת ביטחוני של החברה או מי מטעמה לאחר העברת 

ביטחון לרמה הנדרשת, הכולל חתימה על כתב ויתור סודיות רפואית והסכמה למסירת מידע 
יאושרו עובדים / קבלני משנה שעברו תהליך  העבודותמהמרשם הפלילי. מובהר בזאת, כי לביצוע 

 בדיקה ביטחונית ברמה הנדרשת כאמור.

, רשימה של כל העובדים וקבלני העבודותר הודעה על בחירתו לביצוע יגיש לחברה מיד לאח קבלןה .2
 .העבודותהמשנה שבדעתו לבצע באמצעותם את 

יתאם עם מנהל הביטחון של החברה מועד להתייצבות כלל העובדים וקבלני המשנה  קבלןה .8
 המיועדים במשרדי החברה, למילוי טפסים בנוכחותו או מי מטעמו.

או לא  קבלן, העובדים וקבלני המשנה של הקבלןהבלעדי לאשר את הלחברה יהיה שיקול הדעת  .6
 לאשר, מבלי שיהיה חייב לנמק החלטותיו.

או מי מטעמו  קבלןלמען הסר ספר, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של ה .5
או להפסיק העסקת / מתן שירותים מטעם גורם כאמור לאחר שאושרה העסקתו או ההתקשרות 

מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי או  קבלןכל טענה באשר לאמור לעיל וה קבלן. לא תהיה לעמו
 שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.

או מי מטעמו יבוצע באמצעות מנהל הביטחון  קבלןהטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי ה .4
ובדים וקבלני משנה שבדעתו או את רשימת הע קבלןשל החברה או מי מטעמו. לצורך כך יגיש ה

. העבודות( יום בטרם מועד התחלת ביצוע 6.בדעת מי מטעמו להעסיק לא יאוחר מארבעה עשר )
 קבלןאו מי מטעמו יבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש ה קבלןה העבודותבמידה שבמהלך ביצוע 

המועד שבדעתו  ( יום לפני6.למנהל הביטחון את רשימת העובדים לא יאוחר מארבעה עשר )
 להתחיל להעסיקם.

 .קבלןבמקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, יבוצע הדבר על חשבון ה .7

לפני  העבודותמתחייב כי לא ייכנס לאתר של החברה או מי מטעמה ולא יתחיל בביצוע  קבלןה .3
שעבר הדרכת ביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת יעבור ריענון לא פחות מפעם 

, עובדיו וכל קבלןבשנה ו/או בהתאם לדרישות החברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על ה
 .לפי ההסכם קבלןהבאים מטעמו לביצוע העבודות והיא אינה גורעת מאחריות וחובות ה

מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות, רשומות אחרות ואמצעי  קבלןה .9
 ם, יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור.אחסון הקשורים בשירותי

מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך  קבלןה .1.
באישורים כאמור, של כל אחד מהעובדים לו ניתן האישור, מייד בסיום עבודתו של כל עובד ובכל 

 עת שידרוש זאת.

רשים לעסוק בשירותים הנידונים אל מסמכים הקשורים לא יאפשר גישת אנשים שאינם מו קבלןה ...
 בהם.

כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה.  .2.
 מתחייב לדווח מיידית למנהל הביטחון של החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה. קבלןה

, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין מצהיר בזאת קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .8.
"( החוק)בסעיף זה להלן: " 993.–תחולת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח

"( בכל הנוגע גופי הביטחוןומתוקף כך כפופה להוראות השב"כ והמשטרה )להלן בסעיף זה: "
ן בחוק, ולאבטחה פיזית של לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, כהגדרת

המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי הביטחון 
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או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה החברה 
 חייב לעשות כן.מת קבלןלבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון וה קבלןל

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 תעודת השלמה על גמר ביצוע עבודות באתר -נספח ח' 

 

 תאריך: _________         לכבוד: 

___________________               

 "(הקבלן)"

 

דות לפי הסכם לעבודות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה תעודת השלמה על גמר ביצוע עבו הנדון: 
  ( למערכת הולכת הגז הטבעי מיום _______UPSפסק )-של מערכות אל

 

כל המונחים במסמך זה תהא להם המשמעות הקבועה להם בהסכם שנחתם בין הצדדים, אלא אם נקבע 
 במפורש אחרת.

, הריני לאשר בזאת כי המצ"ב________, בהסתמך על מכתב הקבלן המאשר את השלמת העבודות מיום _
( זכאי הקבלן לקבל תעודה זו כאישור על גמר יום סיום העבודות"החל מיום ___________ )להלן: "

ביצוע העבודות לאתר ___________________, בכפוף להוראות ההסכם ובכפוף להשלמת העבודות 
בהשלמתן ומסירת הודעה לחברה על כך לא לתעודה זו, ע"י הקבלן אשר חייב  המצ"בהמפורטות בנספח 

  **יאוחר מיום ___________.

למען הסר ספק, תעודה זו תהיה בתוקף רק החל מיום אישור החברה להשלמת כל העבודות ומעבר 
   **הבדיקות בהצלחה.

