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 למתן שירותי תחזוקה למזגניםהסכם 

 
                           (513236392ח.פ. ) נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ        בין:

 קריית עתידים, 31ק"מגדל עתידים,  
 (58177)ת.ד.  6158111תל אביב  
  13-5611311פקס:  ;13-6171253טלפון:  

 מצד אחד;                                                                                         "(;החברה" :)להלן                      
 
 

 __________( / עוסק מורשה מס' חברה) _____________________ לבין:
 מרח' _____________ 
 טלפון: ____________; פקס: _______________ 

 מצד שני;                                                             "(;הקבלן": )להלן                          
 
 

מתן שירותי תחזוקה למזגנים והחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי ל הואיל
(INGL/TENDER/2014/22 )והקבלן הגיש הצעה למכרז;"(המכרז": )להלן , 

 
 עוניין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;מ קבלןהו והואיל

 
לצורך קבלת השירותים המפורטים בהסכם  קבלןהחברה מעוניינת להתקשר עם הו והואיל

 זה;
 

מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על  קבלןוה והואיל
 זה;מכרז ובהסכם המפורטות בהצעתו להצהרותיו והתחייבויותיו 

 
את תנאי בהסכם זה  סדירינים להיהצדדים מעונובכפוף להוראות כל דין,  והואיל

 .ההתקשרות ביניהם
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 גדרותה ..

 למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם: אתהזה בהסכם 

 םלמזגנישירותי תחזוקה  מתןלהזמנת החברה להציע הצעות  - "ותבקשה להצעה"
, הכוללת כחלק להסכם זה בנספח י"המצ"ב כ (177573)סימוכין: 

וכל  ,לרבות הסכם זה אליה צורףכל מסמך שממנה בלתי נפרד 
 . ועדר צירופיגם בה ומפנה אלי להצעות בקשהמסמך אחר שה

על  ,ותוכן הבקשה להצעלמזגנים  שירותי תחזוקה מתןלהסכם זה  - "ההסכם"
, וכל מסמך אחר קבלןהרה וחתומים ע"י החב ,כל נספחיהם

אליהם במפורש אף אם  יםמפנ ותהבקשה להצעההסכם ו/או ש
  . אליהם לא צורפו

קני , המותקנים במתלהסכם זה א'נספח המזגנים המפורטים ב - "המזגנים"
שהחברה אחר וכן כל מזגן  ,(כהגדרת מונח זה להלןהחברה )

לעת לפי מעת הנ"ל תוסיף לרשימת המזגנים המפורטת בנספח א' 
 .שיקול דעתה הבלעדי

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות  - " ממונהה"
או נציג  עומר אזולאי, מהנדס תפעול, -בהסכם  והמוקנות ל

 .קבלןאחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה ל מוסמך

על  וכפי שאישרה אותה החברה למכרזכפי שהוגשה  קבלןההצעת  - "קבלןההצעת "
לפי הבקשה  שירותיםכזוכה לצורך ביצוע ה קבלןמנת לבחור ב

 . להסכם זה נספח י"ד, המצ"ב כוההסכם ותלהצע

 .להסכם זה ב'נספח שירותי הקבלן המפורטים ב - "השירותים"

 .קבלןחבר הנהלה מטעם הו של החברה התפעולסמנכ"ל  - "עדת ההיגויוו"

חג וימי ימי  ,, שבת, ערבי חגשישיימי  )כולל םימים קלנדאריי - "ימים" / "יום"
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 שבתון(, אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמכי ההסכם.

 ממוקמיםהלהסכם זה,  א'נספח מתקני החברה המפורטים ב - "מתקני החברה"
קו  לבין שדה אילןבקיבוץ באזור התחום בין קו הרוחב העובר 

 של אחר כל מתקן, וכן בקצהו הדרומי של ים המלחהרוחב העובר 
לפי שיקול דעתה הבלעדי של  בארץ מקוםבכל הממוקם חברה ה

 .החברה בהתאם להוראות ההסכם

ותקופת ההסכם לעניין  התחזוקהתקופת ההסכם לעניין  - "תקופות ההסכם"
 להלן. 12 , כהגדרת מונחים אלה בסעיףאחריותה

 

 מבוא ופרשנות .1

 .מנוחלק בלתי נפרד מ יםמהווכ הסכםונספחי הזה  הסכםהמבוא ל .1.1
 

 לצרכי פרשנות. תשמשנהלא הן בלבד ו בהסכם זה הינן לשם הנוחותכותרות הסעיפים  .1.1

 

עדר קביעה מפורשת יובה בין איזה ממסמכי המכרז,סתירה או אי התאמה ל במקרה ש .1.3
להלן )כל הוראה במסמך שאחרת של סדר העדיפות במסמכי ההסכם, יחולו סדרי העדיפות 

עדר י. בה(ראה שבמסמך הבא אחריו ברשימה שלהלןקודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההו
  להלן. 2.2 נספחיו יחולו הוראות סעיףהתייחסות בהסכם על 

 
 :לעניין התמורה ותנאי התשלום    :שירותיםלעניין ביצוע ה
 א. ההסכם;      ;ממונהא. הנחיות ה

 ;ותהבקשה להצעב.      נספחי ההסכם;  ב. 
 .הקבלןהצעת   ג.    ;  נספחי הבקשה להצעות  ג. 
        ההסכם;  גוף  . ד
      ;ותהבקשה להצעגוף  . ה
 .קבלןההצעת  . ו

  
 ואלא אם אושר ,על נספחיוהסכם מהוראות ה קבלןשל האו לסטייה אין תוקף להסתייגות  .1.2

  החברה. ל ידיבמפורש ובכתב ע
 

או סיום  שירותיםהאמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע ה על פיהוראות ההסכם שמטבען או  .1.5
(, לרבות ומבלי למעט, שירותיםהביצוע טרם סיום בההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף 

, ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה סודיותהתחייבות לעניין ה
 שהיא.

 

ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב, חייב כל אחד מהם במלוא  קבלןהמורכב  .1.6
 לפי הסכם זה ביחד ולחוד. ההתחייבויות 

  
שיסופקו בהתאם  הטובין יצרןו/או  ספקהאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות  .1.7

 , לפי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד. להסכם

 

 זכויות החברהלא יגרעו ו/או ישנו מההסכם,  כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר .1.8
   .בכתבובמפורש  החברה הסכימה להם אלא אם לפיו, קבלןהוהתחייבויות 

 

של ן יסודיותלגרוע מעצם כדי אין בכך  - מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו .1.9
  הוראות אחרות בהסכם, לפי נסיבות העניין. 

 
 הצהרות כלליות של הקבלן .3

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלהלן:       
 

 בהתאם להוראות הסכם זה.מזגנים הכשירות מלאה של לכי הוא אחראי בלעדית לתקינות ו .3.1

 

לרבות לאחר  הםכשירות המזגנים על כלל רכיביתקינות ולכי לא תהיה לו כל טענה בקשר ל .3.1
 .ת ההסכםותום תקופ
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 .הסכםביכולתו לבצע את כל הפעולות המפורטות בנספח ב' לכי  .3.3
 

 .םבלוחות הזמנים לביצוע השירותי להגיע לכל מתקני החברה תוך עמידהביכולתו כי  .3.2
 

 ,אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידוכי  .3.5
החברה(, מקיימים את כל התנאים  על ידימשנה מטעמו )אם קיים ואושר  קבלןוהוא וכל 

ההסכם, הבקשה להצעות ו/או שלהלן כנדרש לפי כל דין )כדרישת מינימום( ו/או לפי 
ובכל תקופה נוספת  , אם תהיינה,ןהת ההסכם על הארכותיווימשיכו למלאם בכל תקופ

 (:שירותיםלאחר השלמת ביצוע ה לרבותהנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם )

 

הם בעלי היכולת, הידע המקצועי, הניסיון, האמצעים ורמת המומחיות  .3.5.1
, התעודות, , האישוריםתהדרושים לשם ביצוע השירותים, וכן כל הרישיונו

ים התקפים הנדרשים על ידי היצרן וכן לפי כל דין ו/או וההיתר ההסמכות
הבקשה להצעות ו/או ההסכם לביצוע השירותים, וכי הם בעלי כושר ויכולת 
המתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, במלואן 
ובמועדן; למען הסר ספק, מובהר כי כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומם של 

היתרים כאמור או בגין הפרת תנאיהם תעודות/הסמכות//אישורים/רישיונות
 של איזה מהנ"ל, יחול על הקבלן או על קבלן משנה מטעמו, לפי העניין.

 

הם ; והדרושים לביצוע השירותים הציוד המתאימיםוח האדם ולרשותם כל כ .3.5.1
יכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע בעלי 

למען הסר ספק ומבלי  יכולת לגבות ציוד בעת תקלה כלשהי.בעלי ו שירותיםה
לגרוע מהאמור לעיל, ביכולתם לספק כוח אדם וציוד לצורך גיבוי כאמור 
ברמת מומחיות, ניסיון ואיכות שאינה נופלת מזו של כוח האדם והציוד 

 שסופקו במקור.

 

 .שהו לביצוע ההסכם על ידוכי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כל .3.6
 

כי יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, באיכות וטיב משובחים ובצורה  .3.7
 קבלן מומחה בתחום השירותים, וכמפורט להלן:על ידי יעילה כמקובל 

 

הוראות היצרן, את שירותים והביצוע הוראות כל דין ותקינה החלים על  ימלא .3.7.1
 כפי שתתעדכנה מעת לעת;

השלמת לצורך ו ומיומנויותי ו, אמצעיו, ניסיונו, מרצמנומיטב זיע מישק .3.7.1
 חברה ובלוחות הזמנים שנקבעו להם;של ה הה המלאלשביעות רצונהשירותים 

יעשה כל דבר הנדרש והסביר שקבלן סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה  .3.7.3
לצורך ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה אף אם לא מצוין במפורש 

 בהסכם;

אמץ ויקיים, לרבות ע"י קבלני משנה מטעמו, נהלים לאבטחת איכות ובקרת י .3.7.2
הנהוג בידי   GOOD INDUSTRY PRACTICEאיכות וכל נוהל אחר על פי

קבלנים המבצעים שירותים כדוגמת השירותים וכפי שקבלן זהיר, מיומן 
ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה ולשם 

רשאית לנקוט בכל  אהחברה תה. יםואמינ יםקימדוי שירותיםוע ביצ
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. הנ"ללוודא קיום ההוראות כדי האמצעים הסבירים 

 
 8.1מהטיב והאיכות המפורטים בסעיף  כי לצורך ביצוע השירותים ישתמש אך ורק בחלפים .3.8

 . להלן
 

מי מטעמו בו/או  קבלןורה בהקש שירותיםאם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע הכי  .3.9
נקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם י הקבלן ,לעיל 3.5.1 בקשר לאמור בסעיף
שא בכל תשלום והוצאה, לרבות יוכן י ,ה לבית משפטיפני על ידיככל הניתן, לרבות 

  זה. "קגרמו בשל האמור בסימשפטיות ושכ"ט עו"ד ומומחים, שי
 

רלוונטי, לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי, מידע כל בדק  לפני הגשת הצעתוכי  .3.11
הקשור לביצוע ההסכם, או וויתר על בדיקתם מרצונו החופשי, והבין היטב את כל דרישות 
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  .ההסכם על נספחיו
 

כי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ולוחות הזמנים שבו, ברמה  .3.11
רה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת וכי הוא מוותר מקצועית גבוהה, וכי ההסכם והתמו

 בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו ,על כל טענה שיש או שתהיה לו, כלפי החברה
 .  למכרז

 

תת הוראות בקשר ל ו/או למי מטעמה ו/או לממונה חברהכי על אף כל זכות הקיימת ל .3.11
ביצוע האחריות על  ,הסכםשונים של ביצוע האו לפקח על היבטים  לביצוע השירותים

 השירותים מוטלת באופן בלעדי על הקבלן.

 

הם ימשיכו להתקיים ולהצעות  בקשהכי מתקיימים לגביו כל תנאי הסף המצויינים ב .3.13
ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי  ,והייאם  ,ןהיתות ההסכם על הארכותקופמהלך ב לגביו

 . (שירותיםכל דין ו/או ההסכם )גם לאחר השלמת ביצוע ה
 

 אישוריםכל האישורים הנדרשים על פי דין מרשויות המס. המצאת האת  חברהלכי ימציא  .3.12
לגרום לעיכובים  היא באחריותו הבלעדית של הקבלן ואי המצאתם עלולה האמורים

 בביצוע התשלומים שיגיעו לקבלן.

 

כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת הבקשה להצעות ו/או ההסכם על נספחיהם  .3.15
 ו על שמו של הקבלן בלבד. יהי
 

ו/או חוסר בהם,  ההסכםאו נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי  הקבלןגילה  .3.16
עדר קביעה מפורשת ילעיל. בה 1.3 ףויחולו הוראות סעי ממונה,ד הודעה ליימסור על כך מי

 .להלן 2.2יקבע הממונה כאמור בסעיף  על נספחיו לגבי סוגיה כלשהי, בהסכם
 

ויבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין, והוא נוטל  שלמהתו עהצכי  .3.17
השירותים גם כאשר הם מבוצעים באמצעות עובדים ו/או  ביצועיות כלפי החברה לאחר

 מטעמו )ככל שיאושרו ע"י החברה(. משנה קבלני

 

 ןיפעל בהתאם לתנאים החלים על התקשרויות החברה מכוח רישיו השירותיםכי בביצוע  .3.18
שהוענק לה ומכוח הסכמי המימון עליהם חתמה החברה עם הממשלה, וזאת  ההולכה

 .להסכם 'גנספח כמפורט ב
 

 נציג החברה - ממונהסמכויות ה .6

על פי הנחיות  שירותיםיבצע את ה ביצוע השירותים יפוקח כל העת על ידי הממונה. הקבלן .2.1
דין ותקינה החלים על כל ו תינתנה,אם וככל ש ממונה ו/או כל מי מטעמה,ו/או ה החברה
לגרוע בדרך כלשהי כדי  עדרןיאו בהדלעיל אין במתן ההנחיות  השירותים.ביצוע 

 .לפי ההסכם והדין הקבלןמהתחייבויות ואחריות 
 

עדרו, כל יהבאו  הקבלן, בנוכחות דוקלב ,הבלעדי וולפי שיקול דעת בכל עת ,רשאי ממונהה .2.1
לשם  ממונהלסייע למתחייב  הקבלןו הקבלן,לרבות בחצרי , שירותיםדבר בקשר לביצוע ה

   .כל דרך סבירהפעולה באופן מלא וב וכך ולשתף עמ
   

מסתייג מביצועה,  הקבלןו/או למי מטעמו הנחיה כאמור לעיל ש קבלןאם וככל שניתנה ל .2.3
ו/או לחברה וזאת מיד  ממונהימסור את הסתייגותו המנומקת בכתב לפי העניין להקבלן 

מקרה לפני ביצועה אך מבלי לעכב את לוחות הזמנים לביצוע לאחר קבלתה ובכל 
אחרת. לא תתקבל הסתייגות כאמור אם  ממונהלו החברה ו/או ה ו, אלא אם הורשירותיםה

 .ההנחיה כאמור רק לאחר ביצוע הקבלן ל ידינמסרה ע
 

המקצועי הבלעדי לפי עקרונות  ושיקול דעתבהתאם ל ממונה תינתנההוראות והחלטות ה .2.2
טיבה עם יובהתאם להוראה המחמירה ביותר המ שירותיםיים מקובלים בתחום המקצוע

בקשה בו/או  על נספחיועדר התייחסות בהסכם יהחברה. האמור יחול גם במקרה של ה
 קבלןממועד מסירתן ל הקבלןהן סופיות ומחייבות את  ממונהלהצעות. הוראות והחלטות ה

 חוי אף אם הוא חולק עליהן.ימלא אחריהן ללא די הקבלןו ,מי מטעמולו/או 
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לפנות אל החברה בכתב על  הקבלןבמקרה של מחלוקת רשאי  ,אמור לעילמהמבלי לגרוע  .2.5
  עדת ההיגוי אשר תחליט בעניין.וידון בוימנת שהעניין 

 

, ההסכםהצעתו, לפי  הקבלןאין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות  ממונהל .2.6
נתונות רק הסמכויות  ממונה. לשירותיםיצוע הוהדין בקשר עם ב הבקשה להצעות

   .על ידי החברהלהן במפורש  ךבהסכם זה ו/או שהוסמ המפורטות
 

 הקבלןנציג  .7

לכל דבר  הקבלןאשר ישמש כבא כוחו של שיאושר על ידי החברה,  ימנה נציג מטעמו הקבלן .5.1
בהתאם לכל ואשר ישגיח ויפקח על ביצוע השירותים באופן רצוף ו הסכםהועניין בקשר עם 
  דרישות ההסכם.

 

, וכל הוראה או קבלןכאילו נמסרה לתיחשב  הקבלןכל הוראה או הודעה שתימסר לנציג  .5.1
  . הקבלןכאילו נמסרה על ידי תיחשב  הקבלןהודעה שתימסר על ידי נציג 

 
 מכח האדםבמי לראות  החברה רשאית אלא מסר הקבלן הודעה על מינוי נציג כאמור, תה .5.3

 יג הקבלן.מטעם הקבלן כנצ

 

 מתקנים וחומרים ,אספקת ציוד .4

 ו את כל הציוד, המתקנים,על חשבונועל אחריותו הבלעדית הקבלן מתחייב לספק  .6.1
בקצב  שירותיםהיעיל של ה םהדרושים לביצוע, האחריםחומרים וכל הדברים ה, זריםיהאב

)יסופק  גנרטורו)סולמות, אמצעי הרמה וכיו"ב(  ציוד המאפשר עבודה בגובהלרבות  ,הדרוש
במשך תקופת אחסונם לאחראי לשמירתם ו איההוא ו, בכפוף לאישור של חשמלאי החברה(

למען הסר ספק, סיוע מצד החברה ו/או מי מטעמה באספקת הדברים . ביצוע השירותים
לאור בקשת הקבלן או מיוזמתה, לא יהיה בו כדי להטיל על לעיל האמורים בסעיף זה 

ות כלשהי לרבות בשל תקלה, עיכוב ואי אספקת האמורים החברה ו/או על מי מטעמה אחרי
 לעיל.

 

 הםגרם ליוכל נזק שי ו,באחריות יויהלעיל  6.1ו על ידי הקבלן כאמור בסעיף שיובא הדברים .6.1
לפי ההסכם,  לוחות הזמניםלא ישפיע על  כאמור נזק. כל וועל חשבונ קבלןה ל ידייתוקן ע
 החברה.אישור בכתב מ יינתןאם  למעט

 

גבלות השימוש מיעמדו ב השירותיםיות הקבלן לדאוג כי הציוד וכלי העבודה לביצוע באחר .6.3
  עבודות לצד מערכת הולכה המזרימה גז טבעי בלחץ גבוה.החלות על 

 

מוש הקבלן עד לשי בבעלותיישארו טרת ביצוע השירותים למעל ידי הקבלן ים שסופקו חומר .6.2
או  ביצוע השירותיםלהוציאם ממקום אך הקבלן לא יהיה רשאי במסגרת השירותים,  בהם

  מראש ובכתב. חברהכל שימוש אחר שלא לצורך ביצוע ההסכם ללא הסכמת הבהם לעשות 
 

עם גמר ביצוע השירותים, הקבלן יחזיר לחברה את כל הציוד, האביזרים והחומרים וכיו"ב  .6.5
שימה שהועמדו לרשותו על ידי החברה ו/או אשר החברה שילמה בגינם לקבלן, בצירוף ר

מפורטת של הציוד, האביזרים והחומרים שנוצלו על ידו בביצוע השירותים. ציוד ו/או 
 אביזרים ו/או חומרים וכיו"ב שלא הוחזרו כאמור, תקוזז עלותם מהתמורה שבהסכם זה.