תקופת האחריות של הקבלן המנויה בהסכם תחול החל מיום אישור בכתב של החברה על סיום העבודות 
 העבודות, לרבות ליקוי ו/או פגם שדווח עליו בעת מסירת המערכת לחברה.   מלוא 

אין במתן תעודה השלמה לעבודות זו כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן וחובותיו לפי ההסכם בתקופת 
האחריות ו/או לגרוע מהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם לאחר גמר העבודות ו/או 

 ל סיבה.סיום ההסכם מכ

         

        

 בכבוד רב,         

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ       

             

 .צורך ** מחק לפי
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 לוח זמנים שלדי -' טנספח 

ם ממועד צו התחלת יימים קלנדרי 81 – , אספקה והתקנה, מסירה והפעלהורכשהתארגנות  ..
   .פני התחלת התקנה בשטח אתר העבודות( להקבלן)כולל בדיקת המערכת אצל  עבודהה

 לעיל על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: .סעיף שבבמסגרת התקופה  .2

 .נתג"זבודה ואישורה מול העברת תוכנית ע ...2

 .האביזרים המיועדים לביצוע העבודהאישור וכיול כל  .2.2

 אתר העבודות.  אספקת המערכת ללפני  הקבלןבדיקת המערכת אצל  .2.8

 ות נציגי נתג"ז.בדיקת הקבלה בנוכח .2.6

 התקנה באתר. .2.5

 )יחד עם שאר הציוד(. בדיקות הכוללות הרצה בעומס עם מתקן עומס שיספק הקבלן .2.4

 הגשת כל התוכניות והמסמכים הנדרשים לפי המפרט הטכני. .2.7

 מסירת דו"ח בדיקה מפורט לאישור נתג"ז. .2.3

דיקה אישור נתג"ז בכתב לביצוע מוצלח של בדיקות הקבלה ביחד עם אישורה לדו"ח הב .2.9
 )שיכין הקבלן( יהווה אישור קבלה למערכת.

 יהיוכי לוחות הזמנים לאספקה והתקנה עד למסירה מלאה של מערכת האל פסק לחברה  ,מובהר
בהתאם ללוחות זמנים של קבלני הביצוע להקמת מתקני הגז כפי שתודיע החברה לקבלן בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי.
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 נספח האחריות והתחזוקה -' ינספח 

 כללי .2

ובתקופת  הוראות נספח זה קובעות את היקף השירותים שיבוצעו בתקופת האחריות ....
 להסכם. .כהגדרתן בסעיף  התחזוקה,

לפי ההסכם, לרבות ההתחייבויות המפורטות בנספח זה, תעמודנה  קבלןכל התחייבויות ה .2..
 קה. וזתחבתוקף בתקופת האחריות ובתקופת ה

 קה.וזתחחויבים, בתקופת האחריות ובתקופת הכל הוראות ההסכם חלות, בשינויים המ .8..

 השירותים .4

ת התחזוקה, יעמיד הקבלן לטובת החברה שירותי תחזוקה למערכות, ותקופ בתקופת האחריות
 ולהנחיות הממונה. להוראות נספח זהבהתאמה, , להסכם 82-ו .8 פיםבהתאם למפורט בסעי

 וראות לעניין תקופת האחריותה .3

מועד הקבלה הסופי של המערכת הראשונה שתותקן על ידי  לאחרלא יאוחר מחודש ימים  ...8
 קבלןואישור הממונה. ה תלבחינ אותו ויגיש תויכין מפרט בדיקות למערכ קבלןההקבלן, 

 זה לפי הצורך.  מפרט יתאים ויעדכן 

על מערכות ו/או כל חלק מהן שתוקנו ו/או הוחלפו במהלך תקופת האחריות, תחול תקופת  .8.2
ם רצופים, אשר תחל עם מתן אישור הממונה כי הנ"ל תוקנו או הוחלפו, חודשי 26אחריות של 

 לפי העניין, לשביעות רצונה המלאה של החברה.

 נהמתחייב ואחראי לתק קבלןההאחריות, הודעה על ליקוי כלשהו בתקופת  במידה שתימסר .8.8
 .וזאת ללא כל תוספת תמורההאחריות גם אם תמה תקופת 

הקבלן יבצע בדיקת תקינות מלאה למערכת, בסופה יאשר תקופת האחריות,  לקראת סיום .8.6
בכתב לחברה כי המערכת תקינה לאחר שביצע את כל התיקונים ו/או ההחלפות שהתגלה שיש 

הקבלן יידרש לקבל את אישור הממונה על גמר ביצוע הבדיקות  .צורך לבצען במהלך הבדיקה
עיל, ייחשב רק לאחר קבלת כאמור. מובהר, כי גמר ביצוע התיקונים וההחלפות כאמור ל

 אישור הממונה לכך.

בנוסף לכל האמור בהסכם ובנספח זה, אם במהלך חמש השנים שמתום תקופת האחריות  .8.5
יתגלו אי התאמה או פגם בעבודות ו/או בתוצריהן ו/או במערכות וייראה לכאורה כי הפגם או 

ה הקבלן חייב אי ההתאמה נובעים מביצוע העבודות שלא בהתאם לדרישות ההסכם, יהי
לתקן את אי ההתאמה או הפגם וכל הכרוך בכך על חשבונו ולשביעות רצונה המלאה של 

הוכיח כי ביצע את העבודות בהתאם לדרישות ההסכם או שהפגם או הקבלן החברה, אלא אם 
 ההתאמה אינם נובעים מהביצוע שלא בהתאם לדרישות ההסכם.-אי

בדרישות יעמדו באופן תקין, ו פעלי ל כל רכיביהן,המערכות, עכי  חברהמתחייב כלפי ה קבלןה .8.4
)לרבות המפרט הטכני וההסכם( ובתוכניות המאושרות, ללא כל  מכרזבוגדרו הובביצועים ש

הקבלן יהיה אחראי לכל חסר, ליקוי, פגם או קלקול שיתגלו  בעבודה.או פגם בחומר, בתכנון 
 התקין של ןלתפקוד קבלןה יותזה כדי לגרוע מאחר יףאמור בסעבאין בביצועי המערכות. 

על פי  קבלןאו כדי לגרוע מאחריות ה ,הסכם זה ועל פיכל דין  על פית כמתחייב והמערכ
 אחר תקופת האחריות.גבי התקופה שלל והתחייבויותי

אין בקיומה של אחריות היצרנים והיבואנים של הציוד שהותקן והחומרים בהם נעשה שימוש  .8.7
מאחריות הקבלן לפעולתה התקינה של כל מערכת, כמפורט בקשר עם העבודות כדי לגרוע 

 , במהלך תקופת האחריות.בנספח זה

על ידי מי מטעמה של החברה או על תקלות שנגרמו עקב חבלה במזיד על אף האמור בהסכם,  .8.3
 כפי שיסוכם מראש בין החברה לקבלן.תמורת תשלום,  יתוקנוח עליון, ואו עקב כידי צד ג' 
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 ת התחזוקהותקופ האחריות ופתהוראות לעניין תק .6

 .ובהתאם לנספח זה היצרןעל בסיס הוראות  ייעשה לפי נספח זהעבודות הביצוע  ...6

חלפים החלפים יהיו  .נספח זהלעמוד בדרישות  ל מנתמלאי חלפים מספק עהקבלן יחזיק  .6.2
 בלבד. מקוריים

לרבות ות, לכל רכיבי המערכ טיפולים מונעים שבנדון תקופותמהלך ההקבלן מתחייב לבצע ב .6.8
וכן על פי , חודשים 4-אחת ל, בתדירות שלא תפחת מםיצרניה הוראותעל פי המצברים, 

, תתבצענה כאמור בנוסף לטיפולים הנדרשים על פי הוראות היצרנים. דרישת הממונה
 במסגרת הטיפולים המונעים דלעיל הפעולות הבאות:

 והמצברים. DC, לוח UPS-של ה בדיקה ויזואלית (.

 ת בכל היחידות כולל פנל התראות מרחוק.בדיקת נוריו (2

 .מצבריםובחדר  UPS-ה בדיקת תנאים סביבתיים בחדר (8

 בדיקת פגיעות ו/או חימום יתר במערכת. (6

  .טיפול במצברים על פי הוראות היצרן  (5

 .ובמצברים UPS-הניקוי וחיזוק חיבורים במערכת  (4

 .UPS-ה בדיקת מאווררים וניקוי מסנני אויר ביחידות (7

 .לכלל המצברים LOADTESTER קתביצוע בדי (3

, לרבות תיקון שנתיות תחזוקהעבודות הקבלן מתחייב לבצע במהלך התקופות שבנדון  .6.6
במועדים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה  ליקויים, אשר יבוצעו במהלך ההדממה השנתית

 העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם להוראות שלהלן: . הבלעדי

 כת.עבודות תתבצענה תוך הפסקת המערה (.

 .טיפולים המונעים דלעיליבוצעו כל העבודות הכוללות ב (2

 בדיקה מכאנית, בדיקת מגעים רופפים. (8

 בדיקות חשמליות: (6

 בדיקת רמת פיקוד. (א

 בדיקת מטען. (ב

 בדיקת ממיר. (ג

 בדיקת בנק מצברים. (ד

 כיול הגנות. (ה

 בדיקת העברה לעוקף. (ו

זמן ה באמצעות מצלמת אינפרארד של כל חלקי המערכת לרבות מצבריות בבדיק (5
 הפריקה והצגת דו"ח מסכם הכולל תמונות. 

 בדיקת העברות. (4

 בדיקת מקור הזנה למערכת. (7

 רישום תוצאות הבדיקות בדו"ח בדיקה שנתית. (3

 יהקבלן יתקן כל תקלה במערכות, לרבות החלפת פריטים פגומים בפריטים חליפיים )במקר .6.5
 ט הפגום.חליפית( ממלאי הקבלן עד לתיקון הפריפסק -אלהצורך תסופק מערכת 

העבודה, נציג הקבלן בעת סיום על הקבלן לדווח לנציג החברה על סיום עבודת התחזוקה.  .6.4
 .קבלןעל גבי טפסים סטנדרטיים של הימסור לנציג החברה פירוט בדבר העבודה שנעשתה 
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סוג הטיפול, מהות התקלה, ניתוח/סיבת  , לרבותשבוצעה עבודהטפסים יפרטו את כל הה
, חלקים/חומרים שהושקעו )כולל ציון דגם/מס' יצרן וכדו'(, שעות התקלה, אופן התיקון

 עבודה, תאריך, שם מבצע העבודה.תחילה וסיום ה

כמו כן, בתום כל עבודת תחזוקה, הקבלן יגיש לאישור החברה דו"ח שירות. הדו"ח יכלול  
פירוט של העבודה שנעשתה, רשימת החלקים שהוחלפו ורשימת עבודות קבלני המשנה 