 

 מלאי הקבלן .7

 8, לרבות לצורך מתן אחריות כמפורט בסעיף הסכםהבמסגרת  ולצורך מילוי התחייבויותי .7.1
כל חלקי החילוף והרכיבים לכל סוגי של  מתחייב להחזיק במלאיהקבלן , הסכםל ב'לנספח 

והדרושים באופן סביר  ניםהמומלצים ע"י היצרוהרכיבים חילוף החלקי לרבות המזגנים, 
על  באופן רצוףו ניםעל ידי היצר תומומלצ, וכן גז, הכל בכמות מספקת השירותים ביצועל

חלקי החילוף והרכיבים האמורים  .הסכםבועים במנת לתקן את כל התקלות במועדים הק
מובהר כי יחולו עליהם  ,ולמען הסר ספק ,להלן 8.1מהטיב והאיכות המפורטים בסעיף יהיו 

יהווה הפרה  קי חילוף ורכיבים כאמורכי היעדר חל ,מודגש בזאת .להלן 8יתר הוראות סעיף 
 .יסודית של ההסכם
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 ,להטיל על החברה אחריות כלשהיכדי בו  היהסיוע מצד החברה בקשר לאמור לעיל לא י .7.1
 . האי אספקאו לרבות בשל תקלה, עיכוב 

 

המזגנים על מי משל כלשהו  חלק חילוף / רכיבבמקרה שצפויה הפסקת אספקה שוטפת של  .7.3
ימים מהמועד שנודע לו על  7תוך בכתב יודיע על כך הקבלן לחברה  - ניםהיצרמי מידי 

  תחליפי מקורי מתאים. חלקההפסקה הצפויה וימליץ לה על 
 

 , הטובין והחומריםהשירותיםטיב  .8

בהסכם על נספחיו, הבקשה אמור כל היהיו בהתאם לאחראי כי השירותים שיבוצעו  הקבלן .8.1
להצעות והדין. הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר לאופן ביצוע השירותים, 

 אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 

בתקופת לרבות לצורך השירותים,  ם, קבועים או מתכלים, שיסופקווהחומריכל הטובין  .8.1
ובהתאם יהיו כמפורט בהסכם , ' להלן(בלנספח  8.1)כהגדרת מונח זה בסעיף  האחריות

שיוצרו על חדשים )ולא מחודשים(, לא משומשים, מקוריים מקרה  ובכללדרישות החברה 
ללא פגמים, ליקויים ואי  את מראש,במידה שהממונה יאשר זערך  יהיצרן בלבד, או שוו ידי

המקובלים במדינת ישראל;  והאומנות החומר ,ממיטב האיכות התאמות ובתוקף לשימוש;
נדרש ש , לרבות כל תקןנטי מחייב אחרוותקן רל בכלו יםמחייב יםישראלי ניםבתקיעמדו 

לשימוש כחוק ע"י הרשויות המוסמכות  ומאושרים; במסמכי ההסכם והבקשה להצעות
מובהר, כי שימוש של הקבלן בטובין ו/או בחומרים שאינם מוכרים לצרכני  .ינת ישראלבמד

הקבלן בתעודות בדיקה של מוסד מאושר של השוק המקומי בישראל יחייב הצטיידות 
באישור על עמידה הצטיידות יחייב  מוסד כאמור, עדריובה ,מוכר לפי חוק בישראלו
  א תוספת תמורה., ללמארצות הבריתאו  יםאירופאי ניםתקב

 
 .הקבלןחלה על  ,כאמור לעיל והחומרים הטוביןחובת ההוכחה על התאמת  .8.3

  
טובין, עבור ו/או היבואנים,  יצרניםה "יע שהונפקותעודות אחריות  חברהלימסור  הקבלן .8.2

או אם כלולה  תעודת אחריות לצרכןלמסירת דין בחובה קיימת לגביהם  חומרים וציוד
מובהר, כי אין בקיומה של אחריות . ריות במסגרת ההסכםדרישה למסירת תעודת אח

 .חובות הקבלן לפי הסכם זההיצרנים או היבואנים כאמור לעיל כדי לגרוע מ
 

הא בהם חוסר יאת הטובין/חומרים במידה ש לסרב לקבלהחברה ומי מטעמה יהיו רשאים  .8.5
ורטות בדרישות המפ או לא יעמדו ליקויים/בחסרונותאם ילקו לדעתם  אוהתאמה, 

טובין/חומרים העומדים בדרישות או יספק טובין/חומרים מתאימים  בהסכם. הקבלן
כל הוצאות האספקה והעבודה הכרוכות  .ההסכם, לפי העניין, מיד עם קבלת הודעה על כך

מזכות  כדי לגרועאמור בסעיף זה באין באספקת הטובין/חומרים הנ"ל יושתו על הקבלן. 
ם תואמים את דרישותיה, גם אינ גם אם טובין/חומריםבלהשתמש /או החברה להחזיק ו

עומדים בדרישות ההסכם. כמו כן, אין וגם אם אינם לוקים בחסרונות או בליקויים  אם
  באמור כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי ההסכם.

 
 סיפק הקבלן טובין/חומרים מתאימים או העומדים בדרישות ההסכם כאמור לעיל,לא 

. הוצאות ביצוע לרכוש את הטובין/חומרים הנ"ל בכל דרך שתמצא לנכוןרה רשאית החב
 . קבלןעל ההרכישה כאמור יושתו 

אחריותו הנוגעות ל ,1981-תשמ''אה ,מופנית להוראות חוק הגנת הצרכןתשומת לב הקבלן  .8.6
 הוא מספק. םאות יםלטיב המוצר

 

יר לצורך ביצוע השירותים השירותים כוללים כל חומר עזר מכל סוג שהוא הנדרש באופן סב .8.7
באופן מלא לשביעות רצונה של החברה, לרבות ומבלי למעט, חומרי שטיפה, סיכה, שימון, 

למיניהם  סגרים הדבקה וניקוי, סיליקון, גריז, וזלין, ברגים, אומים, דיסקיות, טבעות קפיץ,
, וכל כלי מר פשתן, טפלוןונעלי כבל מכל הסוגים, סמרטוטים, בד שמיר, נייר זכוכית, צ

  .מכשירי המדידה הנדרשים לביצוע השירותיםהעבודה ו
 

 שירותיםשינויים ב .9

בסוגם ו/או בתדירותם ו/או  ו/או םהיקפבלרבות  לחברה הזכות לבצע כל שינוי בשירותים .9.1
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, בהסכםבכלים שנקבעו לביצועם  ו/או בציוד ו/או ו/או בחומרים בזמינותםכמותם ו/או ב
 לא מוקנית זכות זו, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.זה. לקבלן  9כאמור בסעיף 

 

בכוונתו לבקש תוספת אם לא יהיה רשאי לעכב ביצוע של שינוי כאמור בסעיף זה, אף הקבלן  .9.1
 ,שינויאם טרם נקבע ערכו של . וטרם נקבע ערכלהלן ו 9.3בהתאם לסעיף  ותשלום בגינ

יוד וכמות וסוג החומרים הצ ,מתחייב לתעד במסמכים את שעות עבודת כח האדםהקבלן 
  וכל הוצאה הקשורה בביצוע השינוי וימסרם לחברה מיד לפי דרישתה.

 

 קביעת ערכו של שינוי .9.3

להלן בגין השינוי הנדרש כפי שתחליט  תשלום כמפורטהקבלן זכאי לקבל תוספת  .9.3.1
נדרש לבצע שינוי ובלבד שלבקשת החברה הקבלן  ,להלן 9.3.1לפי סעיף החברה 

. תנאי לזכאות כאמור החורג מהתחייבויותיו הכלולות בהסכםבמתן השירותים 
 הוא התקיימות כל האמור להלן: 

 שינוי האמורבגין ה תשלוםצורך בתוספת העל הקבלן מסר לממונה  9.3.1.1
 ת; יוכמוציין פירוט ו ובכל מקרה לפני ביצועו, וצירף מוקדם ככל הניתן

נוי כרוך הקבלן הוכיח לחברה במסמכים כי ביצוע השילבקשת החברה,  9.3.1.1
 ;לולא השינוישלא היה נושא בהן בהוצאות נוספות 

האמור בסעיף זה כפוף ל"חובת הקטנת הנזק" של הקבלן כאמור בסעיף  9.3.1.3
  .להלן 17 

ההסכם אינו כולל מחירים  ,שיקול דעתה הבלעדי של החברהבמידה שלפי  .9.3.1
ערכה של הוראת השינויים יחושב לעיל,  9.1 שבסעיףהישימים להוראת השינויים 

 שלהלן: קבע על ידי החברה על פי סדר העדיפות יוי
 בסיס מחירים דומים בהסכם זה; או, באופן יחסי על  9.3.1.1

לפי מחירי מאגר המחירים הידוע בשם "המאגר המאוחד" במהדורה  9.3.1.1
 או,  ;31% של , ובניכוי הנחה בשיעורשירותיםמועד ביצוע ההחלה ב

 . שייקבעו במשא ומתן בין הצדדיםפי מחירים סבירים ל 9.3.1.3

של החלופות שבסעיף  רשאית לנקוט בשילוב ,החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי
יראו בו , הצדדים זה "קלפי ס גובה התשלום על ידי החברה. נקבע לעיל זה 9.3.1

 גי"הצעת המחיר של הקבלן )נספח מוסכם ובלתי מוצמד הכלול ב ,כמחיר קבוע
 .לאותו השינוי לן(לה

 
בשיעור ל רק הוצאות ישירות ורווח קבלני ולעיל יכל 9.3.1 תשלום בגין שינויים כאמור בסעיף .9.2

בלני אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה )לא ישולם רווח ק ,של הקבלן 11%של 
 לעיל(.   9.3.1כלשהו פעמיים אם נכלל בסעיף 

 

לשינוי יראו אותו כמסכים  ,ם ביצוע השינויטרב מסר הקבלן הודעה לחברה כאמור לעיללא  .9.5
 . כאמור תשלום תפללא תוס

 

 העסקת כח אדם וקבלני משנה .1.

וההשגחה  שירותיםכח האדם הדרוש לביצוע הכל מתחייב לספק על חשבונו את  קבלןה .11.1
יעסיק בביצוע  קבלןה. שירותיםביצוע הובלוחות הזמנים שנקבעו לעליו, ביעילות, באיכות 

, מומחיות בטיפול ותחזוקה של המזגנים אדם מהימן, בעל ניסיון רק כח שירותיםה
הנדרשים לביצוע  וההכשרות הטכניותהתעודות  ההסמכות ,הרישיונות ,ומיומנות גבוהה

ביצוע לומאושרים המתאימים  וייעודיים ידע ואמצעים טכנייםהבעל  ,השירותים
ההסכם,  העומד בדרישותו ,כל דיןההסכם ובטיחות כנדרש לפי  תדריכישעבר  ,שירותיםה

 . הבקשה להצעות והדין
 

ארוחות  ,השגחההקבלן מתחייב לספק למועסקים מטעמו בביצוע השירותים ועל חשבונו,  .11.1
ספקת אבכל דרך שהיא לדאוג ל תמחויב המובהר בזאת כי החברה לא רואה עצמ .והסעדה

  האמור לעיל.
 

 שירותיםמטעמו בביצוע ה ת ההסכם לגבי המועסקיםומתחייב לנהוג בכל תקופ קבלןה .11.3
לרבות כל החוקים בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו,  קבועבהתאם ל
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הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל, תקנות וצווים, כפי שיהיו מעת לעת, 
-תשי"טהומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי למעט: חוק שירות התעסוקה, 

-תשי"אה, חוק שעות עבודה ומנוחה, 1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  ,1959
, חוק עבודת 1951-תשי"אה, חוק חופשה שנתית, 1976-תשל"וה, חוק דמי מחלה, 1951

, חוק עבודת הנוער, 1965-תשכ"וה, חוק שער שווה לעובד ולעובדת, 1952-תשי"דהנשים, 
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, , 1953-תשי"נה, חוק החניכות, 1953-תשי"נה
, חוק 1963-תשכ"נה, חוק פיצויי פטורין, 1958-תשי"חה, חוק הגנת השכר, 1951-תשי"אה

, חוק 1987-ר מינימום, התשמ"וכ, חוק ש1995-תשנ"חההביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 
ים בהוראות ההסכמ לקבועבהתאם וכן  ,1111-הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין  ו/או המיוחדים םיהקיבוציים הכללי
נטי למתן ווהרלשנערך והוא בר תוקף בענף אחר ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי 

, או כפי שהסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שירותיםה
 .שהוצאו על פי הסכמים אלה

 

ל פי וע את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק מקייםכי הוא  מצהיר קבלןה .11.2
, ויישאר כזה במשך כל "ב, לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד ג' וכיוהסכםהדרישות 

  ת ההסכם.ותקופ
 

אינו כולל הטבות ששכר קרי, מתחייב לשלם למועסקים מטעמו שכר ברוטו ) קבלןה .11.5
 מכל סוג( שלא יפחת מהמתחייב לפי דין. סוציאליות ותשלומים נלווים 

      
 11.1-11.5ים אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפ קבלןה .11.6

שימוש בקבלני  קבלןבהתקשרויותיו עם קבלני משנה )אם אישרה החברה ל לעיל )כולל(
  .סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם ,. למען הסר ספקשירותיםמשנה( לצורך ביצוע ה

 

של אנשים מתחייב כי כל העסקה  קבלןה, ברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח .11.7
, מותנית בקבלת "(המועסקים"להלן: ) השירותיםבקשר עם  או קבלני משנה(ו/)עובדים 

, בדבר עצם העסקתם דעתה הבלעדילפי שיקול  ,ברההסכמה מפורשת מראש של הח
משום מצג ו/או התחייבות  באמור אין .ללעי 11.1לרבות עמידה בדרישות סעיף  ,וזהותם

מבלי לגרוע מהאמור להעסקת קבלני משנה.  ,אם בכלל ,כלשהם למתן הסכמת החברה
להפסיק  קבלןהלדרוש מ תהא רשאיתלעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה 

, וזאת מבלי שהחברה תהיה או להחליפו באחר, השירותיםעם העסקתו של מועסק בקשר 
או העסקה  קתהפסיבצע  קבלןהו ,את החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדיחייבת לנמק 

שהופסקה העסקתו  או תאגיד אדם .דרישההד עם קבלת יהחלפה כאמור, לפי העניין, מי
 , במישרין או בעקיפין.השירותיםבקשר עם  קבלןה כאמור לא יועסק על ידי

 

, קבלןהלכח אדם מטעם של מתן גיבוי מוסכם כי בכל מקרה ובכל עת, לרבות בנסיבות  .11.8
יסופקו לחברה בהיקף, באיכות ובלוחות הזמנים כנדרש  שירותיםהאחראי כי  קבלןה

 בהסכם זה. 
 

, פעילויותשירותים, הה לכלהראשי כלפי החברה  אחראיהו הראשי הקבלן יהיהקבלן ה .11.9
על ידי קבלני  שירותיםביצוע הו ,אושרואף אם  שלו המשנה קבלני של והתוצרים החומרים

מכל חובותיו ואחריותו לפי ההסכם והדין, ביחד ולחוד עם  קבלןהמשחרר את איננו שנה מ
לפנות לקבלני המשנה במישרין, בין היתר, לצורך  רשאיתקבלני המשנה. החברה תהא 

ובלבד שמסרה במקביל  ,ללא כל תמורה נוספת םבביצועחייב  קבלןהש שירותיםביצוע 
  .קבלןהודעה על כך ל

 
 ,הלןל 15סעיף לפי  יבוטל ההסכםש במידהלגרום לכך כי לדרישת החברה,  הקבלן מתחייב

משנה שלו בקשר לביצוע היעביר לה את כל זכויותיו והתחייבויותיו כלפי קבלני 
. הקבלן יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה את זכותו לביצוע העברה שירותיםה

 לאחר ביטול ההסכם כאמור. לחול גם כוימשי הוראות פיסקה זו לעילכאמור לחברה. 
 

  שירותיםבטיחות וגהות ב ...

של עובדיו וכל והבלעדית לבטיחות ולגהות  מלאההוא בעל האחריות ה קבלןהמוסכם כי  .11.1
 הבא מטעמו ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגהות.

השירותים ולביצוע  מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצועקבלן ה
, לרבות והגהות בעבודה הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות
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 1952-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ממונה על הבטיחות בהתאם לחוקלעניין מינוי 
ומקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים  ,"(החוק: "בסעיף זה )להלן

. זו התחייבות פותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בגין הפרתמכוחה לשחררם או לש
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים את הוראות כל הדינים החלים 

 1971-בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"לעל בטיחות בעבודה, לרבות החוק, פקודת ה
מבלי לגרוע ול פיהם, לרבות , והתקנות, ההוראות והצווים שהותקנו ע"(הפקודה)להלן: "

תקנות ארגון ו ,1991-בטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ןל, תקנות הימכלליות האמור לע
ימלא אחר כל נהלי הקבלן  .1113-הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳ג

, םנתנו לקראת ביצוע השירותים ובמהלכי, אם וככל שיוהנחיותיה הבטיחות של החברה
בנוסף, הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על  די החברה ו/או ממונה הבטיחות מטעמה.על י

 כל הוראות הדין הרלוונטיות בתחום הגנת הסביבה.

 

בטיחות עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי  קבלןה .11.1
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.  1952-התשי"ד ,הפיקוח על העבודה

 
 שירותיםאת ה יםמטעמו מבצעקבלני המשנה מטעמו וכל מי  הקבלן אחראי לוודא כי כל .11.3

 .  לעיל 11.1-ו 11.1בהתאם למפורט בסעיפים 

 

החברה תורשה רק לאחר שהקבלן וכל  כניסה למתקני, לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .11.2
. התחייבות הקבלן עברו תדריך בטיחות ע"י נציג החברה שירותיםהבא מטעמו לביצוע ה

 .מתקןגם כלפי מי שבחצריו ה ,בשינויים המחויבים ,חולתזה  "קבס
 

ישמעו לכל הוראות עובדי החברה ימטעמו  מי, הקבלן וכל מתקני החברהבזמן השהייה ב .11.5
לקראת ובמהלך ביצוע  ,אם וככל שניתנו ,ומי מטעמה בקשר עם הבטיחות בעבודה

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

רות בהתקיים תנאים בהם זורם גז טבעי בתחנת גז, החברה תמסור לקבלן הנחיות הקשו .11.6
לוודא באמצעות הממונה או נציג מטעמו  תנה רשאייספציפית לעבודה בתנאים כאמור וה

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

 

מי ברשות , ברשותו ו/או השירותיםהבטיחותי והיעיל של  םהקבלן מתחייב כי לשם ביצוע .11.7
יוד, כלי עבודה, אמצעים אחרים וכיו"ב( התקינים, כל האמצעים הפיסיים )צ מטעמו

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

 

ואת יתר התחייבויותיו לפי ההסכם בהתאם להוראות הדין  שירותיםהקבלן יבצע את ה .11.8
על  הגנהול בקשר לשמירה על הבטיחות כל מי מטעמההרלוונטיות ולהוראות החברה ו

ביחס  להסכם 4'ד-.'דים נספחויבצע ויקיים את כל הוראות  הסביבה ולהגנת הטבע
 הסביבה. הגנתלשמירה על בריאות, בטיחות ו

 

בביצוע עבודות בתוך תחומי תחנת  ,.'דנספח במבלי לגרוע מהוראות הבטיחות הכלליות ש .11.9
טיחות לנכנס לתחנת גז , הקבלן יבצע ויקיים את כללי הבו/או בסמיכות לקו גז פעיל גז

כמו כן, יקיים הקבלן את כל כללי הבטיחות הכרוכים  כנספחים להסכם. המצורפים
בסמוך ו/או בתחומיה של תחנת כח פעילה, כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם  שירותיםב

 מבוצעים שירותיםזה, וכפי שיידרש ע"י חברת החשמל ו/או בעלי חצרים אחרים שה
 לתשתיותיהם. בשטחיהם ו/או בסמוך

 
או כתוצאה  שירותיםהקבלן יודיע לחברה על כל תקרית אשר התרחשה במהלך ה .11.11

שגרמה לפגיעה פיזית באדם או המשפיעה על בריאות הציבור או על הבטיחות  שירותיםמה
שעות מעת שנודע לו אודותיה. הקבלן יגיש לחברה דו"ח  28או על הסביבה, וזאת בתוך 

 5-באופן מיידי ובכל מקרה בתוך לא יותר מ 3'דנספח כ תקרית מפורט בנוסח המצורף
 ימים מעת שנודע לו על התקרית.

 

רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק בגין בעיות  אהחברה תה .11.11
אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר  .6'דנספח בבהתאם למפורט בטיחות, וזאת 
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  ל פי דין.שהחברה זכאית לו על פי ההסכם ו/או ע
 

גרמו לה בקשר עם הנושאים יהקבלן ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שי .11.11
 .לעיל 11.8בסעיף שמצויים באחריותו כאמור 

 
 ואו את סביבת מתקן החברהידי הקבלן מסכן את ל ע שירותיםסברה החברה כי ביצוע ה .11.13

הורות על הפסקה או בסביבתו, תהיה רשאית ל מתקןאו אנשים או ציוד המצויים ב
על שינוי מיידי בשיטות המשמשות את הקבלן בביצוע להורות  ו/או שירותיםמיידית של ה

הוראות אלה באופן  תו/או ליתן כל הוראה רלוונטית אחרת, והקבלן יקיים א שירותיםה
 .שירותיםמיידי ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או להארכה של לוח הזמנים לביצוע ה

 
 מכלליות האמור לעיל, הקבלן אחראי ומתחייב:מבלי לגרוע  .11.12

 

להסכם לעניין הוראות  4'ד-.'דנספחים לקיים ללא כל סייג את כל המפורט ב .11.12.1
 הות. בטיחות וג

לעיל דיקבל לידיו מהקבלן את הנספחים  שירותיםכי כל הבא מטעמו לביצוע ה .11.12.1
 עבודה.הות בי כל הדינים הנוגעים לבטיחות ולגויפעל על פיהם בעבודותיו ועל פ

ימלא אחר כל הוראות החברה ו/או ממונה  שירותיםכי כל הבא מטעמו לביצוע ה .11.12.3
ים החברה ומתבצע מתקןהבטיחות מטעמה וכן של כל גורם אחר שבחצרו נמצא 

 שירותיםינתנו בעניינים אלה בקשר עם ביצוע הי, אם וככל שבו השירותים
 .םובמהלכ

 

 7'דנספח בשודתו בהתאם להנחיות תכנית לניהול סיכונים בעביגיש לחברה הקבלן  .11.15
להסכם, לבחינה ולאישור הממונה, ללא כל תוספת תמורה וכתנאי לתחילת ביצוע 

 .מתקני החברהוכניסה ל שירותיםה
 

העובדים ונותני השירותים שייקחו חלק בביצוע השגחה על הקבלן מתחייב לדאוג ל .11.16
, את כלי העבודה הםמו מתקני החברהאת אמצעי התחבורה עבורם אל ולספק , השירותים
 . הנדרשיםבטיחות הואביזרי 

 

, ואסורה ביתר ים השירותיםמתבצע בושהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח ש .11.17
 במתקני החברה. תורשה לינת עובדי הקבלן מתקני החברה. כמו כן, לא  שטחי

 

 כל אדם ממקום ביצוע השירותיםלהרחיק  מונהכל דרישה מטעם המאחר הקבלן ימלא  .11.18
אינו מוכשר שאו  ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם והמועסק על ידי הקבלן, אם לדעת

ו שאינו ממלא אחר א ,או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו ,תפקידיואת למלא 
. אדם שהורחק לפי על פי כל דין או הוראות החברה או מי מטעמההבטיחות  הוראות

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין הכניסה שלו ו ישיב הקבלן את רישיון -דרישה כאמור 
 .שירותיםבמישרין ובין בעקיפין, בביצוע ה

 
מוסכם כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או  .11.19

לרבות בשל חובת הקבלן לבצע את  ,מי מטעמהעל אחריות כלשהי על החברה ו/או  להטיל
 י הסכם זה והדין. פלבאופן בטיחותי  שירותיםה
 
 שירותיםלמצות את חובות הקבלן בקשר עם בטיחות בכדי  םנספחיבלעיל ו אין באמור .11.11

הוראות כל ל לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר ובהתאםלבצען אחראי שהקבלן 
 דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום הקבלן.

 

וכי  י מתקני החברהעליו להיכנס לשטח שירותיםע הלצורך ביצושהקבלן מאשר כי ידוע לו  .11.11
 ככלו, המתקנים יבשטח לא בהכרח יהיו נוכחים עובדי החברה שירותיםבתקופת ביצוע ה

בשטחו, בין אם כדי  שירותיםכלשהו בעת ביצוע ה מתקןשמי מטעם החברה יהא נוכח ב
 יגרע מאחריותו של הקבלן. לא הדברלפקח על העבודות ובין אם לאו, 

 

 מתקן החברהקבלן יאפשר ביצוען של עבודות של קבלנים אחרים מטעם החברה בה .11.11
במקביל לשירותים שיתבצעו על ידו וישתף פעולה עם הקבלנים הנ"ל, לרבות ככל הנוגע 

 לתיאומים ולבטיחות.
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 התמורה, תנאי התשלום והגשת חשבונית .1.

 כללי -התמורה  .11.1

 

על פי ההסכם תשלם  בלןקהומילוי כל התחייבויות  שירותיםתמורת ביצוע ה .11.1.1
בהפחתת סכום ) (ג"ינספח ) של הקבלן מחירההחברה את התמורה שבהצעת 

בצירוף החברה מעת לעת,  על ידיאם אושרו  ,על שינוייהאם ניתנה(,  ,נוספת הנחה
    "(.התמורה"להלן: )מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום 

 

בית אלא אם נקבע אחרת התמורה היא ממצה וסופית, בלתי צמודה למדד ו/או רי .11.1.1
וביצוע  קבלןהבהסכם, אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת 

ביצוע ב, במישרין ובעקיפין, לרבות ומבלי למעט, כל העלויות הקשורות שירותיםה
תיקונים, החלפות ביצוע מחיר ציוד, חומרים, אספקת חלפים ו, שירותיםה
, , היתרים, רישיונותםסים, היטליי, מאחריות החזקת מלאי חלפים, בדיקות,ו

 קבלןושכר כל גורם הנותן ל , אגרות, שכר עבודהמכל סוג תעודות והסמכות
לינה, אש"ל, זמן נסיעה, ונסיעות,  דלק, בו , טיפולים, רכבשירותים או ייעוץ

עבודת  ערבויות,טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, הסעדה, 
הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, צאות, לרבות הו קבלני משנה,

וכל תשלום והוצאה אחרים. כל שינוי , עלויות חד פעמיות ושוטפותהחזר הוצאות, 
לאישור מראש  ף, כפוקבלןו/או התמורה המגיעה ל שירותיםכלפי מעלה בהיקף ה
ו/או  יתור סופי ומוחלט על כל טענהוו אתמוותר בז קבלןה ובכתב של החברה.

 .תביעה מעבר לסכום התמורה
 

, מובהר, כי במידה שהשירותים לא יבוצעו במלואם לא תשולם לקבלן התמורה .11.1.3
  .כוח עליון השירותים יידחה עקבביצוע וזאת למעט במקרים בהם 

 

שלא נקבע לו במפורש מחיר בהצעת  בהסכם זה על נספחיו שירותסעיף ו/או  .11.1.2
 מורה ולא תשולם בגינו תמורה נוספת. אותו ככלול בת, יראו של הקבלן המחיר

 
 תנאי התשלום .11.1

 

 בתום כל ארבעה חודשיםיוגשו  זה החשבונות בגין השירותים שיבוצעו לפי הסכם .11.1.1
 .ארבעת החודשים החולפיםבגין 
 

צע בתנאי תשלום של שוטף ועוד שישים תבי ביצוע השירותיםבגין  כל תשלום .11.1.1
  .ממועד הגשת החשבון לתשלום (61שוטף + ם )מיי
 

ת שנמסרו לה נובמידה שהחברה תחלוק על פרט כלשהו אשר נכלל בחשבו .11.1.3
ות שאין נמהקבלן, החברה תהא מחוייבת לשלם לקבלן רק עבור חלקי החשבו

לגביהם מחלוקת, וזאת עד שהקבלן והחברה יגיעו להסכמה לגבי העניין. מצג או 
שרה בגין ות שנמסרו לחברה מהקבלן לא יהוו פנתשלום בגין אילו מחלקי חשבו

מחלוקת או ויתור על זכותה של החברה כאמור בס"ק זה לעיל. החברה והקבלן 
ישתדלו ליישב במהירות ובתום לב כל מחלוקת כאמור לעיל. תשלום שיתבצע 

)או  ןלאחר יישוב מחלוקת כאמור, ישולם תוך שישים ימים ממועד הגשת החשבו
 ( לכל הפחות.ןהמתוק ןהחשבו

 

 מס כדין המציא לחברה חשבונית קבלןהשמותנה בכך  לקבלןתשלום כל ביצוע  .11.1.2
, לרבות כל כנדרש באותו המועד שירותיםמסר לה את כל המסמכים הקשורים בו

אישור על עריכת ו האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ
וביצע את כל התחייבויותיו לפי  ,הנדרש בהתאם להוראות ההסכם ביטוחים

אי המצאת דבר מהדברים כאמור בסעיף קטן  רש עד לאותו המועד.הסכם זה כנד
מכל חשבון . קבלןהאחריותו הבלעדית של על יצוע התשלום בעלול לעכב את זה 

עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית  קבלןההמגיע לחברה מיופחת כל סכום 
  לקזזו. 

 

שהיא  סכום לפי ההסכם בטעות או קבלןכי שולם ל תמצאבמידה שהחברה  .11.1.5
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רשאית לקזזו לפי ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה 
לפי ההסכם, תהא  קבלןכלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות ה

, מבלי לגרוע מכל קבלןהחברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע ל
 הדין./או סעד המגיע לה לפי ההסכם ו

 

 על ידואישור חתום יצרף הקבלן  ה בתום כל שנת התקשרותלחברשיועבר  שבוןלח .11.1.6
אין לו כל תביעות בכפוף לתשלום החשבון הנ"ל לפיו , להסכם 'הנספח בנוסח 

 בקשר עם שנת ההתקשרות החולפת. חברהנוספות כלפי ה

 

שהתבצעו השירותים מידע אודות  שיתבקש, עתבכל  חברהמתחייב לספק ל קבלןה .11.1.7
 י החברה.שיצוין על ידזמן הפרק ב

 

 ערבות ביצוע .13

ימים  7תוך לחברה  קבלןפי הסכם זה ימציא הל קבלןלהבטחת מילוי כל התחייבויות ה .13.1
 5%גובה של ב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ממועד ההודעה על זכייה במכרז,

י"ג נספח של הקבלן שבהצעת המחיר )א( ל1מסך המחיר שהוצע על ידי הקבלן עבור סעיף 
תחזוקה למזגנים בהתאם להסכם, פרט לאספקת מדחסים של מזגנים מתוצרת  )שירותי

Bard ,)זה להסכם 'ונספח , לפי הנוסח הקבוע בכפי שאושר על ידי החברה ומיצובישי ,
שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה 

)להלן:  1981-ל עסקי ביטוח, התשמ"אוק הפיקוח ערישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי ח
 .הינה תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף הביצוע ערבותהמצאת  "(.ערבות הביצוע"
 

המדד הבסיסי הינו המדד אשר כ ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הביצוע סכום ערבות .13.1
 הסכם זה.על ידוע במועד החתימה ה

 

, כהגדרתה אחריותהתקופת מועד סיום מ תום חודשייםעד  ףבתוק עמודת הביצוע ערבות .13.3
כל עוד הקבלן לעיל, ערבות הביצוע לא תשוחרר  האמורעל אף  .לנספח ב' להלן 8.1בסעיף 

 לא השלים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

, במקרה בו ל דיןלפי כולזכות החברה לפי ההסכם  מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד .13.2
ימים מקבלת  7תוך ולא תיקנה  הוראה של ההסכם, במעשה או במחדל, הפר קבלןה

ט את ערבות הביצוע, רשאית לחלהא החברה לגבי הפרה כאמור, החברה תהודעה בכתב מ
על פי ההסכם או על פי כל  חברהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד ל, כולה או חלקה

 מועדימים מ 7תוך  קבלןה, חייב ממנהחלק את ערבות הביצוע או  חברהה חילטה .דין
 חילוט, להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי שבטרם החילוטקבלת הודעה על ה

 .ובתוספת הפרשי הצמדה כאמור
 

 הרעוניפלעכב את  החברהוכל תו/או אי הארכתה,  הביצועאי המצאת ערבות במקרה של  .13.5
 בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדהלהשתמש ו נית שתוגש על ידי הקבלןחשבוהשל 

 הערבות.

 

 הערבות, ובכל הנוגע אליה.והארכת שא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת ייהקבלן  .13.6

 

 ועדכון התמורה הארכתהו תקופת ההתקשרות .6.

לעניין השירותים, למעט השירותים שיינתנו במסגרת תקופת האחריות )כהגדרתה בסעיף  .12.1
ל ידי הצדדים ועד תום לנספח ב' להלן(, הסכם זה הינו בתוקף החל ממועד חתימתו ע 8.1

 "(.תקופת ההסכם לעניין התחזוקהשנה מהמועד האמור )להלן: "

 

לנספח ב'  8.1לעניין השירותים שיינתנו במסגרת תקופת האחריות )כהגדרתה בסעיף  .12.1
 להלן(, הסכם זה יהא בתוקף החל מתחילת תקופת האחריות ועד תום תקופת האחריות

יחולו כל  האחריותעל תקופת ההסכם לעניין  ."(תקופת ההסכם לעניין האחריות)להלן: "
 הוראות ההסכם, בשינויים המחויבים.

 
תקופת להאריך את נתונה אופציה )זכות ברירה(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחברה  .12.3

(, עד שנתיים "תקופת האופציהשנים )להלן: " 2לעניין התחזוקה במשך של עד ההסכם 
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 . בשינויים המחויבים ,ההסכם יחולו כל הוראות בכל פעם בנפרד. בתקופת האופציה
 

בכתב  הע"י מתן הודעעשה ית לעיל כאמור לעניין התחזוקה הארכת תקופת ההסכם .12.2
 גמר תקופת ההסכםיום לפני  31, "(הודעת המימוש)להלן: " קבלןהחברה לחתומה ע"י 

ע"י  העם מסירתהודעת המימוש תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין ו. לעניין התחזוקה
לביצוע ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף,  ,דימי קבלןהיפעל  קבלןלהחברה 

     .שירותיםה
 

 ,לעיל 12.3 ףבסעי ההאמור ההודעת החברה על מימוש האופצימועד ימים מ 7-לא יאוחר מ .12.5
המפורטים לחברה אישור על עריכת ביטוחים כאמור בנוסח ובתנאים  קבלןהימסור 
 .אופציההתקופת ללהלן ביחס  19בסעיף 

 

 קבלןהימסור על כך  לעניין התחזוקה ההסכםתקופת  תוםמועד לפני  מים( י61שישים ) .12.6
  התראה בכתב לחברה. 

 

  הוא מעיקרי ההסכם.זה  12סעיף  .12.7
 

 השנייההחל משנת ההתקשרות עדכון התמורה  .12.8
לעיל,  12.3על הארכותיה לפי סעיף  התחזוקהבמהלך תקופת ההסכם לעניין מוסכם כי 

)בהפחתת סכום הנחה, אם  (גי"של הקבלן )נספח  התעריפים המפורטים בהצעת המחיר
כל שנת  במועד תחילת ,שנייהההחל משנת ההתקשרות  נויעודכ( קבלןניתנה על ידי ה

המחירים הרשמי לצרכן ( מהשינוי שחל במדד 111%אחוז ) מאהל ושיוצמד, כך התקשרות
מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד  .המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יהא המדד האחרון הידוע במועד ביצוע  צדדים והמדד הקובעההסכם ע"י החתימת 
 .ההצמדה

 
 אחר על ידיהחברה וביצוע  ל ידיע שירותיםההתקשרות או הביטול  .7.

בטל את ההתקשרות עם פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ללהחברה רשאית בכל שלב,  .15.1
או להוציא חלק  או חלקו,, כולו וקפו של ההסכם ו/או לבטלוולהפסיק את ת קבלןה

 (,ובין אם לאו קבלןמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב, קבלןהמביצוע על ידי  שירותיםמה
    ימים מראש. 12של  קבלןי מתן הודעה לוזאת על יד

 

ללא כל הודעה לאלתר ובכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות  .15.1
על פי  ,באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאחברה מרשה ל קבלןהות מוקדמ

רשות  קבלתב ללא צורךחברה שייכים לה מכל סוג טובין ,החברהשיקול דעתה הבלעדי של 
  :קבלןהמ
 

; פירוק קבלןהפשיטת רגל של ; שירותיםל/או לחברה ופלילית הקשורה  עבירהעבר  קבלןה
בקשה למינוי  שיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשתאו כניסה להליכי פ קבלןה

שינוי ; קבלןהפטירת לפי הדין;  קבלןהאי ביצוע פסק דין כנגד ; קבלןכונס נכסים ל
 ותנסתבר לחברה כי איזה מתנאי הסף הקבועים בבקשה להצע ;קבלןהבשליטה על נכסי 
אינה  הקבלן בהצעת קבלןהאו כי איזו מהצהרות  ו/או בעובדיו קבלןחדל מלהתקיים ב

בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי  קבלןהנכונה או מלאה; אי קיום חובות 
 קבלןה ולפי הסכם זה;השירותים ההרחבה ו/או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

העביר לאחר חיובים ו/או זכויות הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, ללא אישור מוקדם 
כאשר בידי החברה הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה,  של החברה;

או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה  קבלןשה
הליכים  קבלןאם יינקטו נגד הכלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו; 

הקשות על ביצוע התחייבויותיו לפי משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או עלולים ל
 חלפיםאו על חלק משמעותי ממלאי ה קבלן; אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הההסכם

; הטלתוימים ממועד  11והעיקול האמור לא בוטל תוך  הרלוונטיים להסכם זה שברשותו,
הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו;  קבלן; העסקיוחדל לנהל את  קבלןה

נסתבר לחברה כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או הוראות 
  .קבלןהעל ידי  שירותיםלבין אופן ביצוע ה מי מטעמה של החברהו/או  ממונהה

, כולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או הבקשה בהתחייבויותיו קבלןהבכל מקרה של אי עמידת  .15.3
או רה של היעדר חלפים כנדרש בהסכם, או במק, להצעות, לרבות בקשר ללוחות זמנים
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 5וההפרה לא תתוקן תוך , בשל חשש לניגוד עניינים שירותיםה היקףגריעה ממקרה של ב
ימי עבודה ממועד הודעת החברה בכתב, החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם. בנוסף 

 לפי שיקול דעתהמבלי להמתין לתיקון ההפרה כאמור לעיל, רשאית,  אהחברה תהלאמור, 
ובין אם לאו, בכל  מכרזבין שהגישו את הצעותיהם ל ,אחרים קבלניםהבלעדי, לפנות ל

הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך כלשהו קודם לכן, או לפצל את ביצוע 
עילת תביעה כלשהי נגד החברה  קבלןשונים, הכול מבלי שתהיה ל יםקבלנבין  שירותיםה

 כתוצאה מכל החלטה כאמור.

 

להשלים, לדרישת  הקבלןגרע מחובת ילא זה לעיל  15 כות החברה לפי סעיףשימוש בז .15.2
שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת  החברה, כל התחייבות

 שנמסרו לטיפולו, במועד. שירותים

 

 התחייבות כלשהילא קוימה  או לעיל 15.1-15.3 סעיפיםמימשה החברה את זכותה לפי  .15.5
 שירותיםה הזכות להשלים את ביצוע החברשמורה ללפי הסכם זה,  קבלןה תיומהתחייבו

ולחייב את  ,מועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדיבבכל דרך שתראה לנכון ו
      הוצאות שנגרמו לה עקב כך.בבמלוא הפרש המחיר וכן  קבלןה
   

לא יהיה זכאי  קבלןהוזה  15 ףסעילא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי החברה  .15.6
ביצוע התקשרות ו/או בכל מקרה של סיום ה .סכם בשל כךהאו הו/פי דין -לכל פיצוי על
לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד  קבלן, למכל סיבההשירותים 

זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר  למעט, שירותיםביצוע ההחברה בגין הפסקת 
עד מועד הפסקת שביצע  שירותיםההסכם בגין העל פי  קבלןל על החברה לשלם
זכות . לאחר מכן בהוראת החברה םו/או שהשלימ שירותיםהביצוע ההתקשרות ו/או 

כפופה  ,בשינויים המחויבים ,לעיל 11 בסעיףשהתשלום לפי תנאי תשלום  תלקבל קבלןה
  שביצע בפועל. שירותיםאת חלק ה ממונהלאישור ה

 

תוך  חברהל קבלןהימציא ו/או ההתקשרות מכל סיבה,  שירותיםה במקרה של סיום .15.7
וכן , שירותיםקיבל או הפיק בקשר עם השהוא ו/או מי מטעמו ימים כל מידע  (3שלושה )

באופן שלא יגרום לעיכוב  צורך ביצוע השירותיםלעל ידו  וכל חומר ו/או טובין שנרכש
לא יתנגד בדרך כלשהי  קבלןה .םבכפוף לקבלת התמורה בגינ, שירותיםהביצוע המשך 

האחר פעולה באופן  קבלןהוישתף עם החברה ו אחר במקומו קבלן התקשרות החברה עםל
מתן מידע, ובכל , שירותיםמלא כדי להבטיח העברה יעילה, מלאה, תקינה ומסודרת של ה

בהתאם להתחייבות נמסר לה המידע כל לאחר קבלת אישור החברה כי  דרך אחרת.
שאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע נאם כל עותק של המידע  קבלןהישמיד  לעיל,ד קבלןה

   .מכל סוג, בכפוף לכל דין על אמצעי אחסוןהשמורים מכלליות האמור, עותקים 
 

יעביר לחברה את כל זכויותיו  ,לדרישת החברהשמתחייב לגרום לכך  קבלןה .15.8
יבטיח  קבלןה. שירותיםוהתחייבויותיו כלפי קבלני משנה שלו בקשר לביצוע ה

 את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה. שלו בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה

 

לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם זה  15 אין באמור בסעיף .15.9
 ו/או הדין. 