 לתשלום. תנאייהווה  דו"ח השירות כאמוראישור צעו. שבו

מובהר כי אין בבדיקות , הקבלן יבצע בדיקת תקינות למערכת. עבודת תחזוקהבסיום כל  .6.7
 םבמלוא טיפולים מונעים כאמור לעיללבצע  קבלןלגרוע מחובת הכאמור כדי התקינות 

 , אלא אם אישר הממונה במפורש ובכתב אחרת. םובמועד

 לעובדי החברה ולכל מי מטעמה לגבי אופן הטיפול התקין במערכות.  הקבלן ייעץ .6.3

לעובדי החברה  לאתרי החברה השונים למטרות ייעוץ יגיעהקבלן לבקשת הממונה בלבד,  .6.9
 .ולכל מי מטעמה

מצאו ליקויים יבמידה שיהחברה. יבוצע פיקוח ובדיקת העבודה ע"י  העבודות הלךבמ .1..6
 לדרוש תיקון חוזר.לחברה תהא הזכות , יםמהלך ביצוע הפיקוח והבדיקה האמורב

, יפעל הקבלן, בין היתר, כמפורט כאמור בנספח זהשל הקבלן  התחייבויותיולשם מימוש  ....6
 להלן: 

קו מספר טלפון ומספר טלפון נייד )להלן, בסעיף זה: " חברההקבלן ימסור ל ......6
ם כולל ערבי חג וחגיימים בשנה ) 845שעות ביממה  26"(, שיהיו זמינים הקשר

 .  "קו הקשר"(. הקבלן יודיע לחברה מראש ובכתב על כל שינוי בפרטי ויום כיפור

יגיע לאתר החברה נציג שעות מעת שדיווחה החברה לקבלן על תקלה,  3תוך  .2....6
במקרה שתהא פגיעה בשרידות בלבד והמערכת תפסיק . מוסמך מטעם הקבלן

במקרים  ח כאמור.שעות מעת הדיוו 6החברה תוך  נציג הקבלן יגיע לאתר לפעול,
מהירים מהמצוין לעיל ללא  הגעהלדרוש זמני חריגים, לחברה תהא הזכות 

 .תוספת תשלום

מובהר כי השירותים באתרים יתבצעו ע"י הקבלן במהלך כל ימי השנה לרבות  .8....6
 ערבי חג, חגים ויום כיפור.

ושירותי התחזוקה השוטפים לא תשולם  תבגין קריאות שירות לתיקון תקלו .6....6
חיר מעבר למחיר התחזוקה השנתי שנקבע בהצעת המחיר, גם במידה תוספת מ

 (.  7:11. – 13:11והשירותים שלעיל ימשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות )

נציג הקבלן יפעל ברציפות ובשקידה לשם תיקון התקלה ויחליף כל ציוד או רכיב  .5....6
וד( ובכל לקוי, פגום או בלתי תקין תוך פרק זמן סביר )בהתחשב ברכיב או בצי

 .הגעתו לאתרשעות ממועד  2.-מקרה עד לא יאוחר מ

שעות  2.פסק חליפית, הדבר יתבצע תוך -במידה שיהא צורך להתקין מערכת אל .4....6
 ממועד הגעת נציג הקבלן לאתר.

 הקבלן יהיה זכאי ,אקריאת שוו בעתבמידה שהקבלן יתייצב כנדרש בהסכם  .7....6
הקבלן יהיה זכאי  ,. בנוסףתרבא שעת עבודה בגין ₪ 251 של תמורה בסךתוספת ל
לעניין סעיף זה, שעת . וממנו בגין כל שעת נסיעה לאתר בסך הנ"ל תמורהתוספת ל

כמות היחידות בגינן יתבצע סך עבודה ושעת נסיעה תיחשבנה כל אחת כיחידה. 
: במקרה של שהייה בת שעה דוגמאיחידות ) 6עלה על יתשלום לפי סעיף זה לא 
יחידות  6שמשכן שלוש וחצי שעות, יתבצע תשלום עבור במתקני החברה ונסיעות 

 באישור הממונה. יתמותנ קבלת תוספת התמורה כאמור בסעיף זה לעיל בלבד(.
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אשר  "(תיק התחזוקה)להלן: " יומן רישום מסודרבמהלך התקופות שבנדון, ינהל הקבלן  .2..6
 יכלול את הפרטים הבאים:

 תאריך זימון לטיפול/תיקון כולל שעה.  (.

 קבל ההודעה.פרטי מ (2

 .)תינתן מיד עם קבלת ההודעה ותשמש לזיהוי לאורך כל הטיפול(מספר קריאת השרות  (8

  .פרטי הציוד (6

 התקלה כפי שתוארה בדו"ח התיקון. (5

 .בדיקת ליקוייםתוצאות  (4

 סה"כ העבודה שנעשתה )כולל התיקון שנעשה וחלקי חילוף שהוחלפו(. (7

 שעת התחלה ושעת סיום תיקון התקלה. (3

 נות הסופיות כולל שם הבוחן.תוצאות בבחי (9

, אשר ובהתאם לדרישת החברה די כל רבעוןידיווחים תקופתיים מלחברה עביר י קבלןה .8..6
מהות , שם האתרחזוקה(, את התפלגות התקלות לפי פריטים )רכיבים בתיק הת יכללו

 .אופן הטיפולו זמן בין תקלות ,משך הטיפולהתקלה, 

וכל רכיב שיובא על ידי יוד , הצהחברה ידי לתחילת העבודה ועד לרגע אישורה ע מרגע .6..6
, כולל החלפת וועל חשבונ קבלןה ל ידיגרם לו יתוקן עיוכל נזק שי ו,באחריות הקבלן יהא

המוגדרים  תחזוקהוקניית כל חלק חילוף שיידרש. כל תיקון מסוג זה לא ישפיע על זמני ה
 החברה.אישור בכתב מ יינתןאלא אם  בנספח זה

ופן זה לעיל בא בנספחו את התחייבויותיו כאמור בצעהוא ומי מטעמו יכי מתחייב  קבלןה .5..6
שלא יפריע לפעילות השוטפת של החברה ו/או מי מטעמה וכן להישמע להוראות החברה 

 ו/או הממונה ו/או מי מטעמם ולקיימן ללא דיחוי.   

ילות או כל חלק מהן, מחייב הפרעה לפע בנספח זהכאמור  קבלןהיה וביצוע התחייבויות ה .4..6
לרבות הפסקה מלאה או חלקית  ,השוטפת של החברה ו/או מערכותיה ו/או מי מטעמה

רק בכפוף לאישור בכתב ומראש של ועשה הדבר אך יבפעילות מתקן ו/או מערכת כלשהי, י
הממונה ובמועדים ובזמנים הנוחים ביותר לחברה כפי שייקבעו על ידי הממונה והכל תוך 

רי תוך התחשבות מרבית בעבודת החברה, וללא תשלום צמצום ההפרעה למינימום האפש
 נוסף על הקבוע בהסכם. 

מתן שירותי : ובכלל זה שבנדון,ת ובתקופקבלן כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבויות ה .7..6
הזזה, מחיר חלפים, חומרים וציוד, , תקינים-או בלתי , החלפת חלקי ציוד פגומיםתיקון

מלאי חלפים ובחזרה לאתר והתקנה חוזרת, החזקת פירוק והובלת פריט לבית המלאכה 
, וכן פעולות הציוד נייצר ל ידיביצוע אחזקה מונעת בתדירות המומלצת ע, לציוד המותקן

על פי דרישות היצרן, בדיקות תקופתיות ביצוע שוטפת" כגון  כ"תחזוקה ותהמוגדר ותאחר
קשורה לשמירה על וכן כל הוצאה אחרת ההוצאות וזמן נסיעה, עבודת קבלני משנה, 

 כנכללות בתמורה ייחשבוכשירות המערכות ללא קשר לתדירות התקלות וקריאות החברה, 
אלה של  תחייבויותהדרש לשלם כל תוספת תמורה לביצוע תילא  חברהוה שבהצעת המחיר,

 קבלן.ה

במקרה  תמורהלתוספת הקבלן יהא זכאי במהלך התקופות הנדונות על אף האמור לעיל,  .3..6
  .(ט"ובהצעת המחיר )נספח ו לעיל 7....6שווא כמפורט בסעיף של קריאת 

מערכות כמו כן, בתקופת התחזוקה בלבד, הקבלן יהא זכאי לתוספת תמורה בגין אספקת 
 למערכות, כמפורט בהצעת המחיר )נספח ט"ו(. ותמצברים חלופי

כמפורט  יהיו מאיכות ותוצרת שיסופקו על ידי הקבלן המצברים )לרבות מערכת המצברים(  .9..6
 .הטכניבמפרט 
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במידה שהקבלן לא יבצע את התחייבויותיו כמפורט בנספח זה, החברה תהא רשאית לבצען  .6.21
. הוצאות ביצוע העבודות המפורטות בנספח זה מצא לנכוןתאו ע"י אחר בכל דרך ש הבעצמ

 ע"י החברה או ע"י אחר מטעמה יושתו על הקבלן.

ה וההוכחה לשימוש רשלני של החברה יהראי מוסכם כי בתקופות הנדונות, הקבלן חב בנטל ..6.2
לעיל כדי לגרוע מאחריות  8.6במערכות או בכל חלק מהן. אין במתן אישור כאמור בסעיף 

הקבלן וחובותיו לפי נספח זה ומהוראות ההסכם שמטבען ממשיכות לחול על הקבלן גם 
 לאחר גמר השירותים או סיום ההסכם מכל סיבה.  
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 כי תשלוםהוראות לצר -נספח י"א 

 לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות הקבועה בהסכם, אלא אם נקבע להלן במפורש אחרת.

 המחיר החוזי .2

הקבלן מצהיר, כי בעת קביעת מחירי היחידות בכתב הכמויות, לקח בחשבון את כל המסים  ....

 ותשלומי החובה אשר מוטלים או עשויים להיות מוטלים עליו ללא יוצא מן הכלל.

את החברה כנגד כל חבות ו/או חוב ו/או תביעה שיחולו עליה בקשר עם כל  הקבלן ישפה .2..

תשלום חובה או מס )לרבות מס הכנסה, מס חברות, מס על דיבידנדים ותשלומי חובה מכל 

מין וסוג בגין שכר והטבות אחרות( או כל חוב אחר בקשר עם פעולות שבוצעו לפי ההסכם 

קבלני משנה, עובדיהם או מי מטעמם, על ידי כל ואשר עשויים להיות מוטלים על הקבלן, 

 רשות, לרבות כל קנס שהינו תוצאה של האמור לעיל.

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום כל הקנסות והחיובים אשר יוטלו עליו, עובדיו,  .8..