 

 שירותיםהביצוע  או עצירת הקפאתהתחייבות לאי  .4.

למרות כל זכות הנתונה לו להלן דכ קבלןהמתחייב  ,לחברה שירותיםה חשיבותלאור מוסכם כי 
 על פי כל דין:

ביצוע מיקפיא או יחדל בכל מקרה לא כי והסכם זה  מוותר בזאת על זכות ביטול קבלןה )א(
ובמקרה  בהפרה יסודיתלרבות  הסכםאת ה ההפר החברהסבור ש גם אם יהיה שירותיםה

 בלת פיצויים בגין הפרתאו לק החברהלפעול לאכיפת התחייבות  קבלןהיוכל  כדוגמת זה
 ו.אך לא לבטלההסכם 

 

 השירותיםו/או העברת  שירותיםכל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע ה ביצועמנע מיכי י )ב(
ויימנע מכל סעד  ,שירותיםהלעכב את ביצוע כדי ה לקבלת סעד שיש בו יפנימביצוע לצד ג' ו

 קבלת סעד אחר לפי הדין.זאת מבלי לגרוע מזכותו לולרבות עכבון וכיו"ב,  ,עצמי
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 הקטנת נזק .7.

מתחייב להימנע ולצמצם במידה האפשרית בנסיבות  קבלןהמבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין, 
, לרבות בקשר שירותיםאחרת בשל ביצוע השלילית מקרה, כל עיכוב, הוצאות נוספות ותוצאה ה

בקשר עם  יםהמועסק אישור החברה, ולגרום כי כל על פיאם בוצעו  שירותיםלשינויים ב
 יפעלו בהתאם לאמור בסעיף זה.  השירותים

 
 נזיקין ושיפוי ,אחריות .8.

לכל נזק, מכל סוג, לרבות לגוף ו/או לרכוש,  יישא באחריות המוטלת עליו לפי דין קבלןה .18.1
)בין תוך  שירותיםה במתן מעשה או מחדלעקב  ו/או מי מטעמו, קבלןהעל ידי  שייגרם

ו/או למי  ןלעובדיהלחברה ו/או למדינת ישראל ו/או  ,ין שלא(הפרת הוראות הסכם זה וב
 ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים.  קבלןלוכן ו/או לחליפיהן,  ןמטעמ

 

 151%-לעיל לנזקים עקיפים לא יעלה על סך השווה ל 18.1בסעיף  אמורהגבול האחריות ה .18.1
 . התביעהילת שבה נוצרה ע מהתמורה בגין שנת ההתקשרות

 
הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזקי גוף, נזקים לרכוש מוחשי ונזקים שייגרמו 

 כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הקבלן או מי מטעמו.
  

, גבול האחריות הקבוע לעיל לא יחול ביחס לסכומים המכוסים בפוליסות הביטוח כמו כן
 שהקבלן נדרש לקיים לפי תנאי ההסכם.

לא מי מטעמן  כלמדינת ישראל ו, כי החברה ,ימים ומצהירים בזאת במפורשהצדדים מסכ .18.3
, בשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ושאיולא  םאחראי והיי

מועסקים על ידו ל, לעובדיו, לבאים מכוחו ו/או קבלן, לרבות לגוףלרכוש ו/או ל לרבות
הסכם זה תוך כדי ועקב ביצוע  ,'או לצד גו/ה של החבר הבאים מכוחהאו ו/ו/או לעובדים 

מדינת ישראל ומי מטעמן , משחרר בזה את החברה קבלןהו ,וו/או הוראות שניתנו על פי
 אחריות שהיא בקשר לכך. מכל

 

ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג',  את החברהולפצות  שפותמתחייב ל קבלןה .18.2
  . לעיל 18.1שהוא אחראי לו בהתאם לסעיף ק בגין כל נז מיד עם דרישתם הראשונה,

 

ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל  קבלןהלעיל משמעו ש 18.2בסעיף השיפוי הנזכר  .18.5
ומבלי לגרוע  ,ו/או מי מטעמן ו/או צד ג' כל סכום מכל סוג שמי מהם יחויב לשלמו

 ר טרחהשכרבות בשל תביעה וללרבות  ,מכלליות האמור לעיל בין כפיצויים, בין כהוצאות
ויחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה  ,ובין כקנס ,לרבות של מומחים

עם קבלת תביעה כאמור אצלה  קבלןמתביעה כאמור לעיל, ובלבד שהחברה הודיעה ל
 אפשרות סבירה להתגונן מפניה. קבלןמסמכי התביעה ובכך אפשרה ל רה לקבלן אתומס

 הסבירה יכולתם כמידתקשר עם תביעה כאמור ב זה עם זה פעולה ישתפו הצדדים
 .עניינים ניגוד ובהיעדר

 

נגד החברה ו/או מדינת ישראל בשל מעשה ביעה אמור לעיל, במקרה של תמהמבלי לגרוע  .18.6
 קבלןההחברה לייפות את כוחו של רשאית לפי הסכם זה  קבלןהו/או מחדל שבאחריות 

יודה בחובת השיפוי  קבלןה( 1אלה: )לנהל את הגנתה מפני התביעה, ובלבד שיתקיימו כל 
( ההגנה מפני התביעה תנוהל 1בגין התביעה באישור מבטחו )ככל שהחבות מבוטחת(; )

( יונהגו 3החברה; )בשקידה ראויה ותופקד בידי משרד עורכי דין מתאים שיאושר על ידי 
פני מלעקוב אחר ניהול ההגנה  ההסדרים לשביעות רצונה של החברה, שיאפשרו ל

ביעה, ובמקרה הצורך ליטול את ניהולה בחזרה לידי החברה )יובהר כי בכל מקרה בו הת
על יושתו פני התביעה, ההוצאות בגין הגנה זו מהחברה תבחר ליטול לידיה את ההגנה 

 בלבד(.  קבלןה

 

מי  אתאת החברה ואת משרד הביטחון ו אתפוטר בז הקבלןלעיל,  מהאמורמבלי לגרוע  .18.7
ל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי מטעמם מכל אחריות לכ

, לרבות לצד שלישי, עקב מעשה או מחדל של ומי מטעמלו/או לקבלן גרם יתוצאתי, אשר י
 להלן. 11כהגדרתם בסעיף  אשמשרד הביטחון ו/או מי מטעמו במהלך פעילות בשטחי 

פוי על כל דרישה ו/או תביעה שא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון לשיייהקבלן 
. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין וו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות ע"י מי מטעמ

 חשבו כצד שלישי. יסעיף קטן זה, משרד הביטחון, עובדיו וחייליו לא י
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לעיל יחול אף לגבי כל נזק דכי הפטור  מתחייבהקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .18.8

/או לכל צד שלישי עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת ו ומי מטעמלו/או קבלן רם לשייג
שא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון ייקבלן מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים, וה

קבלן. לשיפוי על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות הבאים מטעם ה
על פי הוראות  והביטחון ו/או החברה בהתאם לאחריותפצה את משרד קבלן יכמו כן, ה

 הדין.
 

מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה נגד משרד הביטחון ו/או  הקבלן .18.9
ו/או בגין כל דרישה  וו/או למי מטעמקבלן יגרם ליהחברה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ש

ל ידי צד שלישי כלשהו לרבות ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משרד הביטחון ו/או החברה ע
 .להלן 11כהגדרתם בסעיף  אש , בקשר עם פעילות בשטחיהקבלןהבאים מטעם 

 

 .לפי הסכם זה קבלןכדי לגרוע מאחריות ה והבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה ב .18.11
 
  מעיקרי ההסכם. םניה , הנזיקין והשיפוי הנ"לסעיפי האחריות .18.11

 

  ביטוח .9.

ת ולצורך תקופ ויקיים רכושי קבלןהי ההסכם והדין, לפ קבלןהמבלי לגרוע מאחריות  .19.1
, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, את ההסכם

"( בהתאם אישור הביטוח)" ('זנספח )הפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים 
 -להלן  11בסעיף  ובמקרה של ביצוע עבודות בשטחי אש כהגדרתם ,לתנאים המפורטים בו
הכל בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה  - להלן 'חנספח בשינויים המפורטים ב

אחראי בלעדית לקיים את כל  קבלןהובכלל זה  ,הבלעדי, על חשבונו וללא תוספת תמורה
תנאי הביטוחים שעליו לערוך לפי ההסכם, לשלם את פרמיות הביטוח וההשתתפויות 

משך בכך שיהיו בתוקף  וודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעתהעצמיות במועדן ול
 . הסכםת הותקופ

 

 ,ם חלק בלתי נפרד מההסכםינה אישור הביטוחהמפורטים בהביטוחים , למען הסר ספק .19.1
 תנם בגדר דרישה מינימאלייוהם וקביעת גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח ה

 קבלןהעל  .לוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדיןשאינה פוטרת אותו ממ קבלןההמוטלת על 
לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו  קבלןהלבחון את חשיפתו לחבות ועל 

מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. בכל  שירותיםנדרש בקשר עם ביצוע ה
ת תחלוף ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכו קבלןה רכושביטוח נוסף ו/או משלים שי

. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או ןכלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמ
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ,מדינת ישראלוכלול את החברה ישם המבוטח  ,נוסף

 

הוסכם בכתב ע"י  השינוי ערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם נוסחימובהר, כי לא י .19.3
 הבלעדי.  החברה ולפי שיקול דעתה

 

חלה על  באישור הביטוחמובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת הביטוחים המפורטים  .19.2
על פי  קבלןה שירותיוכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מ קבלןה

ירכשו מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו כך ש קבלןההוראות ההסכם, ו
 ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה. באישור הביטוחים הביטוחים המפורט את
 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מדינת  וי לא תהיה למצהיר כ קבלןה .19.5
ו ערכו על ידיעל פי הביטוחים שיבגינו א זכאי לשיפוי ובגין נזק שה ןישראל ו/או מי מטעמ

א פוטר ו, וההקבועה בפוליסה( )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית
 מכל אחריות לנזק כאמור. ןבזאת את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמ

 

ההסכם ובכל מקרה חתימת מועד ( ימים מ7תוך שבעה )מתחייב למסור לחברה  קבלןה .19.6
כל תשלום ע"י  השירותים ולביצועביצוע ו שירותיםהביצוע כתנאי מוקדם לתחילת 

החברה מאת מבטחיו ומתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש  יטוח תקףהחברה את אישור הב
במקרה של ביצוע . מכל סיבה שהיאבאישור הביטוח  ן/או מי מטעמו/או מדינת ישראל ו

 ,החברההקבלן להמציא לידי להלן, מתחייב  11 עבודות בשטחי אש כהגדרתם בסעיף 
 'חנספח את אישור הביטוח עם השינויים המפורטים ב ,לביצוע העבודות דםמוקכתנאי 
 .להלן
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מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם,  קבלןהאי המצאת אישור הביטוח במועד אינו פוטר את  .19.7
מנע יגם אם י קבלןהלוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על ללרבות ומבלי למעט, 

. החברה תהא רשאית למנוע את תחילת ו/או מתן השירותים שירותיםממנו ביצוע ה
לא מסר לה את אישור הביטוח כנדרש  קבלןההשירותים אם ביצוע ו/או  שירותיםה
 קבלןהמדינת ישראל בגין כך.  ו/או מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה קבלןהו

, אישור הביטוחמתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים בהתאם ל
 וכל עוד הסכם זה בתוקף. יםאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוחוז

 

לשם  ןמתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו קבלןה .19.8
שמירה ומימוש של זכויות החברה ו/או מדינת ישראל על פי הביטוחים, ובכלל זה להודיע 

ע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בכתב לחברה, למדינת ישראל ולמבטח, מיד עם היווד
 . קבלןהבסיס לתביעה על פי ביטוחי 

 

בגין נזק  קבלןהמבטחי  ל ידיבכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח ע .19.9
מדינת ישראל על כל נזק ו/או ולרכוש החברה ו/או מדינת ישראל, יפוצו קודם כל החברה 

בו על פי פסק דין, בוררות או  ותיות חייבלה ותעלול ןו/או שה ןאובדן שייגרם למי מה
 ןמדינת ישראל לגבי שיפוייוהחלטה אחרת. במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות החברה 

מיד עם דרישה ראשונה של  קבלןהלעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב 
רה ו/או החברה ו/או מדינת ישראל, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של החב

 לפי סעיף זה. ןמדינת ישראל לשם הבטחת זכויותיה

 

 משחרר את החברה ומדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים קבלןה .19.11
ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל  מצויינים באישור הביטוחוגבולות האחריות ה

האחריות האמורים טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 
וכן ו/או כל טענה אחרת בנושא סוג ו/או גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו, 

בדיקת הביטוחים ע"י החברה ו/או מדינת המצאת אישור הביטוח ו/או מצהיר כי ב
כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל  , איןןכ ועשישישראל, במידה 

  .דיןהההסכם ו/או על פי , על פי קבלןהבה המוטלת על לגרוע מכל חוו
 

הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שמתחייב לגרום לכך  קבלןה .19.11
הפועלים מטעמו, ואחראי לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה יבוצעו 

 אם יועסקו(.במסגרת ביטוחיו וביטוחי קבלני המשנה שיועסקו מטעמו )

 

 אחריות וביטוח בשל פעילות בשטחים ביטחוניים )"שטחי אש"(  .11

בשטחי אש, שטחים  םיתבצעו בחלק שירותיםיתכן שהשימצהיר כי הוא מודע לכך  הקבלן
להלן: לעיל ומגבלות של מערכת הביטחון ) עליהם חלותששטחי אימונים ושטחים , ביטחוניים

 ,כאמור שירותיםקבעו מעת לעת. על מנת לאפשר ישי "( קבועות ו/או זמניות, כפישטחי אש"
התחייבה החברה כלפי משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי 
האש ומטילים על החברה ועל הקבלנים מטעמה הגבלות שונות, אחריות, ביטוח, חובת שיפוי 

הקבלן למלא אחר כל ההוראות ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון. בשל האמור, מתחייב 
להסכם יתווספו להוראות ההסכם  'חנספח להסכם בדווקנות. מובהר, כי כל הוראות  'חנספח שב

קראו יחד עמן. אין יבעניין פינוי השטח, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, וי
להוסיף עליהן כדי  לגרוע מהוראות ההסכם בעניינים אלה אלאכדי להסכם  'חנספח בהוראות 

 בלבד.
 

 עיכבוןו קיזוז ..1

 ,הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה עיכבוןמוותר בזאת על כל זכות  קבלןה .11.1
 שירותיםתוצרים של הטובין, על מסמכים,  ,כלליות האמור לעילממבלי לגרוע ולרבות 

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

 

לפי הסכם זה, כנגד  קבלןרשאית לקזז כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, המגיע ל אתה החברה .11.1
 חברהלא תהא זכות קיזוז כלפי ה קבלןמוסכם כי ל .קבלןהכל סכום המגיע לחברה מאת 

  מכל סיבה שהיא.
 

החברה תהא ד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, ועמילא  קבלןהבמקרה בו  .11.3
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, לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין ,דעתה הבלעדי לפי שיקול ,כאיתז
 קבלןהז, ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את וקיזלרבות ומבלי למעט, עיכבון ו

 .  שלא הוצאו מידיו שירותיםהשלמת ביצוע הללרבות  ,מהתחייבויותיו לפי ההסכם
 

  עדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאהיה .11

כלשהו,  ענייניםבביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד יר ומתחייב כי אין מצה קבלןה .11.1
 החברה. בין לבין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו 

 

את רשאית לבטל  א החברה, תהעניינים כאמורניגוד חשש ל קייםכי  החברהאם תמצא  .11.1
   ההסכם לאלתר.

 

מצב של חשש לניגוד של ד עם היוודע לו על קיום מתחייב ליידע את החברה מי קבלןה .11.3
מקובלים בנסיבות העניין וידאג כל האמצעים הסבירים והבינקוט  קבלןהאפשרי.  עניינים

בהתאם להנחיות לצורך כך , ויפעל שירותיםבמסגרת מתן ה ענייניםדית להסרת ניגוד היימ
 החברה.

 

עדר ניגוד עניינים בנוסח יהעל הצהרה על  קבלןהבמועד החתימה על הסכם זה יחתום  .11.2
 להסכם. 'טנספח 

 

וקבלת שירותים מכל קבלן מטעמו אדם ימסור לחברה בגין העסקת כל  קבלןהבנוסף, 
נספח עדר ניגוד עניינים בנוסח יעל החתומה לפי הסכם זה, הצהרה  שירותיםה קשר עםב
 להסכם.  'ט
 

רות עם הקבלן או עם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקש אהחברה תה
' טכל גורם מטעמו או הקשור אליו אשר יתקיים לגביו חשד כי פעל בניגוד למפורט בנספח 

 להסכם.
 

ומי  ונדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכני קבלןה .11.5
 ,זה המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם ,מטעמו

ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על  ,ממנו תעל פיו ו/או הזמנה הנובע שירותיםלרבות ה
 מנת לוודא קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 
 סודיות .13

אדם,  מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל קבלןה .13.1
או לידי מי מטעמו, י עובדיו מסמך שיגיעו לידיו או לידומידע  כל ,במישרין או בעקיפין

או ביצוע השירותים  בוטלההסכם ללא הגבלת זמן, אף אם , בקשר לביצוע הסכם זה
ובלבד שלא הפך לנחלת נחלת הכלל הינו מידע שבבחינת  הנ"ל מידעה, אלא אם הופסק

כדי שיימסר על  קבלןאו אם נמסר לו/או מי מטעמו,  קבלןהכלל עקב מעשה או מחדל של ה
עבור  השירותיםדבר ביצוע  הקבלן לא יפרסם את. שירותיםג' לצורך ביצוע הידו לצד 

. הקבלן מתחייב חברה, למעט אם קיבל לכך את אישורה של החברה בכתב ומראשה
נקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת ול וכל מי מטעמו להביא סעיף זה לידיעת עובדיו

 .יקוימו על ידםסעיף זה  שהוראות
 

להסכם  'ינספח ב בנוסח המפורט ברה התחייבות לסודיות ואי שימושימסור לח קבלןה .13.1
ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל 

 הבא מטעמו ואכיפתה.
 
קשר עם בוקבלת שירותים מכל קבלן מטעמו אדם העסקת כל בגין ימסור לחברה  קבלןה

 להסכם. 'ינספח ב המפורט נוסחות ואי שימוש בלסודיחתומה השירותים, התחייבות 

 ואבטחת מידע ביטחון .16

אישורי כניסה למתקני החברה וליווי משערי המתקנים אל מהחברה הקבלן אחראי להשיג  .12.1
 המתקנים. 