קבלני משנה וספקים בגין אי תשלום או איחור בתשלום של מסים ותשלומי חובה אחרים 

 ו בגין אי ציות להוראות כל דין.)לרבות מכס( א

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי, ובשום מקרה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי מצד  .6..

 החברה, לתשלום של כל תשלומי החובה שחלים או יחולו בקשר עם יבוא ויצוא של:

 ציוד הקבלן, לרבות ציוד מתכלה וחלקי חילוף; ...6..

וד שידרשו לתיקון כל חלק של העבודות פריטים שטעונים החלפה וכל חומרים וצי .6.2..

 במסגרת אחריות הקבלן בהתאם לסעיפי האחריות והביטוח בהסכם.

 

 הגשת חשבונות בגין אספקת והתקנת מערכת .4

לכל חודש בסמוך לאחר מועד הקבלה הסופי של כל  5-אחת לחודש ולא יאוחר מהיום ה ...2

 מערכת, ימציא הקבלן לחברה באמצעות הממונה:

 פסק שתכולתו מוגדרת במפרט הטכני;-תיק מערכת אל .....2

 להסכם. 'חנספח בנוסח  אישור החברה לקבלת המערכת .2...2

התמורה בגין אותה מערכת בהתאם להצעת המחיר כפי רט ופת בה נית מסחשבו .8...2

 שאושרה ע"י החברה )לא כולל מע"מ(.

 פרטי הבנק ומספר החשבון אליו יש להעביר את התשלום. .6...2

להסכם, לפיו בכפוף  י"בנספח דו בנוסח אישור על היעדר תביעות חתום על י .5...2

לתשלום החשבון אין לו כל תביעות נוספות כלפי החברה וכי תשלום החשבון  

 הנ"ל מהווה פירעון סופי של התמורה המגיעה לו בגין המערכת.

 

 הגשת חשבונות בגין שירותים בתקופת התחזוקה )לאחר תום תקופת האחריות( .3

 , ימציא הקבלן לחברה באמצעות הממונה:רבעוןלכל תחילת  5 -לא יאוחר מהיום ה ...8

 בגין שירותים שבוצעו בתקופת התחזוקה בגין אותו רבעון.  מס חשבונית .....8

התמורה בגין השירותים בהתאם להצעת המחיר כפי  את פרטתהחשבונית  .2...8

 שאושרה ע"י החברה )לא כולל מע"מ(.

 פרטי הבנק ומספר החשבון אליו יש להעביר את התשלום. .8...8
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אישור על  חרון שיועבר לחברה מידי שנה במהלך תקופת התחזוקה, יצורףלחשבון הא .8.2

להסכם, לפיו בכפוף לתשלום החשבון  נספח י"בהיעדר תביעות חתום על ידי הקבלן בנוסח 

הנ"ל אין לו כל תביעות נוספות כלפי החברה בקשר עם השנה החולפת וכי תשלום החשבון 

 ה לו בגין השנה הנ"ל.הנ"ל מהווה פירעון סופי של התמורה המגיע

 

 הגשת חשבונות בגין קריאות שווא בתקופת האחריות .6

במהלך תקופת האחריות, ימציא הקבלן לחברה  רבעוןלכל תחילת  5 -לא יאוחר מהיום ה ...6

 באמצעות הממונה:

( בהצעת המחיר שבנספח ט"ו( 6)2)פריט חשבונית מס בגין קריאות שווא  .....6

 שהתבצעו ברבעון החולף. 

 ע"מ.מ הנ"ל לפניהתמורה בגין השירותים  את טפרתת החשבוני .2...6

 פרטי הבנק ומספר החשבון אליו יש להעביר את התשלום. .8...6

 

 כללי להגשת חשבונות ואישורן .1

יצורפו כל המסמכים, האסמכתאות, חישובי הכמויות, היומנים, ניתוחי  ניותלחשבו ...5

ת המחירים וכל שאר המסמכים הדרושים על מנת שהחברה תוכל לבדוק את אמיתו

 ות, לפי האמור בהסכם.  יהחשבונ

 מקור והעתק נוסף.   -יוגשו ב  ןות וכל המסמכים המצורפים אליהיהחשבונ .5.2

 היום מקבלת 81לקבלן בתוך  נית, תחזיר את החשבוניתהיו לחברה השגות בקשר לחשבו .5.8

החברה והקבלן ישתדלו ליישב במהירות ובתום לב כל מחלוקת ותפרט בכתב מהן השגותיה. 

עיל. תשלום שיתבצע לאחר יישוב מחלוקת כאמור, ישולם לא יאוחר מהחודש כאמור ל

 העוקב ליישוב המחלוקת בכפוף למסירת חשבונית.

 , ימציא הקבלן לחברה חשבונית מס על הסכום שאושר. ניתעם קבלת אישור החברה לחשבו .5.6

ן, ישולמו על ידי החברה, למעט ניכוי במקור של מס הכנסה כדי ותות המאושריהחשבונ .5.5

בכפוף ובהתאם לאישורים בדבר פטור או פטור חלקי מניכוי מס במקור שיומצאו לחברה על 

 ידי הקבלן.

יום ממועד הגשת  41בשיטת שוטף +  בהןלחשבון הבנק המצוין  מוישול ניותהחשבו .5.4

לחברה וכל המסמכים הקשורים לביצוע העבודות לפי ההסכם, לרבות כל  ניותהחשבו

דין מרשויות המס, הערבויות ואישורי עריכת ביטוחים כמפורט  האישורים הנדרשים על פי

 בהסכם.  

ביחס או מצג כאישור   ולא יחשב יכלשה ניתשל חשבו הו/או תשלומ הכי עצם אישור ,מובהר .5.7

 . הלזכאותו של הקבלן לקבל את הסכומים המפורטים ב

נית חשבו במקרה שהחברה תחליט שהקבלן איננו זכאי לסכום ששולם לו על ידה במסגרת .5.3

, תהיה החברה רשאית לקבל בהשבה את הסכום ששולם על ידה כאמור )לרבות על כלשהי

 ו/או חילוט של ערבות הביצוע ו/או כל דרך אחרת(.  ותות אחרידרך של קיזוז מחשבונ

 כדי להוות אישור החברה לטיב העבודות שבוצעו. יכלשה ניתאין באישור חשבו .5.9

 

 חשבוניות מס .4
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תשלום לקבלן אלא לאחר שתקבל ממנו חשבונית מס בגובה הסכום לתשלום. החברה לא תבצע כל 

ישולם לחשבון הבנק המצוין בחשבונית יום אחד לפני המועד שבו  ניתמרכיב המע"מ בכל חשבו

 נדרש הקבלן להעביר את המע"מ לרשויות.

 

 קיזוז .1

יגיע לה החברה תהיה רשאית, בכל עת במהלך ביצוע ההסכם, לקזז כל סכום שמגיע ו/או ש

מהקבלן לפי ההסכם או מכל מקור אחר, לרבות סכומים שאינם קצובים, כנגד כל סכום שיגיע 

לקבלן מהחברה לפי ההסכם או כל מקור אחר, לרבות )אך לא רק(: סכומים ששולמו ביתר לקבלן; 

חומרים או שירותים שניתנו לקבלן; הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה כתוצאה מהפרה של 

את התחייבויותיו לרבות כישלון של הקבלן לבצע כל חלק של העבודות בהתאם לתנאי הקבלן 

ההסכם; סכומים שהחברה נדרשת לשלם לידי צדדים שלישיים ואשר האחריות לתשלומם על פי 

 ההסכם חלה על הקבלן ו/או שהחברה זכאית לשיפוי בגינם מאת הקבלן.
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 כתב ויתור -נספח י"ב 

 לכבוד:

 "(החברה)להלן: "  לישראל בע"מ נתיבי הגז הטבעי

  .4.53.1ת עתידים, תל אביב ייקר, 53.77ת.ד.  -מגדל עתידים 

 

 ויתור תביעותהנדון: 

"(, כי הקבלןהרינו להצהיר ולאשר בשם ____________________ ח.פ. _____________ )להלן: "

התקנה ותחזוקה של  עבודות תכנון, אספקה,ביצוע בגין הסכם ל₪ עם קבלת סך של ___________ 

"(, לא יהיה ההסכםגז טבעי מיום _______  )להלן: "ל ההולכה( למערכת UPSפסק )-מערכות אל

לקבלן ו/או לכל מי מטעמו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו בקשר עם ההסכם והעבודות 

לפי כל מי מטעמה, בקשר שבוצעו במסגרתו, על ידי הקבלן במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או כ

 ים להלן:/ים המפורט/עם העבודות באתר

________________________________________________________________________ 

בכל מקרה שבו למרות האמור לעיל, תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה 

די קבלני משנה של הקבלן, הקבלן מתחייב בזאת ומבלי לרבות על י ,על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו

לגרוע מזכויות החברה לפי ההסכם ו/או הדין, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל 

סכום ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, 

 ומבלי שהיא תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך. מיד עם דרישתה הראשונה של החברה 

 

אין בכתב ויתור תביעות זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לרבות בקשר להתחייבויות הקבלן וזכויות 

 החברה לפי ההסכם והדין.

 

 בשם הקבלן:

 

 שם מלא: __________________ שם מלא: __________________

 _________________תפקיד: __ תפקיד: ___________________

 חתימה: __________________ חתימה: __________________

 חותמת: __________________ חותמת: __________________

 תאריך: ____________  תאריך: ____________
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 אי שימושסודיות ושמירת התחייבות ל -נספח י"ג 
 

 לכבוד 
 "(ההחבר)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

]ח.פ./ מס' ______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 
 "(, כדלקמן:הקבלן)" שותפות[

 
מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל אנו 

לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע  שימוש,
 . המידע הסודי , לרבותחברהקשור להו/או 

 
, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, הפעילות מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר -" המידע הסודי"

במגע עסקי או אחר או כל עניין  חברהאדם הבא עם מי מה, כל גוף או שלה, עובדיה ונושאי המשרה הספקי
ה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, חברעל ידי ה ליועץיימסר  ,אשר יגיע חברה,אחר של ה

בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל,  י היועץבמישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע ליד
ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל  ,, בין השאר. המידע הסודי כוללאו עיון מתוך שמיעה, ראיה

אופן אחר, לרבות בע"פ( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, 
מות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרי ישי

מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, 
, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף חברהתכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה
שובים כלכליים, ניתוחים ה, קשרי מסחר, חיחבראחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם ה

ם, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות ים וחשבונאייפיננסים, ניתוחיים כלכלי
ה, מערכת ההפעלה של חברה, רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברוהמוצרים, נכסי ה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, חברהי הה וארכיבחברהמחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של ה
ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע חברכל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל

או הקשור  חברהסודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של ה
אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת כל מידע  למעטבכך בכל צורה שהיא, 

 , בנחלת הכלל.שלנו התחייבות זו או כל התחייבות אחרת
 

התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים 
סר לנו המידע ואשר חתמו על הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמ

 . החברהמאת מראש ובכתב (, אלא באישור מפורש אי שימוש בנוסח נספח זההתחייבות לשמירת סודיות ו
 

וה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא ואנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מה
היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר  לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו

 האמור.
 