 

וכל  החברהכל נהלי והנחיות קיים את וכל הבא מטעמו לביצוע השירותים יידרשו ל קבלןה .12.1
במסגרת ביצוע  מידעואבטחת  ביטחוןבנושאי  ,גורם אחר שבחצרו יבוצעו השירותים
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אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו יפעל לפי  קבלן. הכפי שיימסרו מעת לעת ,השירותים
 לקראת ביצוע השירותים ובמהלכם. הנ"להנחיות הנהלים וה

 

כל מי של השירותים יבוצעו רק על ידי עובדים שקיבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או  .12.3
ים השירותים, ואם נדרש, לאחר שעברו בדיקה ביטחונית מטעם מי מהם, מבוצעשבחצרו 
 להסכם. י"אנספח כאמור ב

 

להיות  ותעשויותחילת ביצוע השירותים בו  מיתקן החברהל קבלןכי כניסת ה ,מובהר .12.2
ת בבדיקה ו/או בתדריך ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם אחר שבחצרו מבוצעים ומותנ

 תם הבלעדי של החברה או גורם אחר כאמור.השירותים לפי שיקול דע

 

כל מי שבשטחו יבוצעו כלפי מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או  קבלןה .12.5
השירותים ו/או מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן 

מוד כי עובד שלא יע ,בהתאם לנהלי החברה ו/או נהלי מחזיק החצרים כאמור. מובהר
בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק בשירותים במתקנים בהם נדרש סיווג 

יחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון,  קבלןביטחוני וה
 ללא תוספת תמורה.

 

מתקני להאחריות לאבטחת הקבלן ועובדיו חלה על הקבלן לבדו בכל הדרכים המובילות  .12.6
 .הםומ החברה

 

שהובאו על והחומרים  , הטוביןהציודים לשמירת על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרוש .12.7
והקבלן מודע לכך שהשמירה הכללית על מתקני החברה אינה  ,ידו לשטח ביצוע השירותים

מהווה ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לשטח 
ישראל ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזק מתקני החברה. החברה ו/או מדינת 

ו/או על ידי מי מטעמו  י הקבלןו/או לחומרים שיובאו על ידו/או לטובין שנגרם לציוד 
 . השירותיםביצוע  ילשטח

 

הוא , שירותיםביצוע הבהקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים הקשורים  .12.8
על הקבלן לנקוט  .או במבנה סגור ומאובטחאו בארגזי מתכת נעולים שיימצבארון יחזיקם 

 . הנ"ל לשם שמירת המסמכים חברהי הל ידבכל האמצעים שיידרש להם ע
 

 עדר עיכבוןיוה זכויות קניין .17

ו/או למי מטעמו, בין  קבלןמסרו לישישנמסרו ו/או כל המסמכים והמידע מכל סוג  .15.1
נם רכוש יוהעתקיהם, ה ,ו/או ביצוע ההסכםהליך המכרז בעקיפין, במהלך  ביןבמישרין ו
. הקבלן מתחייב שלא להעביר את בלבד השירותיםימסרו לצורך מטרת ביצוע יהחברה ו

, למעט לצורך ביצוע השירותים. כמו ןת ההסכם ולאחריהוהנ"ל לצד שלישי, במהלך תקופ
 ,לחברה עתקיהם )לרבות כאלה המצויים בידי צד שלישי(האת הנ"ל ואת  יחזיר כן, הקבלן
 ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.  שירותיםהמיד בגמר 

 
, מסמך, מידעבכל  , לרבות הקניין הרוחני,החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין .15.1

ו/או  ובין שהופקשירותים, השנוצרו בקשר או כתוצאה מביצוע  ,או העתקים רעיונות
 "(. הקבלןיםהתוצר)להלן: " ו/או מי מטעמו ובין אם לאו הקבלן על ידיבכל דרך  ויוצר

זכות עיכבון לפי הדין על על מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה 
מסמכים, מידע וכל  ,רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות ומבלי למעט

, אלא לצורך ביצוע תוצריםהקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש ב. םתוצריה
לרבות התיעוד  ,, לקבל את כל התיעודתוצריםהזכות להשתמש ב ה תהיהחברל. שירותיםה

מצא לנכון לפי שיקול ת, להכניס בו שינויים ולעשות בו כל שימוש שבקשר עמם המקורי
שלישי,  עם צד יהתקשרות כלשה, לרבות לשם שלישיבין בעצמה ובין באמצעות צד  ,הדעת

 .כל טענה או תביעה בגין כך קבלןולא תהיה ל
 

האחראי  הקבלןבהתאם לפס"ד סופי וחלוט, יהיה לעיל  15.1בסעיף כויות כאמור הופרו ז .15.3
הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה 

לנקוט  הקבלןכדי לגרוע מחובת עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור. אין באמור 
 לעיל.   3.9 בפעולות כאמור בסעיף
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ושבגינו שילמה החברה, יהיה  שירותיםלצורך ביצוע ה קבלןש הורכיש חומר / טובין לכ .15.2
ביצוע לצורך  וד בסיום השימוש בהקבלן להעבירו לחברה מיועל  ,רכושה של החברה

 .שירותיםה
 

במידה שהקבלן יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין  .15.5
ל, החברה תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה שהקבלן קיבל הרוחני של מדינת ישרא

 מכוח ההסכם ולדרוש את החזרתה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשכ"ל.

 

לחול ללא  כוהסכם וימשיהת ואף לאחר תום תקופ זה יעמדו בתוקפן 15 סעיףהוראות  .15.6
 הגבלת זמן.

 
 .מעיקרי ההסכםו ניהלעיל  זה 15 סעיף .15.7

 

 עצמאי קבלן -מזמין יחסי  .14

עצמאי במובן חוק  קבלן-וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין קבלןבין ההיחסים שבין החברה ל .16.1
על כל המתחייב והמשתמע מכך, לרבות התמורה שהיא לפי  ,1972-תשל"דהחוזה קבלנות, 

עצמאי והזכויות והחובות ההדדיות. אין  קבלןכ קבלןהתעריף מיוחד המותאם למעמד 
ו/או כל הבאים מטעמו יחסי  קבלןבין הנת ישראל לולא יתקיימו בין החברה ו/או מדי

מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי ו קבלןהו ,מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות-עובד
 מטרה, במישרין או בעקיפין. אועניין  רה לגבי אףהחב

 

מי לו/או "י הסכם זה לחברה פלמען הסר ספק, מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע .16.1
-כדי ליצור יחסים של עובד ו/או מי מטעמו קבלןהלפקח או להדריך את  להורות,ה מטעמ

אמצעי להבטיח ביצוע כאלא אך  ,קבלןהשל מטעמו  מיכל או ו/ קבלןן החברה לימעביד ב
 .קבלןההוראות הסכם זה במלואן ע"י 

 
בקשר עם מטעמו הפועלים מצהיר כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או  קבלןה .16.3

יו מכוח עלוכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות  ,סכם זהה
על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה הסכם זה ו/או 

פוטר בזאת  קבלןההחלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת. 
מעביד ומתחייב -ריות הנובעת מיחסי עובדמכל אחמדינת ישראל את ומראש את החברה 
בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או מדינת ישראל לפצות את החברה 

אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו  ,הראשונה ןמיד עם דרישתו/או למדינת ישראל 
קים המועסמי מלאו ו/ קבלןמעביד בין החברה ל-מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד

פיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ואחראי בלעדית לכל זכות, נזק  קבלןה. מטעמו
  .לשלמם במועדכן ו ידו
 

כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או  לעיל אין באמור בסעיף זה .16.2
 הדין.

 

 בעלותבוהודעה על שינוי בשליטה או  איסור העברה .17

העביר בכל דרך, רשאי ללא יהיה  קבלןהורש ובכתב ע"י החברה, אלא אם נקבע אחרת במפ .17.1
, חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים או בדרך של מיזוג שעבודמחאה, הסבה, הלרבות ב

בהסכם, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין. החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות 
 ,צדדים קשורים של החברהו/או  שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין

 .קבלןמתן הודעה ל באמצעות
 

מתחייב להודיע על כל  קבלןה -הינו חברה  קבלןהבו שאמור לעיל, במקרה מהמבלי לגרוע  .17.1
חמישים אחוז החזקה של יותר מהינה ין זה, ישינוי בשליטה או בבעלות בו. שליטה לענ

או הזכות למנות את  לןקבמההון, זכות ההצבעה או הזכות למנות דירקטורים ב (51%)
 מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו קבלןה, הינו שותפות קבלןהבמקרה בו  .קבלןהמנכ"ל 

או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת  (51%חמישים אחוז )
 הסכם זה.
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 עדר בלעדיותיה .18

השירותים ו/או כל חלק מהם  מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע
אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע  קבלןוהחברה רשאית להתקשר בכל עת עם  קבלןע"י ה

 השירותים ו/או חלק מהם. 
 

לא יעמוד בהצהרותיו  קבלן, מובהר כי במידה שהלעילמבלי לגרוע מכלליות האמור 
 ולהחזקתשבהסכם הזמנים  לוחותלרבות התחייבויותיו לעמידה בבהסכם זה, שוהתחייבויותיו 

הבלעדי  רשאית, לפי שיקול דעתההחברה תהא  כל חלקי החילוף והרכיבים לכל סוגי המזגנים,
אחר, וזאת בכל  קבלן, לבצע את השירותים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה, לרבות ובהתאם לצרכיה

כם זה ו/או דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי הס
, ים של הפרה כאמורבמקר .לנספח ב' להלן 8מאחריות הקבלן לפי סעיף מבלי לגרוע ו הדין

מההוצאות הנ"ל לצורך  11%בתוספת של ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים יושתו על הקבלן, 
במידה שהחברה תבצע את השירותים באמצעות אחר מטעמה, תשמש  .כיסוי הוצאות משרדיות

 המס של האחר כראייה מכרעת לעלותם.חשבונית 
 

 סמכות שיפוט .19

 ישבה במשא ומתן בתום לביבכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה שהצדדים לא הצליחו ל
( ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו בכתב על קיומה של מחלוקת 11בתוך עשרה )

יפו סמכות השיפוט -אביב תהיה לבתי המשפט בתלכאמור, פרטיה ודרישתו על מנת לסיימה, 
  הבלעדית.

כל הפסקה ומלא ללא באופן רצוף התחייבויותיו עפ"י ההסכם מלא אחר כל י קבלןהכי מוסכם 
 .בין הצדדיםמחלוקת גם במקרה של  האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"בו/או עיכוב ו/או 

ו פנייה לבית המשפט ו/איישוב המחלוקת צורך לקיום מגעים כאמור ו/או קיומה של מחלוקת 
ביצוע  בשום מקרה עילה לעיכוב לא יהוו כאמור לעיל או נקיטת הליך אחר ע"י מי מהצדדים,

מגיע לחברה ו/או הדבר אחר כל ו/או לפי ההסכם ו/או לעיכבון על נכס  קבלןה התחייבויות
 לצורך ביצוע ההסכם.  ןאף אם נמסר ע"י מי מה קבלןהלמדינת ישראל מ

בלוחות זמנים  ,ם יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררהמוסכם כי הצדדי
 מקרה. הקצרים הסבירים לנסיבות 

 שונות .31

ו/או  קבלןההוראות הבטיחות, הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  .31.1
כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י  ,בחברה. מובהר ממונהמי מטעמו אצל ה

 קבלןברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה להח
 הסכם. לפי המתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו  קבלןהו

 

מקרה מסוים, אין בכך בלא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין  .31.1
לה ועל התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע תקדים, השתק או ויתור על זכויות א

 למקרה המסוים או למקרה אחר. ןמה

 

מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים  וההסכם על נספחיהם  ותהבקשה להצע .31.3
 .הסכםה חתימת אם בכלל, קודם למועד ,והם מבטלים כל מצג, הבנה או הסכמה שנעשו

יהיו חסרי תוקף אלא , לרבות הבקשה להצעות, על נספחיול שינוי ו/או תוספת להסכם כ
הכוללים שינוי ו/או  ערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם )למעט מסמכיםיאם י

 שר, אקבלןשלא ייחתמו על ידי הו/או להסכם,  ותהבהרה ו/או תיקון לבקשה להצע
 (. בכל מקרה קבלןייחשבו כמאושרים על ידי ה

   
כתובות המפורטות להלן )אלא אם לשלח בכתב יאחד למשנהו ת שלח על ידי צדיהודעה שת .31.2

תוך שלושה  –חשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר יניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ות
תוך  –בדואר אלקטרוני עם קבלת אישור קבלה אצל השולח,  –( ימים מהמשלוח, בפקס 3)

מטעם ה לנציג מוסמך בעת המסירה. מסירת הודע –במסירה אישית ויום מהמשלוח, 
 .קבלןחשב כמסירת הודעה לית קבלןה
 
 
 
 



 

15 

 

  קבלןה      החברה           

   _____________________________________   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 מרח' _________________________________ת עתידים,        יקרי ,31קומה  ,עתידיםמגדל מ 

 טלפון: ______________ פקס: _____________   58177, ת.ד. 6158111 תל אביב       

  13-5611311פקס:  13-6171211טלפון: 

    
 ה באו הצדדים על החתום:יולראי

 
 קבלןבשם ה    בע"מ לישראל בשם חברת נתיבי הגז הטבעי

 
                                             

                                                _______________                                      _______________ 
  חתימה                     ם מלא ותפקידש  חתימה                                שם מלא ותפקיד

  
                                             _______________                                         _______________ 

  חתימה                     ם מלא ותפקידש  חתימה                  שם מלא ותפקיד
  

  
 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    

 
 תאריך: ______________    תאריך: ______________
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 ר זכויות חתימהאישו נספח
 

 קבלןהאישור זכויות חתימה בשם 
 

 

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

 _________________ ת.ז. מס' __________________ 

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

 ,"(קבלןה)להלן: " ___________ .ח.פ_____, אשר חתמו לעיל בשם חברת   ________________

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   קבלןהמוסמכים לחייב את 

 

        ______________ ______________ 

 תאריך            חותמת + חתימה  
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 המזגנים -נספח א' 
 

 אזור צפון
 

 הספק סוג מזגן מיקום המתקןשם 

PRMS חגית  
 KW 1.5 מיצובישי  דר בקרה / חשמל ח

 KW 1.5 11אלקטרה  חדר צוות 

PRMS חדרה  
 KW 1.5 17אלקטרה  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 11אלקטרה  חדר צוות 

PRMS אלון תבור  
 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 מיצובישי  חדר צוות 

CNG PRMS  
  אלון תבור

 KW 2.5 ובישי מיצ חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 מיצובישי  חדר צוות 

PRMS  חיפה
 חח"י

 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 מיצובישי  חדר צוות 

PRMS 1 ן"בז + 
PRMS 1 בז"ן 

 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1 אלקטרה וות חדר צ

PRMS  חיפה
  מפרץ

 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 מיצובישי  חדר צוות 

PRMS בית קשת  
 KW 2.5 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.5 מיצובישי  חדר צוות 
 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל הגפה דור

 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל  הגפה תל קשיש
 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל  הגפה יגור

 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל הגפה כפר ברוך
 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל  הגפה עפולה
 BARD 6 KW חדר בקרה / חשמל הגפה דברת

 מרכז תחזוקה צפון 

 LG 3 KW משרד יהודה 

 LG 3 KW מחסן 

 Parag 4 KW חדר צוות 

 Parag 4 KW חדר צוות 

 Parag 4 KW  מחסן

 Parag 4 KW מחסן 

 KW 1 11אלקטרה  משרד יהודה 

 KW 2 11אלקטרה  חדר ישיבות 
 

 אזור מרכז
 

 הספק סוג מזגן מיקום המתקןשם 

 קבלה -אשדוד 
 KW 7 17אלקטרה  חדר בקרה

 KW 7 17אלקטרה  חדר בקרה

PRMS  פז זיקוק- 
 אשדוד

 KW 4.5 18אלקטרה  חדר בקרה

 KW 4.5 18אלקטרה  חדר בקרה

PRMS  אשכול- 
 אשדוד

 KW 3.3 12הוואי  חדר בקרה

 KW 4.5 18אלקטרה  חדר בקרה
 KW 4.2 17תדיראן ספיריט  חדר בקרה קבלה -אשקלון 
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 KW 7 15תדיראן  חדר בקרה

 KW 4.2 17תדיראן ספיריט  חדר בקרה

התפלה  -אשקלון 
PRMS  

 KW 7 15תדיראן ספיריט  חדר בקרה /חשמל

 KW 7 15תדיראן ספיריט  חדר בקרה /חשמל

 PRMS -צפית 

 KW 2.6 מיצובישי אינוורטר חדר בקרה /חשמל

 KW 2.6 מיצובישי אינוורטר חדר בקרה /חשמל

 KW 2.6 מיצובישי אינוורטר חדר בקרה /חשמל

 PRMS -נשר 
 KW 2.6 מיצובישי אינוורטר חדר בקרה / חשמל

 KW 2.6 י אינוורטרמיצוביש חדר בקרה / חשמל

 הגפה -רידינג 
 KW 6 11ג'אמייקה  חדר בקרה / חשמל

 KW 6 11ג'אמייקה  חדר בקרה / חשמל

 PRMS -רידינג 
 KW 3.5 12תדיראן  חדר בקרה / חשמל

 KW 5.1 11אלקטרה  חדר בקרה / חשמל
 KW 7.1  17גאמייקה  חדר בקרה / חשמל הגפה -מישר 

 BARD 6.42 KW ה / חשמלחדר בקר הגפה -כפר אביב 
 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -לפידות 

 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -ת גת יקרי
 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -סגולה 
 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -צפית 
 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -נשר 

 BARD 6.42 KW בקרה / חשמל חדר הגפה -יסודות 
 BARD 6.42 KW חדר בקרה / חשמל הגפה -שורק 

 תחזוקה -כנות 

 ONLINE 15 1.86 KW משרד תפ"י 

 ONLINE 15 1.86 KW משרד ראש צוות 

 ONLINE 15 1.86 KW חדר ישיבות

 ONLINE 15 1.86 KW משרד מחסן

 ONLINE 15 1.86 KW משרד של עזרא דניאל

 ONLINE 15 1.86 KW תחדר צוו

 KW 1.86 אלקטרה פנטהאוס  מחסן מקורר

 KW 3 מיני מרכזי ONLINE מבואה 

 KW 2.6 מיצובישי מיני מרכזי 1חדר שרתים קומה 

 KW 2.6 מיצובישי מיני מרכזי 1חדר שרתים קומה 

 PRMSגזר 

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 7 15תדיראן  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

  PRMSסוגת
 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

  PRMSדליה 
 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 -אשקלון חלוקה 
PRMS  

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 -אשדוד חלוקה  
PRMS  

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל
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 אזור דרום
 

 הספק סוג מזגן מיקום המתקןשם 
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל שקמה
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל שובל 
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל רותם 

 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל באר שבע 

רמת חובב אזור 
 PRMS -תעשייה 

 KW 1.86 מיצובישי  אינוורטר ממ"ד

 חדר חשמל
מיצובישי  אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

 חדר חשמל
מיצובישי אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

חברת  -רמת חובב 
 חשמל

 חדר חשמל
מיצובישי אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

 חדר חשמל
מיצובישי  אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

 KW 1.5 אלקטרה חדר שירות
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל הר נעים 

 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל אורון 
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל ערוער 
 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל הגפה -שפיפון 

 BARD 6.41 KWפקג'    חדר בקרה / חשמל Tרותם הגפה 

 PRMS -רותם 

 חדר בקרה / חשמל
מיצובישי  אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

 חדר בקרה / חשמל
מיצובישי  אינוורטר מיני 

 KW 2.6 מרכזי

 KW 1.12 אלקטרה  עילי חדר צוות

 OPCרותם 
 KW 2.6 מיצובישי אינוורטר עילי OPCחדר בקרה 

 KW 3.73 מיצובישי  מיני מרכזי OPCחדר בקרה 

 PRMS -סדום 

 KW 2.98 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל

 KW 2.98 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.86 מיצובישי אינוורטר עילי  חדר שירות

 PRMSהנשיא  אשל

 KW 3.73 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל

 KW 1.86 מיצובישי עילי  מקלט

 רמת חובב חלוקה
 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי  חדר בקרה / חשמל

 PRMSדימונה 
 KW 3.73 י מיני מרכזי מיצוביש חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל

 רותם מרכז אחזקה

 KW 0.93 אלקטרה  מטבחון

 KW 0.93 אלקטרה  ראש צוות

 KW 1.49 אלקטרה  חדר צוות

 KW 2.6 אלקטרה קלאסיק  חדר ישיבות

 KW 2.6 אלקטרה  עילי  מחסן מקורר

 KW 2.6 יאלקטרה  עיל מחסן מקורר

 KW 2.6 תדיראן  עילי חשמליה

 רמת חובב אדלטק
 KW 3.73 מיצובישי מיני מרכזי חדר בקרה / חשמל

 KW 3.73 מיצובישי מיני מרכזי  חדר בקרה / חשמל
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 מפת מערכת ההולכה עם סימון אזורי התחזוקה
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 ואופן ביצועם השירותים -נספח ב' 
 

 שירותי הקבלן ..