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו 
כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום 

דין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור נזקים חמורים ודינם כ חברהל
 לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת. 

 
נו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או יתיוהננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבו

יד עם קבלת דרישה י, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מנזק חברהמקצתן, עלול לגרום ל
הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 
ו/או תרופה אחרת העומדת לה על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא 

 גד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.כנ חברהל
 

אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים 
את וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר  /האו שהיינו צד לו /השאנו צד לו

כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה  זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כתבהאמור ב
 מכוח חוזה או מכוח הדין. 
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ד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל יאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מי
תנו ו/או עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשו

, בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין נובשליטתו של כל אדם אחר מטעמ
כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידינו. 

 פוף לתנאי האישור האמור.מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכ
 

, שינוי מבנה חברהשליטה בבנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או יתיוהתחייבו
ה. לפיכך, הננו נותנים בזה את הסכמתנו רבחארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו נו על פי מסמך ילקיום כלל התחייבויות
 נו על פי הסכם זה. יכלל התחייבויות

 
או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ו/אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו 

ן ו/או עקיפין בביצוע ההסכם ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרי
 .זה אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מסמך

 
לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו  החברהמובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את 

 . החברהקול דעתה המוחלט של יבש
 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום  החברהכי אין בגילוי על ידי  ,קלמען הסר ספ ,עוד  מובהר
מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל 

 מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
 

ו/או  ירו את המידע שבידם לאדםמי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבונו יאנו מתחייבים כי עובד
ניגוד לכתב התחייבות שימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש ו/או לגוף אחר לתאגיד

 .זה
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו 

 ללא הגבלת זמן.
 

 ל החתום בשם הקבלן:ולראייה באנו ע

 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים -נספח י"ד 
 

 לכבוד 
 "(החברה)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

]ח.פ./ ______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 
 "(, כדלקמן:הקבלן)" [מס' שותפות

 
 זה.  נוובתוקף תפקיד קבלן/נותן שירותים לחברהכים תצהיר זה הננו נותנ ..

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כקבלן/נותן  .2
 שירותים לחברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

כך כדי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת בין היתר ומבלי שיהיה ב .8
ההסכם או במהלך ביצועו, כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף 
העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר, המתחרה 

לשמש לקוח החברה ו/או שלחברה יחסים עסקיים או קשרים  בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי
 מסוג אחר עמו בשל עיסוקה.

כלשהו, בין במישרין האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינותפקיד .6
 או ינוחברה ואין בתפקידכקבלן/נותן שירותים ל נועם תפקידובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

חברה. במקרה של כקבלן/נותן שירותים ל בצע את תפקידנול נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת ינועיסוק
 נו, לרבות במהלך השתתפותכקבלן/נותן שירותים לחברה נוהיווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקיד

ם אפשרי. נו על ניגוד עניינידע ליוו, מיד כשימנכ"ל החברהלהודיע על כך ל יםמתחייב ובישיבות, הננ
כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית 

 כמתחייב בחוק.להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה ו

, לא נציע 977.-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .5
בל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או ולא ניתן ו/או נק

לאחר סיומו מכל סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה 
לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של 

רך אחרת, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על ביצוע העבודות לפי ההסכם ו/או רשות ובין בד
על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי 
מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות עם החברה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה 

 הנובעים ממנו.

ות מי שביצע מטעמנו שירותים לפי ההסכם, לא נייצג את מאן דהוא כלפי החברה ו/או אנו, לרב .4
בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה 
במסגרת ביצוע ההסכם, אלא אם קיבלנו את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך, אשר לפי 

להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך להיות בתוקף שיקול דעתה הבלעדי תוכל 
 ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה. 

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או  .7
להליך ההתקשרות עם החברה מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור 

 ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן במהלך תקופת ההסכם.

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .3
רותית וכן ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תח

 לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי  .9
 מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם.

 .בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו להודיע מיידית לחברה על כל שינוי יםמתחייב והננ .1.

בתוקף  נוהחלות עליאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב ...
  חברה.כנותן שירותים ל נותפקיד

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את  .2.
 יה.כל הוראות
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 ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 הצעת המחיר -נספח ט"ו 

 )תצורף לאחר גמר המכרז(
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 הצעת הקבלן -נספח ט"ז 

 )תצורף לאחר גמר המכרז(
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 המכרז -נספח י"ז 

 (המכרז)יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר 

 

( למערכת ההולכה UPSפסק )-מערכות אלשל קה, התקנה ותחזוקה אספתכנון, מסמכי המכרז ל ..
 ולהקמת מאגר קבלנים לגז טבעי

 הבהרות ו/או תיקונים למכרז .2

 שונות .8
 
  

 