  את השירותים המפורטים להלן:ספק לחברה יהקבלן  .1.1
 

 סקר תקינות המזגנים .1.1.1
ימים ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לכניסת ההסכם לתוקף, הקבלן יבדוק  12תוך 

שיימצא לא  את המזגנים ויגיש לחברה רשימת ליקויים, אם נמצאו, לתיקון. מזגן
תמורה , כאשר הנהעל חשבוו בכפוף לאישור החברה דוי יתוקן עלהקבלן די י תקין על

  :יקבע לפי הזול מבין אלהת עבור כל תיקון
בהפחתת הנחה של  תיקונים"המאגר המאוחד" התקף למועד ביצוע המחיר  )א( 

 ממחירון זה;  31%
 . 11%הצעת מחיר של הקבלן בגין הוצאות ישירות בתוספת רווח קבלני של  )ב(

בגין  ר לתמורהמובהר, כי לא תשולם תמורה נוספת בגין סקר תקינות המזגנים מעב
 .כמפורט לעיל תיקון מזגנים

לאחר השלמת הבדיקות ו/או התיקונים, הקבלן יעביר לידי החברה אישור בכתב לפיו 
 כל המזגנים פועלים באופן מלא ותקין ללא כל תקלה.

 
בין הסכם לאחר תום תקופת התקשרות הבמידה שהקבלן יחל בביצוע השירותים לפי 

, הקבלן יהא פטור מביצוע מזגני החברהלתחזוקה  לביצוע שירותי החברה לקבלן
ממועד הביקורת  חודשייםחלפו עד בכפוף לכך ש ,זה לעיל 1.1.1השירותים לפי סעיף 

 .ה שבוצעה על ידו למזגניםנהתקופתית האחרו
 

 ביקורות תקופתיות .1.1.1

תקן בהתאם להוראות  חודשים 2המזגנים מידי של  תקופתיתביקורת הקבלן יבצע 
 וצעויב. במסגרת הביקורת 1מהדורה  992 ת"י מזגניםתחזוקה של ל מכון התקנים

 . כל הליקויים שיתגלו תוקנויפעולות המפורטות להלן וה
חלודה, חלקים רופפים, חלקים שבורים,  - מעבההמאייד ושל הבדיקה חזותית  .א

כיסוי קיבוע המאייד מקובע היטב, בדיקה האם המעבה, המעמד בדיקת תקינות 
 ,פלסטיקהחלקי בדיקת שלמות , במידה שאינו מקובעאייד מהעליון של ה

 .והבידוד הכפתורים

 לא נראים עליווכי  בדוק תקינות תקע החשמליש לחשמל. הכבל בדיקת תקינות  .ב
הפעלה על הקיר תקינים ללא סימני השקע ומפסק בדיקה כי סימני שריפה. 

 נורית ביקורת הפעלה.בדיקת תקינות פה. ישר

חיצונית של הצינור המים היציאת  וכי ניקוז פתוח ונקיהר צינויש לוודא כי  .ג
 חופשית.

 טיפול מונע נגד התפתחות פטריות. .ד

 ר צלעות במידת הצורך.ושימעבה ומאייד עם חומר ניקוי. י ויקינ .ה

 כת הניקוז.יבר וי שלקיק ונורי, פהקיבד .ו

 תקינים במידת הצורך. בלתימסננים  פתהחלומסננים  ויקינ .ז

 . ניקוי מעטפת המזגן .ח

 הצורך. מידתבדיקת לחץ גז ומילוי ב .ט

 בדיקה אם זרימת האוויר תקינה וללא חסימות. .י

 בדיקת וכיול טרמוסטט.  .יא

 בדיקת שמן במנוע המעבה. .יב

 ניקוי מגשים.  .יג

 בדיקת תקינות בידוד צנרת המזגן. .יד

לחץ גבוה, לחץ ראש, לחץ  תקי, יציאת אוויר מהמאייד. בדרטורהטמפ תקיבד .טו
 נמוך.

 תקינות פרסוסטטים. תקים. בדרעשים חריגי תקיבד .טז

 שילוט קיים. תקיבד .יז

 כוח.ההפיקוד ו רכתחיזוקי ברגים לכל מע .יח

 בלבד. החברהבדיקת השתלבות יחידת מזגן גיבוי בתיאום / פיקוח נציג  .יט
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מזגן, שיכלול התייחסות לביצוע ו/או  הקבלן ימסור לחברה טופס בדיקה עבור כל  

 .זה לעיל 1.1.1 תוצאות כל אחת מהפעולות המפורטות בסעיף
 

ו/או התיקונים, הקבלן יעביר לידי החברה אישור בכתב לפיו  הביקורתלאחר השלמת   
 כל המזגנים פועלים באופן מלא ותקין ללא כל תקלה.

 
 שוטפים שירותים .1.1.3

לרבות , מהם /יםאו בחלק מזגניםב ותלתיקון תקל חברהת הולפניהקבלן ייענה 
מהטיב והאיכות  גנים בחלקים חליפייםהחלפת חלקים פגומים של המז באמצעות

וללא קשר  התקלות מספרעל גבלה מ מבלי שתחול, להסכם 8.1המפורטים בסעיף 
זה קטן הפעולות המפורטות בסעיף  לשביעות רצונה המלאה של החברה. ן,לסיבת

לעיל, ככל שיהא בכך  1.1.1כאמור בסעיף  התקופתיותת ותבוצענה גם במהלך הביקור
 רותים שיבוצעו בהתאם לסעיף קטן זה:להלן השי צורך.

 
כל שירותי התחזוקה בקשר עם המזגנים, לרבות ומבלי למעט: טיפולים ביצוע  א.

חלפים אספקת שונים )תחזוקה מונעת, תיקוני ליקויים ותיקוני שבר(, כיולים, 
, ציוד, כלי חומרים ,וביןט אספקת, גז אספקת ומילויחלקים פגומים,  והחלפת

ים, חשמל, מים, אוויר דחוס וכיו"ב הנדרשים לצורך ביצוע עבודה, אביזר
השירותים דלעיל וכל הדברים הנלווים והמקובלים לצורך ביצוע השירותים 

 סבלות, התקנה והפעלה מחדש לרבות העמסה,הרכבה, שירותי פירוק, , דלעיל
  דרש.ייש הם, ככלרכיבי/או ו מזגניםשל  ,החברה הובלה והחזרה למתקני

 
הדרושות באופן סביר  ,לעילדכל פעולות התחזוקה הנובעות מהשירותים  עב. ביצו

 ומקובל על מנת שהמזגנים יעבדו ללא כל ליקוי. 
 
 ביצוע פעולות תחזוקה שאינן מפורטות לעיל והנדרשות על ידי היצרן. ג.
 

הטיפול ההפעלה, השימוש היעיל ולעובדי החברה ולכל מי מטעמה לגבי אופן  ייעוץ ד. 
 . מזגניםב התקין

 
של המזגנים, לרבות  ים כוללים החלפת חלקים פגומיםרותיהשכאמור לעיל,  .ה

 תרמוסטט , מאוורר מנוע ,מאייד ,מעבה סוללת ,הקירור' יחהחלקים הבאים: 
 משאבת ,הפעלה כפתורי ,פלסטיק חלקי, בלים(, קoverload) עומס מגן ,מזגן
 ולא היצרן של מקוריים מסננים) שהתבלו מסננים, אלקטרוניות' יח ,חום

 שלט, רגשים, כרטיסים ,מאוורר מנועי, (בית תוצרת םיתחליפי מסננים
 חלק כלכן ו , תרמוסטט חדר,(סוללות כולל )לא שאין אפשרות לתקנו רחוק

 .ניםהמזג ייצור שבתקן אחר סטנדרטי
 
 אספקה לרבות הובלה והתקנה של מזגן חליפי / נייד וכן פירוקו וסילוקו בתום . ו

 הטיפול.
 
 .ת תחנות החברהותיקון מזגנים המותקנים בגובה, לרבות מעל תקר .ז

  
 להלן. 3 לפי סעיףהגשת המלצה לגריטת מזגן  .ח
 
כל מזגן שיובא לבית המלאכה של הקבלן לצורך תיקון ינוקה ביסודיות. הניקוי  .ט

 הנ"ל יכלול, בין היתר, שטיפת סוללות וטיפול מונע חלודה הכולל צביעה.
 
, למעט מדחסים מדחסים החלפת אינם כוללים השירותים כי בזאת מודגש . י

וכן אינם כוללים פחחות צבע, תיקון /  ומיצובישי, Bardשל מזגנים מתוצרת 
החלפת חזית דקורטיבית וצנרת תעלות אוויר, והחלפת אביזרי פיקוד שאינם 

 בתקן ייצור המזגנים.
 

 ביצוע תיקון חוזר / השלמת תיקון .1.1
תיקונים ו/או השלמות,  יםטעונ ה שהממונה או מי מטעמו ימצא כי השירותים שבוצעובמיד

בלוחות הזמנים הקבועים  על חשבונו בצעםיימסור על כך רשימה בכתב לקבלן והקבלן 
על הארכותיה או תקופת  לעניין התחזוקה , וזאת אף אם הסתיימה תקופת ההסכםבהסכם
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 .האחריותההסכם לעניין 

ולהשתמש בהם גם  שירותיםעיף זה גורע מזכות החברה להחזיק בתוצרי האין האמור בס
 אם טרם בוצעו התיקונים ו/או ההשלמות.

 
 אום ודיווחית .1.3

על  ראש הצוות האזורי של החברהידווח הקבלן ל זה נספחשירות לפי בסיום כל  .1.3.1
 .ו במסגרתוצעוהעבודות שב
  

, ובהתאם לדרישת החברה די כל רבעוןידיווחים תקופתיים מלחברה עביר י קבלןה .1.3.1
את התפלגות  יכללואשר לפי אזורי התחזוקה של החברה )צפון, מרכז ודרום(, 

זמן בין  ,משך הטיפולמהות התקלה, , מתקן החברהשם התקלות לפי פריטים, 
  ., וכל פרט אחר שיידרשואופן הטיפול תקלות

 

בכל היבטי  יגיע הקבלן או נציג מוסמך מטעמו הבקיא ומעודכן ,לדרישת הממונה .1.3.3
שיקבע הממונה. אחר אום במשרדי החברה או בכל מקום ילישיבות ת השירותים

 .לעיל זה ס"קלמען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה נוספת בגין האמור ב
 

 .זה נספחהוראות ו היצרןהוראות על פי  ייעשה שירותיםהביצוע  .1.2
 

 י החברה."ע אישורם טרםב חילוף לקיבמזגנים ח להתקין שלא מתחייב הקבלן .1.5

 

כי  מצאיבמידה שי. החברה תהא רשאית לפקח ולבדוק את ביצוע השירותים במהלך ביצועם .1.6
על חשבון  לדרוש תיקון חוזרלחברה תהא הזכות , פיקוח והבדיקה האמוריםליקויים ב היו

 .הקבלן
 

רות במועד ייינתן הש ,מתקני החברהגישה לכלל  מעבר לא תתאפשרעקב קשיי שבמידה  .1.7
  רי.המוקדם האפש

 
פעולות לבצע  ולעובדיו קבלןלא יתאפשר ל שמקורה בקבלן ו/או במי מטעמוהיה ומסיבה  .1.8

אזי יבוצע ביקור נוסף  ,הקבלןזה בזמן הביקור הראשון של עובדי  נספחבהתאם ל תחזוקה
 נספח זהתוך זמן קצר יותר מהזמן הקבוע ב קבלןה ל חשבוןעלצורך ביצוע הפעולות הנ"ל 

 ה. בהתאם להוראות החבר

 

חייב הפרעה לפעילות השוטפת של החברה י הסכםלפי ה קבלןהיה וביצוע התחייבויות ה .1.9
לרבות הפסקה מלאה או חלקית בפעילות מתקן ו/או  ,ו/או מערכותיה ו/או מי מטעמה
רק בכפוף לאישור בכתב ומראש של הממונה ובמועדים ועשה אך ייהדבר מערכת כלשהי, 

על ידי הממונה והכל תוך צמצום ההפרעה למינימום  הנוחים ביותר לחברה כפי שייקבעו
 רבית בעבודת החברה, וללא תשלום נוסף על הקבוע בהסכם. יהאפשרי תוך התחשבות מ

 

 לוחות זמנים .1

 תיקון התקלות במזגנים יתבצע בלוחות זמנים כדלקמן: .1.1

של  מנייהו , קבלה, הגפהPRMSמזגנים המותקנים בתחנות תיקון תקלות ב .1.1.1
ממועד הקריאה.  שעות 1.ויושלם תוך שעות ממועד הקריאה  6ך יחל תו ,החברה

 .ולביצוע התיקון )למעט יום כיפור( לקבלת קריאות מהחברה 12/7הקבלן יהא זמין 
 

 16יושלם תוך  מזגנים המותקנים במרכזי התחזוקה של החברהתיקון תקלות ב .1.1.1
. 18:11-17:11(, בין השעות למעט ימי חגה' )-ממועד הקריאה, בימים א' שעות

 17:11שעה להמשיך בביצוע השירותים לאחר ה יהא מעוניין שנציג הקבלןבמידה 
פניות שתתקבלנה אצל הקבלן  .לקבל את אישור נציג החברה המלווהעליו יהא 

  .11:11בימי ו' וערבי חג תטופלנה ביום קבלתן בכפוף לכך שהתקבלו עד השעה 
 

ים יותר מלוחות הזמנים החברה תהא רשאית להורות על לוחות זמנים קצר .1.1.3
בשל ו, ברצף תיקוןביצוע של , לרבות בשל הצורך בהמפורטים לעיל במידת הצורך

 .רכוש /הכרחי ובלתי נמנע להצלת נפש הצורך בשירות 
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המלא לשביעות  ןוביעילות עד לתיקונ , בשקידהברציפות ותהתקלתקן את הקבלן י .1.1.2
 .החברהשל  הרצונה המלא

 
קן את מי מהמזגנים בשטח מתקן החברה ויידרש לקחתו במידה שלא ניתן יהיה לת .1.1.5

 : יבצע את הפעולות שלהלן לתיקון בבית המלאכה של הקבלן, אזי הקבלן

 וודא שמזגן הגיבוי )במידה ויש( תקין ומקרר כנדרש.יא.    

שמר פעולת הקירור כנדרש, עד יתקין מזגן חלופי ו/או יספק מזגן נייד כך שתי ב.
 .החזרת המזגן המתוקן

 ותאריך הטכנאי שם, התיקון מהות ומקומו, המזגן פרטי עם חתום טופס מסורג. י
 .פירוקה

כמו כן, במידה שיהא צורך בתיקון מי מהמזגנים בבית המלאכה של הקבלן לא 
שעות מרגע הזמנת העבודה ועד להתקנתו והפעלתו  12יעלה זמן התיקון על 
  לשביעות רצון החברה.

 

, הקבלן ימסור לחברה מספר טלפון ו של הקבלן לפי ההסכםמוש התחייבויותילשם מי .1.1
ימים בשנה )למעט  365שעות ביממה  12, שיהיו זמינים ופרטי אנשי קשר ומספר טלפון נייד

"(. הקבלן יודיע לחברה מראש ובכתב על כל שינוי בפרטי קו קו הקשר)להלן: " יום כיפור(
 הקשר.  

 

 .על ידי אנשי הקשר מטעם הקבלןזו ויירשמו בקו הקשר ירוכשיתקבלו כל פניות החברה  .1.3
 

ונה או נציג בביצוע השירותים אלא בנוכחות הממ חלאמור לעיל, הקבלן לא ימהמבלי לגרוע  .1.2
 כך אישור מפורש ומראש מהממונה.מטעמו, אלא אם קיבל ל

 

באחריות הקבלן כי אנשי הקשר מטעמו וכן נציגיו שהגיעו לתיקון תקלה במזגנים יעבירו כל  .1.5
 .ולחברהאה ו/או בעיה שלא ניתנת לפתרון מלא על ידם לקבלן קרי
 

. ממועד הקריאה שעתייםעד למזגנים החברה תהא רשאית לבטל הזמנות לביצוע תיקונים  .1.6
בוטלה הזמנה כאמור, לא תשולם כל תמורה ו/או פיצוי לקבלן, והקבלן לא יהא זכאי לכל 

 פיצוי ו/או סעד אחר.

 

הקבלן יוזמן לבצע שירותים כלשהם לפי עניין התחזוקה לבמהלך תקופת ההסכם במידה ש .1.7
 .לעניין התחזוקה הסכםהגם אם תמה תקופת  לבצעםמתחייב ואחראי  קבלןה, ההסכם

 

ידוע לקבלן כי עשוי לחלוף פרק זמן ארוך בין מועדי ההזמנות, והוא מוותר בזאת על כל  .1.8
ממנו  או שלא הוזמנוטענה ו/או דרישה הנובעות מכך שלא הוזמנו ממנו שירותים כלל 

 .שירותים במשך תקופה ארוכה
 

 הקבלןע"י  שהוא ו/או אי ביצוע התחייבות כלשהי מכל סוג מסמך אי המצאתכי  ,מוסכם .1.9
 הקבלןינה פוטרת את וכיו"ב, במועדו, א יםהסכם, לרבות אישור עריכת ביטוחהלפי 

 . םבדבר לוחות זמני יו, לרבות התחייבויותסכםההלפי מהתחייבות כלשהי 
 

מובהר, כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים לא ישונו אלא באישור מראש ובכתב של  .1.11
החברה. בכל מקרה של הסכמת החברה לדחיית מועדי ביצוע השירותים, לא יהיה בכך כדי 

 לגרוע מאחריות הקבלן לפי ההסכם ומכל זכויותיה של החברה לפי ההסכם. 

 

ח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת על ידי כו שירותיםהנגרם עיכוב בביצוע  .1.11
לצפות או למנוע את  תולא הייתה לו אפשרו הןשליטה עלי קבלןלא הייתה ל החברה

 , לפי העניין,םאו חלק שירותיםה בביצוע/השלמת דחייה לבקש הקבלןהעיכוב, רשאי 
 הקבלןמסירת ראיות על ידי בכפוף ל ,פקודת שינוייםארכה בההיקף קבע את י ממונהוה

וכי נקט בכל המאמצים והאמצעים  שירותיםשהנסיבות האמורות גרמו לעיכוב בביצוע ה
 וכל הוצאה בקשר לכך.  שירותיםהסבירים על מנת למנוע ולצמצם את העיכוב בביצוע ה

 

 הוא מעיקרי ההסכם. זה 1סעיף  .1.11
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 מזגןגריטת  .3

 הקבלן  - כדאיתקתו אינה אפשרית ואינה וחזתלדעת הקבלן יצא מזגן מכלל שימוש ושבמידה 
החברה תחליט באם לגרוט את המזגן בהתאם לשיקול . בכתב המלצה מנומקתיגיש לממונה 
 . דעתה הבלעדי

 
צד ג' לקבלת חוות דעת נוספת או הצעה לתיקון או יצרן או ללפנות ל החברה תהא רשאית

חייב  האהקבלן י המזגןמצא כי ניתן לתחזק ו/או לתקן את יישהאמור. במידה  מזגןלתחזוקת ה
החברה תהא בצע פעולות כאמור, יא במידה שהקבלן ל. המזגןלבצע פעולות אלה לגבי אותו 

באמצעות אחר בהתאם להוראות ההסכם ועל חשבון הקבלן, אך האחריות של  אותןרשאית לבצע 
  לפי ההסכם תחול במלואה וללא סייג.  המזגן לגביהקבלן 

בלן יעביר את המזגן המיועד לגריטה למחסן הקת הקבלן לבצע גריטה תאושר, המלצשבמידה 
 .כנות זור תעשייההתחזוקה של החברה בא

 

 פעולות בעת סיום השירותים .6

בתום . מזגן שתוקן, הקבלן יבצע בדיקת תקינות להסכםהפעולת תחזוקה לפי בסיום כל  .2.1
לאחר שביצע את כל התיקונים  ןתקי המזגןיאשר בכתב לחברה כי  ביצוע הבדיקה, הקבלן

או מי  הממונההקבלן יידרש לקבל את אישור  .ההחלפות שהתגלה שיש צורך לבצען ו/או
לעיל ד ותוההחלפ ניםכאמור. מובהר, כי גמר ביצוע התיקו העל גמר ביצוע הבדיק מטעמו

  .כאמורייחשב רק לאחר קבלת אישור הממונה 
 

כמו כן, . עםביום בו סיים לבצ הסכםהביצוע שירותים לפי על סיום  ממונהדווח להקבלן י .2.1
 שירותים, נציג הקבלן ימסור לנציג החברה פירוט בדבר הההסכםכל שירות לפי בעת סיום 

, העבודות שבוצעוטפסים יפרטו את כל ה .קבלןעל גבי טפסים סטנדרטיים של ה בוצעוש
סוג הטיפול, מהות התקלה, ניתוח/סיבת התקלה, אופן התיקון, חלקים/חומרים  לרבות

  שם מבצע העבודה.ותאריך  עבודה,וסיום ה התחלהן דגם וכד'(, שעות שהושקעו )כולל ציו
 
את כל  ואשר יכיל יםמובנ ותח"דו הממונהיכין בתיאום ובאישור הקבלן לדרישת החברה,  .2.3

 .שיידרשו על ידי החברההפרטים והנתונים 
 
סביבת את  יחזירבתום כל שירות לפי הסכם זה הקבלן יפנה לכלוך ורכיבים שהוחלפו ו .2.2

  .למצבה בטרם השירותבודה הע
 

 הזמנת עבודה .7

מסירת ל ערכו בכפוףיוהביקורות התקופתיות י סקר תקינות המזגנים התיקונים שיבוצעו במסגרת
וכן כל  ם, לוחות הזמנים לביצועשירותים הנדרשיםהנוקבת בתוכן ה ם החברה,הזמנת עבודה מטע
 "(. הזמנת העבודה"להלן: לפי נסיבות העניין ) טעם החברהפרט נוסף הנדרש ל

בהם לא יתאפשר לחברה להעביר לקבלן את הזמנת העבודה בטרם ביצוע השירותים, במקרים 
 .ההזמנה תועבר תוך זמן סביר לאחר סיום ביצוע השירותים

 
 לביקורות התקופתיותהכנת תוכנית טיפולים שנתית  .4

 . ת בסעיף הנ"לרטמפוהבתדירות  נהתבצעת לעיל 1.1.1הביקורות התקופתיות הנזכרות בסעיף 
 

יכין תכנית הקבלן  ובתחילת כל שנת התקשרות לעניין התחזוקה ההסכםתקופת עם תחילת 
ימי  5לוח הטיפולים עבור כל אזור תחזוקה לא יעלה על  .לביקורות התקופתיותטיפולים שנתית 
 .עבודה רצופים

 
או  הסכםהתימת תוגש לבחינה ולאישור הממונה לא יאוחר מחודש לאחר ח הטיפוליםתכנית 
תוכנית הטיפולים מועדי את  לשנותרשאי יהא . הממונה שנת ההתקשרות, לפי המקרהתחילת 

  הנ"ל בהתאם לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת. 
 

ביקורת . ביצוע כאמורעל פי התוכנית אלא אם אושרה  ביקורת תקופתית בצעהקבלן לא י
 זכה את הקבלן בתמורה.תשלא אושרה לא תקופתית 
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 תיעוד שוטף על ידי הקבלן .7

 אשר יבוצע לה גיבוי שוטף. קהוזתחהקבלן ינהל תיק תחזוקה למזגנים בתוכנת  .7.1

 

 את הפרטים שלהלן:תיק התחזוקה יכלול  .7.1

 במסגרתם: הודעות על תקלות וקריאות שירות ומעקב אחררישום  .א
  יפול.אשר יזהה אותה בבירור לאורך כל הטל הודעה מיד עם קבלתה סימון לכ ( יינתן1)
 .של סיום הטיפולכן מדויקות של ההודעות והשעות הו םמועדיהרשמו יי( 1)
 .ומספר המזגן רשם שם מתקן החברה בו מצוי המזגןי( י3)
 ( תירשם מהות התקלה.2)
 .אר התיקון שנעשה וחלק החילוף שהוחלףוית( 5)
 כל יתר הנתונים הרלוונטיים שיידרשו על ידי החברה.יירשמו ( 6)

של של הקבלן לפי ההסכם ותקופות האחריות עקב אחר תקופות האחריות מרישום ו .ב
 .שתימסרנה מהחברה החברה מזגניוספקי יצרני 

תיאור התקלות שהתגלו, הביקורות התקופתיות, לרבות ו מזגניםסקר תקינות התיעוד  .ג
 .וחלקי החילוף שהוחלפו בוצעוהתיקונים ש

 

כאמור בסעיף  והקבלן , הספקהיצרןשל  אחריותהת ותקופ תוםם לפני מיי 61-לא יאוחר מ .7.3
 ןלפיהבכתב  ותהודע לחברהישלח הקבלן , חלקים/רכיבים מהםלו ניםלמזג )ב( לעיל7.1

 .תקופות האחריות עומדות לפוג
 

 (Warrantyאחריות לשירותים ) .8

בוצעו במהלך שנת ההתקשרות האחרונה בהסכם זה, יהקבלן ייתן אחריות לכל השירותים ש  .8.1
שתוקנו או הוחלפו במסגרתם. תקופת האחריות תחל במועד ביצוע  לרבות לרכיבים

תום לשביעות רצונה המלאה של החברה ותסתיים עם המאוחר מבין  האמוריםשירותים ה
על תקופת  "(.תקופת האחריות)לעיל ולהלן: " תום תקופת האחריות של היצרןחודשים ו 11

, בשינויים וביטוח ת זמניםהאחריות יחולו כל הוראות ההסכם, לרבות לעניין לוחו
 המחוייבים.

 

טיב השירותים, לרבות לרכיבים בתקופת האחריות, ייתן הקבלן לחברה אחריות מלאה ל  .8.1
זה ובכלל  שתוקנו או הוחלפו, ולרבות לליקוי נסתר שלא ניתן היה לגלותו באופן סביר בעין,

הוחלף על  /רכיב שתוקן  הוחלפו על ידו ויחליף כל /יתקן כל ליקוי שייגרם לרכיבים שתוקנו 
 ידו ככל שיידרש, והכל על חשבונו וללא הגבלה. 

 
לפי  /החלפהתיקוןתימסר לקבלן דרישה ל תקופת האחריות במידה שבטרם תום, כי הרמוב  .8.3

גם אם תמה  להסכם זה ולוחות הזמנים שבו בהתאם הנ"להקבלן יבצע את  זה לעיל, 8סעיף 
 , ללא תמורה נוספת.תקופת האחריות

 

  ספק ו/אוזגנים באחריות יצרן מ .9

של באחריות  יםהנמצא ניםמזגת ההסכם, ובמהלך תקופהמזגנים אינם כוללים ולא יכללו  .9.1
. החברה תורה אחרת, למעט אם )על מנת שלא לפגוע באחריות כאמור( יצרן ו/או ספק

 ה בקשר עם מזגן הנמצא באחריות כאמור, הקבלןתועבר לקבלן הזמנת עבודשבמידה 
הודעה כי המזגן באחריות, כחלק מאחריות הקבלן לנהל רישום העוקב אחרי חברה לימסור 

 .  החברה כמפורט לעיל פקיעת מועדי האחריות של מזגני
 

של  ספק/היצרןהתקלה במזגן שבאחריות מול תיקון נהל את י, הקבלן החברהדרישת פי ל  .9.1
, ללא כל תוספת ההחברשל  הברציפות ועד לתיקונה המלא לשביעות רצונה המלא ,המזגן

 תמורה.
 

  כח אדם לביצוע השירותים .1.

אחד , כאשר פחותכל הלטכנאי  טכנאי ועוזר הכולליםצוותים ים יבוצעו על ידי השירות .11.1
הסמכה בעל  אאחד מהנ"ל יהו ומיזוג אוויר ירורקהנדסאי טכנאי/ תבעל תעוד איהמהנ"ל 

שרי שאחד מחברי )אפ תקפה מטעם היצרן/נים לתחזוקת המזגן/ים הדרוש/ים טיפול
מחברי אחד לפחות . כמו כן, ההסמכה הנ"ל( הנ"ל והן בעל בעל התעודההן  אהצוות יה
 או רותיש כחשמלאי העבודה משרד מטעם עבודה רישיוןבעל  גם איההצוות 

 ןוהרישיו ה, ההסמכה. התעודבענף למקובל בהתאם לכך וסמך, שהוסמכומ חשמלאיכ
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 .החברה בפני יוצגוהנ"ל 
 

לבצע את השירותים מבלי שאחד מחברי  הקבלן צוותל תאפשר לא י החברהמובהר, כ .11.1
הוכחת קיום  .מוסמך חשמלאי או רותיש חשמלאיכ רישיון הינו בעלהצוות לפחות 

 הרישיון תתבצע באמצעות העברת העתק לחברה בטרם ביצוע השירותים.

 

 ל החברהש הביטחון מח' אישורכניסת כח אדם מטעם הקבלן למתקני החברה תותנה ב .11.3
 .מתקני החברהב לעבודה

 

 .החברה אך ורק בליווי נציג כניסה וביצוע שירותים במתקני החברה יתבצעו .11.2
 

 ופיקוח מעקב, בקרה ...
החברה תהא רשאית באופן שוטף על כל פעילויותיו במסגרת ההסכם.  הממונההקבלן יעדכן את 

כי  /או הבדיקות הנ"לו יימצא במהלך הביקורותשביקורות ובדיקות אקראיות. במידה  לערוך
 חשבונו.  באופן מיידי על  בצעם כראויחייב ל איההקבלן  - שירותי הקבלן לא בוצעו כראוי
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 ולהסכמי מימון בין החברה לבין המדינה התחייבויות הקבלן בקשר לרישיון החברה -' גנספח 
 

ינה, נקבעו וברישיון שהוענק לחברה, וכן בהסכמי מימון עליהם חתמה החברה מול המד 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
 המהווה חלק בלתי נפרד הימנו, באמצעות חתימת הקבלן בשולי נספח זה;

 לפיכך:

שעליו לבצע לפי  השירותיםמאשר כי הוא בעל ניסיון ומומחיות ברמה גבוהה בתחום הקבלן  .1
, את ההכשרה השירותיםההסכם וכי יש לו, ולעובדים וקבלני המשנה המועסקים מטעמו בביצוע 

 לפי דין. שירותיםהמתאימה וההסמכות הנדרשות לביצוע ה

 -זה בהסכם( )כהגדרת מונח  השירותיםהקבלן מתחייב בזה כי בביצוע כל  .1

ינהג הקבלן באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור, מטרדים, פגיעה  (א)
 בתשתיות ופגיעה ברכוש בסביבה;

מנע הקבלן, ככל שניתן באופן סביר, מפגיעה באתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי ואתרי יי (ב)
ראות חוק העתיקות, תיירות ונוף, והכל תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים בהתאם להו

( שיתגלו במהלך או 1978-; כל העתיקות )כהגדרתן בחוק העתיקות, תשל"ח1978-תשל"ח
יהיו בבעלות המדינה ויועברו לגורמים המוסמכים לכך בהתאם  שירותיםעקב ביצוע ה

 להוראות הדין;

 , וידאג לסלק, על אחריותו ועל חשבונו,שירותיםישמור הקבלן על ניקיון אתרי ביצוע ה (ג)
 .שירותיםשיירים, חומר, ציוד, רפש וכיוצ"ב שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע ה

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

יפעל הקבלן בתיאום עם אגף הספנות במשרד התחבורה בכל הקשור לספנות, ובהתאם  (ה)
 נהל רשות הגז הטבעי בעניין זה אשר יועברו אליו באמצעות החברה;להוראות מ

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

נוהל אחר  הלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכללני המשנה מטעמו יאמצו ויקיימו נהקבלן וקב .2
כדוגמת  שירותיםהנהוג בידי קבלנים המבצעים GOOD INDUSTRY PRACTICE על פי 

ידו, וכפי שקבלן זהיר ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים -על יםהמבוצע שירותיםה
, החברה תהיה רשאית לנקוט יםואמינ קיםמדוי שירותיםלאדם, לרכוש או לסביבה. לשם ביצוע 

 ידי הקבלן.-סבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור עלבכל האמצעים ה

, ולממונה על 1111-הקבלן יאפשר למנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב .5
"(, או כל מי שיוסמך על ידי המפקחים)" 1989-הבטיחות לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט
פעולות הקבלן בקשר עם הקמת והפעלת מערכת מי מהם כדין מראש ובכתב, לפקח ולבקר את כל 

 השירותים יםההולכה או כל חלק ממנה. הקבלן יאפשר למפקחים גישה לאתרים בהם מבוצע
והקבלן יכלול  ,וישתף פעולה עם המפקחים לצורך כך השירותיםוגישה לעובדים העוסקים בביצוע 

 הוראה כאמור בהסכמים עם קבלני משנה מטעמו.

מהסוג  שירותיםחים הנדרשים לפעילותו במסגרת ההסכם כמקובל לגבי הקבלן יערוך ביטו .6
 נה הפועלים מטעמו במסגרת ההסכם. ידו וידרוש ביטוחים כאמור מקבלני המש-שמבוצע על
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שמבצעת החברה  השירותיםהקבלן מאשר כי ידוע לו כי המדינה תהיה בעלת זכויות היוצרים בכל  .7
 השירותיםטעמו במסגרת ההסכם. במסגרת ביצוע באמצעות הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מ

 לא יפר הקבלן זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו.

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי בהתאם להחלטת ממשלה בדבר מימון, הקמה והפעלה של מערכת  .8
ברה לא יאוחר , הממשלה תביא להפרטתה של הח7.8.1113( מיום 11)חכ/ 629הולכת גז טבעי מס' 

 . 1.1.1117מיום 

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי עם תום תקופת הרישיון, ובכפוף להוראות רישיון החברה וכל דין,  .9
  החברה מחויבת להעביר את המערכת למדינה או למי שהמדינה תורה לרבות הסבת הסכם זה.

רשת החברה בהתאם לרישיון ולהסכמי המימון עם המדינה, נדהקבלן מאשר כי ידוע לו ש .11
זכויות פיקוח, ביקורת  לפיכך, הקבלן מסכים כי תהיינה לחברהבדיווחים נרחבים מסוגים שונים. 

מידע של הקבלן )מיידי ותקופתי( ככל שנדרש כדי  הקבלן מתחייב להעביר לחברהו ,ובקרה
 רישות הדיווח כפי שיהיו מעת לעת.שהחברה תוכל לעמוד בד

ע"י כל  הוראותיוובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל ע .11
 .ומי מטעמו עובדיו

 .כל הוראותיואת , הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים נספח זההננו מצהירים כי קראנו היטב  .11

 
 :בשם הקבלן ה באנו על החתוםיולראי

 
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 הוראות בטיחות וגהות - .'דפח נס
 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

 ומצהיר כדלהלן:
וראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה, לרבות "( אקיים את ההשירותיםבביצוע השירותים )" .1

, התקנות, ההוראות והצווים שהותקנו על 1971-החוק, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל
פיהם לרבות בקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אנו עושים שימוש לצורך ביצוע השירותים 

כדוגמת  שירותיםבידי קבלנים המבצעים  בליםולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים והמקו
השירותים המבוצעים על ידנו, כפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים 

 לאדם, לרכוש או לסביבה.

 שירותיםהנני הקבלן הראשי לביצוע השירותים ובעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות ב .1
כל הבאים מטעמי ואחראי לנהל את השירותים ולפקח על ביצועם באופן ישיר ולבטיחות העובדים ו

 וברציפות עד להשלמתם.

מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע  קבלןה בביצוע השירותים .3
שיון או היתר לפי ירישום, רהשירותים  צועילבשנדרש , וככל השירותיםואמצעים טכניים לבצע את 

 שיון או היתר כאמור לפי העניין. ין מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ריד כל

בו לפני שעבר תדריך  שירותיוולא יתחיל בביצוע  מתקן של החברההקבלן מתחייב כי לא יכנס ל .2
יעבור רענון לא פחות מפעם בשנה  יםמתמשכ שירותיםבטיחות מטעם החברה, ובמקרה של 

. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע השירותים מטעם הקבלן ואינה גורעת ובהתאם למועדים שבדין
 .מאחריות וחובות הקבלן לפי הסכם זה

אלא אם  מתקן החברההקבלן לא יתחיל בביצוע השירותים אלא בנוכחות הממונה או נציגו המוסמך ב .5
 קיבל על כך אישור מפורש ומראש מהממונה.

המועסקים על ידו בביצוע  עבורהבטוחים מצעי התחבורה הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את א .6
, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או יידרשו וכל הםומ מתקני החברהאל השירותים 

 דבר אחר הכרוך בכך. 

הקבלן יתאם עם הממונה ו/או ממונה הבטיחות מטעם החברה את גבולות שטח ביצוע השירותים,  .7
ימון ברור ובולט לעין, אלא אם אושר לקבלן במפורש אחרת ע"י הממונה או יתחמו ויסמנו בשילוט וס

 ממונה הבטיחות של החברה.

הממונה ו/או מי מטעמו רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ו/או  .8
ה מבנה באתר השירותים, כולו או מקצתו. הקבלן מתחייב כי השימוש ברשיון כניסה למקום ו/או מבנ

באתר השירותים יהיה מוגבל רק לכניסה למקום שאושר לצורך ביצוע ההסכם. אין באמור כדי לגרוע 
מזכות הממונה ו/או מי מטעמו לבטל ו/או לשנות מתנאים של רשיון כניסה שניתן כאמור, לפי שיקול 

 דעתם הבלעדי.

רק לאחר קבלת  נהצעלא תורשה לינת עובדי הקבלן באתר השירותים. עבודות מעבר לשעות האור תבו .9
 אישור הממונה.

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, הקבלן ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי  .11
אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או של מי אחר 

ת, ללא כל תמורה נוספת או פיצוי שהוסמך מטעמה להורות לקבלן בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחו
עקב פעולות שנקט הקבלן על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר ספק, הפרת האמור בסעיף זה על 
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם זה והחברה תהא זכאית לכל הסעדים המוקנים לה על 

 פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

וע לו כי בעת ביצוע השירותים באתר השירותים לא יהיו נוכחים עובדי החברה הקבלן מאשר, כי יד .11
באתר, למעט הממונה ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או ממונה מטעם בעל 
תשתיות שבאתר השירותים או בסמוך לו ו/או קבלנים אחרים מטעם החברה, אשר רשאים להיכנס 

של החברה מבלי שהדבר יגרע מאחריותו וחובותיו של הקבלן לפי  לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי
 ההסכם. 

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות הממונה, לכל קבלן אחר המועסק על ידי החברה  .11
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והן בסמוך השירותים וכן לעובדיהם הן באתר  ברהולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי הח
באופן מלא. הקבלן מאשר ומסכים כי החברה רשאית לפי שיקול  פעולה איתם, וכן ישתף ויתאם ואלי

דעתה הבלעדי לקבוע את זהות הקבלן האחר והתנאים לביצוע עבודותיו. החברה תודיע לקבלן זמן 
 סביר מראש, ככל הניתן, לפני תחילת ביצוע עבודותיו של כל אחד מהקבלנים האחרים.

 ירותים על פיהם:הקבלן מתחייב בזה כי בביצוע כל הש .13

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקנים ורכוש, לרבות של צד ג'  13.1
 וינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור ומטרדים. 

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן, תוך כדי ביצוע השירותים, בנוחיות  13.1
ור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש הציב

והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו, ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע השירותים 
 לצמצמה עד כמה שניתן.

ישמור על ניקיון אתרי ביצוע השירותים, וידאג לסלק מזמן לזמן ממקום השירותים, על  13.3
ותו ועל חשבונו, כל מבנה ארעי וכל פסולת ובכלל זה חומרים שאינם תואמים לדרישות אחרי

מסמכי ההסכם, שיירים, חומר, ציוד, רפש וכיוצ"ב שהצטברו שמקורם, במישרין או בעקיפין, 
בביצוע השירותים ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות פסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח 

אחראי הקבלן למסור את מקום  השירותיםיצוע השירותים. בגמר ולרבות פסולת שקדמה לב
השירותים כשהוא נקי, במצבו הקודם לפני תחילת השירותים ומתאים למטרתו. הקבלן אחראי 
לסלק את הפסולת וכל האמור בסעיף זה לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות 

אחרים שפעלו בשטח השירותים, יקבע על חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים 
הממונה את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת. בסיום השירותים ישיב הקבלן 

 את השטח למצבו קודם לביצוע השירותים ויפעל לפי הנחיות הממונה בקשר לכך. 

י מטעמו אצל הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מ .12
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 שינוי כאמור 

תחייבויותיו תינתן על כך הודעה לקבלן והקבלן מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מה
  לפי ההסכם.

אין בנספח זה ובהוראות בטיחות שבהסכם כדי למצות את חובותיו של הקבלן בקשר עם הבטיחות  .15
בעבודה, ומובהר בזה כי הוא יתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע השירותים בזהירות 

 כל דין. ובבטיחות קפדניים, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, בהתאם להוראות 

החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור ע"י הקבלן  .16
ועל חשבונו. מובהר, כי קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בנספח זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא 

 ין.יגרע מאחריותו וחובותיו של הקבלן במידה ובהיקף שקיימת לפי הוראות ההסכם ו/או הד

 הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו. .17

הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל  .18
 הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 
 :בשם הקבלן ה באנו על החתוםיולראי

 
 תאריך חותמת בר"תחתימה  תפקיד שם מלא
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 כללי בטיחות לנכנס לתחנת גז - 1'דנספח 
 

 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 
 ./13-4171631 -*)הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה, טל'

 (.יציאהה לכיוון החזית עם. )למתקן מחוץ רכבים החניית .1

 .הבקרה מחדר כניסה אישור וקבלת עדכון .1

 :החברה ממתקני אחד בכל כלשהי פעילות התחלת או/ו כניסה לפני .3

 חובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות הנדרשות לביצוע 
  .בפעילות קבלן חיצוני, מפרט הפעילות המתוכננת במקום לאותו יום פעילות 
 וריענון נהלי הבטיחות. חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה 

 .מינימום עובדים 1 של בצוות כניסה .2

 . לאתר כניסה/  עבודה אישור כל ייתן בטרם גז ניטור יבצע ז"נתג עובד .5

 ונבדק מכויל גזים גלאי הפעילות שעות בכל מפעיל הוא כאשר העבודה תהליך את ילווה ז"נתג עובד .6
 .ההפעלה לפני לתקינות

 (.(ExP התפוצצות מוגן שאינו אחר חשמלי ציוד וכל זימוניות, לרייםסלו מכשירים עם הכניסה אסורה .7

 עבודה היתר קבלת ולאחר עבודה לצרכי למעט, שהוא סוג מכל הצתה מכשיר/  ציוד עם הכניסה אסורה .8
 .מתאים

 !בהחלט אסור באתרים העישון .9

 :מתאים אישי מגן בציוד שימוש .11

 בגדי עבודה חסיני אש 
 משקפי בטיחות 
 קסדת מגן 
 במקומות בהם מפלס הרעש מ  –י שמיעה / אטמי אוזניים מגינ– db 85  ומעלה ו/או כאשר קיים

 שילוט המציין "רמת רעש מזיק".
 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות 

 בכתב( תיוג רשימת) בטיחות הרשאת נדרשת שלביצוען, מסוכנות שגרתיות בלתי עבודות סוגי פירוט להלן .11
 :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-) 
 )אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד 

 הכניסה טרם, הבטיחות ממונה או/ו המפקח י"ע שהוגדרו כפי הבטיחות הוראות כל ביצוע על להקפיד יש .11
 .ז"נתג לאתר

 .ז"נתג ממפקח יומי היתר לקבל יש עבודה לכל .13

 .כניסה הרשאת לבעלי למעט לתחום מחוץ הינו הבקרה חדר .12

 .בחברה התפעול אגף נציג בליווי ורק הרשאה לבעלי תותר הכניסה .15

 גישה) מילוט או/ו חירום לציוד מעברים לרבות, כשולמ או/ו ח מכל פנויים מעברים על לשמור והקפד וודא .16
 (.חירום ויציאות אש כיבוי ארונות, למטפה

 .מהאתר לפחות מטר 311 של ברדיוס והתרחק שהות ללא עצמך מלט – בחירום .17

 את השאר, עבודתך מקום את עוזב אתה כאשר, מהאתר פסולת כל ולפנות והניקיון הסדר על לשמור חובה .18
 .ייפגע לא שאיש כך, ומסודר נקי במצב המקום

 .הרשאה ובעל מוסמך חשמלאי י"ע רק יבוצעו חשמל במערכות עבודות .19
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 . ז"נתג חשמלאי י"ע יאושר מטלטל חשמלי בציוד שימוש .11

 .עבודה ובכלי בציוד פגיעה מנע, עבודתך ביצוע בעת .11

 .לכך הסמכה או הרשאה, רשות לך שתהיה מבלי אחר מישהו של עבודה תעשה אל .11

 .רשות ללא כלשהם אזהרה שלטי תסלק ואל תציג אל .13

 .העבודה מקום את לגדר יש, אחרים לעובדים סיכון להוות היכולה עבודה בכל .12

 .מורם משא מתחת תעבור אל .15

 .נפילה או/ו מעידה, להחלקה לגרום עלולה לב תשומת בחוסר הליכה .16

 .תםהשפע תחת להיות או חריפים משקאות לשתות, בסמים להשתמש אסור העבודה במקום .17

 . באתר שהותך במהלך שאירעו תאונה כמעט או תאונה, אירוע כל על החברה למפקח מיד הודע .18

 הקפד כן על, פלילית עבירה אף ולעיתים משמעת עבירת הינה, הבטיחות הוראות אחר הקפדה או/ו מילוי אי .19
 .אלו בטיחות כללי על לשמור

 :בחירום חיוניים טלפונים רשימת .31

 משטרה 

 מד"א 

 כיבוי אש 

 בקרה נתג"ז חדר 

 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 –ממונה בטיחות נתג"ז 

 111 
 111 
 111 

 13-6171231/1 ,6778* 

 18-6162111 ,1196* 

 18-9139139/21 

 152-1171917 

 152-1171919 

 152-1171911 

 152-1171915 

 :הטבעי הגז סיכוני על מידע ..3

MSDS מתאן  –: גז טבעי(CH4 – Methane) ,.97.UN 
 

 :גז חסר ריח וחסר צבע. תיאור 

 :גע עם גז מ ק ע"י דחיקת החמצן מהאוויר.הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום לחנ סיכון בריאותי
מידה והגז ניצת, יתכנו כוויות ב וויות קור.כ צאה מדליפת גז מצינור עלול לגרוםוהמתפשט במהירות כת

 טרמיות.

 :פיצוץ ו/או  סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פוטנציאל התרחשות סכנת דליקה
יכן להבה או טמפרטורות גבוהות ליד צנרת המכילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ ולאחר מ התלקחות אש.

 לשריפה של הגז.

 :הגז אינו ריאקטיבי. סכנת ריאקטיביות 

 :זניחים. נזקים סביבתיים 

 :פנה את כל האנשים מידית מהאתר.יש לדאוג להגנה מתאימה מאש  פעולות שיש לנקוט במצב חירום . 
 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עובדיו את הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה על ידי כל עובדיו.הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל 
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 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 דו"ח תקרית - 3'דנספח 
 

 דו"ח תקרית

אצל  השירותיםהקבלן ימסור לחברה דו"ח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע 

הייתה בידיעתו של הקבלן ושמצופה כי החברה תדע עליה באמצעות  הקבלן ו/או קבלן משנה, אשר

בדיקה ושקידה סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות 

ימים מהמועד בו נודע לקבלן אודות  7הסביבה. דו"ח כאמור יימסר לחברה בתוך  הגנתהציבור או 

 עת אודותיה.התקרית או מהיום בו צריך היה לד

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: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.1

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.3

 

 ת:תיאור התקרי .1

 השתלשלות האירועים; .1.1

 היקף הנזק; .1.1

 סוג התקרית; .1.3

 המקור הגורם לתקרית. .1.2

 

 ניתוח התקרית: .3

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. .3.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .3.1

 גורמים בסיסיים )מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(. .3.3

 

 תיאור הפעולות שננקטו: .2

 ת נוהל חירום.הפעל .2.1

 פעולה מתקנת מיידית, אשר נעשתה על ידי _______. .2.1

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .2.3

 הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(. .2.2

 

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.1

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.3
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 באתר ניהול הבטיחות - 6'דנספח 
 

 ניהול הבטיחות באתר, סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות

 

 סיכונים וסקר באתר הבטיחות ניהול .1

, בטיחות דרישות" מסמך י"עפ יעשה הקבלן של הבטיחות ממונה י"ע השירותים באתר הבטיחות ניהול (א

 לרבות, לדין ובהתאם להסכם 4'ד נספחב" הטבעי הגז מערכת עבור( HSE) הסביבה הגנתו בריאות

 הבטיחות ממונה של שחרורו .ב"וכיו לעבודות בטיחות היתרי מתן, בשטח לעובדים יומי תדרוך לצורך

 . ובכתב במפורש המפקח של מראש אישור טעון

באתר ככל שיהא בכך צורך בהתחשב  השירותיםבאחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות לצורך ביצוע  (ב

  .בנסיבות

 לבטיחות סיכונים לניהול סקר כיןלה הקבלן מטעם הבטיחות ממונהתהא רשאית לבקש מ החברה (ג

סעיף פעילויות מסוכנות, כפי שמוגדר ב לבקש מממונה הבטיחות הנ"ל ללוות, וכן בפרויקט השירותים

 .לעיל 1'דלנספח  11
 
 בטיחות בתנאי עמידה אי בגין מוסמכים פיצויים .1

דרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם החברה את שיטת הניקוד, אזהרות על מנת להמריץ את הקבלן לפעול ב

 וחיובים על פי העקרונות האלה:

 ( נקודות בגין ליקויי בטיחות:1

 נקודות. 5 -ליקוי ראשון  (א

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר  (ב

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר שני  (ג

 נקודות.  15 -ליקוי חמור  (ד

 

ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם, נתונה למפקח, ליועץ הבטיחות מטעם החברה או לכל  ( הסמכות להצביע על1

 ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.

 

 ( גובה החיוב:3

 תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.  -נקודות  5 (א

 תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב ללא חיוב. -נקודות  11 (ב

 ₪. 511דבר הטלת חיוב בגובה של תועבר לקבלן הודעה בכתב ב -נקודות  15 (ג

 ₪. 1,111תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה  -נקודות  15 (ד

 

( פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד ולהבטיח רמה 2

 גבוהה של ביצועי בטיחות.

 

 יוב מהתשלום לקבלן.( החיובים ייגבו בדרך של ניכוי גובה הח5
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 דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו - 7'דנספח 
 
 :טופס דוגמא לקבלן   

קבלן הנכנס לאתרי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו, 
 וזאת בטרם יכנס לאתרי החברה.

 
 ונה על העבודה מטעם החברה, לפני תחילת העבודה.את התוכנית יש להגיש לאישור לממ

 
 בתוכנית ניהול סיכונים, יפרט הקבלן:

 
 .)תוכנית עבודה( תיאור של כל אחד משלבי העבודה .1
 
 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .1
 
 תיאור כיצד הוא מתכוון למנוע סיכונים אלו. .3
 
ספרות(, שם פרטי, שם משפחה, מקצוע,  9בעלי המקצוע, כולל: מספר ת.ז. ) רשימה שמית של כל .2   

 תפקיד )כל בעלי המקצוע, ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום פלילי(.
 
 . השירותיםרשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, ציוד הרמה וכו', הנדרשים לביצוע  .5
 
 ו לביצוע הפרויקט, הכוללת: מס' רכב, סוג הרכב.רשימת רכבי עבודה )לא רכבים פרטיים( שיידרש .6

  
 אישורי בודק מוסמך תקפים, לעגורנים, מנופים, מלגזות וכו'. .7
 
 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8
 

 אישורי הסמכה תקפים למנהל/י עבודה; •
בודות עגורנאים וכל אישור שיידרש בערי הסמכה תקפים למפעילים השונים: אישו •

 וכנדרש בדין. 

 אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )בהתאם לצורך(. •

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק. •

 אישור מחלקת הביטחון. •

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין. •
 

 * ללא מסמכים אלו לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה *
 

  
 בהצלחה,

 
 ממונה בטיחות 

 ז הטבעי לישראל בע"מנתיבי הג
 
 

 ה באנו על החתום בשם הקבלן:יולראי
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 מערכת הגז הטבעי עבור (HSEהסביבה ) הגנתדרישות בטיחות, בריאות ו - 4'דנספח 

 

  (5)מהדורה  MAS-MAS-COI-0001-4מס' מסמך נתג"ז 

 )צרוב על גבי תקליטור רצ"ב(

 

 ישורא

בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו, אנו מאשרים כי 

מס' מסמך נתג"ז עבור מערכת הגז הטבעי  (HSEהסביבה ) הגנתדרישות בטיחות, בריאות וצרוב בו נספח 

MAS-MAS-COI-0001-4  לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם  על כל דפיו ונספחיו, תכנם מובן וברור (5)מהדורה

 והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 
 

 שם החברה שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך
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 כתב ויתור - 'הנספח 
 לכבוד:

 "(החברהנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  )להלן: "
 6158111, קריית עתידים, תל אביב 58177ת.ד.  -מגדל עתידים 

 

 ויתור תביעות: הנדון

 

"(, כי עם הקבלןהרינו להצהיר ולאשר בשם ____________________ ח.פ. _____________ )להלן: "

מיום _______ )להלן: הסכם למתן שירותי תחזוקה למזגנים בגין ₪ קבלת סך של ___________ 

מסוג כלשהו, על ידי הקבלן לקבלן ו/או לכל מי מטעמו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות  ו"(, לא יהיההסכם"

שבוצעו  שירותיםבקשר עם ההסכם והבמישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה, 

 __________.-בין התאריכים _________ ו במסגרתו

 

בכל מקרה שבו למרות האמור לעיל, תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה על ידי 

לן ו/או מי מטעמו, לרבות על ידי קבלני משנה של הקבלן, הקבלן מתחייב בזאת ומבלי לגרוע מזכויות הקב

החברה לפי ההסכם ו/או הדין, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום ו/או הפסד ו/או 

עם דרישתה הראשונה של  הוצאה שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, מיד

 החברה ומבלי שהיא תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך. 

 

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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 ערבות ביצוע -' ונספח 
 

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 31עתידים, ק"ממגדל 
 קריית עתידים 

 .4.78.1 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות ביצוע :הנדון

 

"(, אנו הח"מ _______, ערבים בזה כלפי נתיבי הגז הטבעי הקבלן"על פי בקשת _______ )להלן:  .1

לתשלום כל ובלתי חוזרת בלתי מותנית בכל תנאי , "( בערבות אוטונומיתהחברהלישראל בע"מ )להלן: "

בקשר  קבלןשהחברה עשויה לדרוש מאת ה "(הערבות סכוםש"ח )להלן: " _______סכום של סכום עד ל

 "(.ההסכם)להלן: "למתן שירותי תחזוקה למזגנים מיום ______  לבין הקבלןעם ההסכם שבין החברה 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .1

 קה בתנאי ההצמדה שלהלן:לסטטיסטי

 " יהיה מדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם ע"י הצדדים.המדד היסודי"

" לעניין הערבות יהיה המדד האחרון שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום המדד הקובע"

 כלשהו עפ"י הערבות.

 " לעניין הערבות יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמדה"

הסכום השווה למכפלת  -מדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי הצמדה אם יתברר כי ה

ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד הקובע יהיה 

נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישותיכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

 הצמדה.

 

 7תוך  , בתוספת הפרשי הצמדה,יבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבותאנו מתחי .3

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

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

 קבלןו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל קבלןי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הבמפורש, כ

 ערבות על ידינו.הו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  .2

הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על  סכום הערבות, ובלבד שסך כל

לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, ש. לפיכך, במידה בתוספת הפרשי הצמדה סכום הערבות

 תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 1ד ועל פי הקבוע בסעיף אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במוע .5

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכן לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי  .6

על פי  קבלןכתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת ל

 דין.כל 

 .כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית ןקבלהערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .7

 .ערבות זו ניתנת להסבה על ידכם לטובת מדינת ישראל .8
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ובכפוף לאמור להלן, תיוותר בתוקף במלואה עד  ]הכנס תאריך[ ערבות זו בתוקף מיום __________ .9

 )כולל(.   [תום תקופת האחריות לפי ההסכם]תום חודשיים ממועד ]__________[ 

ב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב, לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הער .11

 הערבות.  

דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני בית המשפט המוסמך  .11

 בתל אביב בלבד. 

 

 בכבוד רב,
 

_______________ 
/ חברת הביטוח[ ]שם הבנק                    
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 ביטוחהאישור  -' זנספח 
 

           לכבוד
 תאריך:..........................      נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 נ., ג.א.

את הביטוחים המפורטים להלן בקשר "( קבלןה.................... )להלן: " הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם
לבין נתיבי הגז  קבלןהשירותים הנ"ל בין ה מתןלכמוגדר בהסכם הכל , מזגניםתחזוקה לשירותי ביצוע עם 

 , כמפורט להלן:  ________"( מיום החברההטבעי לישראל בע"מ )להלן: "
 

 רוט הביטוחים:ילהלן פ
 
 : כלפי צד שלישיאחריות ביטוח   .1
 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח: מיום

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 1,111,111$מסך של גבולות האחריות: לא יפחתו 

וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק  קבלןהכל דין של הפוליסה מכסה את חבותו על פי 
 שייגרם לצד שלישי )גוף ו/או רכוש(.

מדינת ישראל והחברה כולל עובדיהם, מנהליהם, וחברי של ם לכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
 .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו קבלןהלמעשי או מחדלי ריון הדירקטו

 
 : מעבידים אחריותביטוח   .1
 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ש"ח 11,111,111גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

יעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו עקב בגין פג קבלןההפוליסה מכסה את חבותו של 
 עבודתם.

הפוליסה תכלול את מדינת ישראל, והחברה כולל עובדיהם, מנהליהם, וחברי הדירקטוריון 
 כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

 
 :המוצר אחריותביטוח   .3
 

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,111,111גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

 .בגין נזק עקב פגם במוצרים המסופקים על ידועל פי כל דין  קבלןההפוליסה מכסה את 

 .בלתי מוגבל תאריך רטרואקטיבי: 

בתנאי כי לא נערך  לאחר תום תוקף הביטוח חודשים לפחות 6גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו  קבלןהעל ידי 

 תמורתוזאת   -על ידי המבטח  במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה
 .נוספת פרמיה

כולל עובדיהם, מנהליהם, בעלי  מדינת ישראל, והחברהשל ם לכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
וזאת בכפוף לסעיף אחריות  והפועלים מטעמו קבלןהלמעשי או מחדלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון 

 .צולבת
 

 :הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאותכל 
 
בעלי מניותיהם, ם, , עובדיהםמנהליההחברה, מדינת ישראל, הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד  .1

או לוותר על זכות השיבוב  שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו , וכן כלפי כל אדם או גוףחברי דירקטוריון
 .כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

 



 

53 
 

הודעה בדואר רשום על כוונתו חברה להפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה, לא תבוטלנה אלא אם כן תימסר  .1
 מראש. יום ( 61שישים )לעשות כן לפחות 

  

 בלבד. קבלןהם חלה על יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק .3

 

תנאי הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מתנאי פוליסות במהדורת "ביט" התקפה במועד עריכת הביטוח או כל  .2
 נוסח אחר המקביל לו.

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

 
 

__________________                __________________ 
 שם החותם ותפקידו    חותמת חברת ביטוח
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 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחי אש - 'חנספח 

 שהוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי א
 

 לצורך נספח זה: 
 " משמע: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברה"
 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""
" משמעם: שטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם  חלות מגבלות של מערכת שטחי אש"

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

 חובת פינוי שטחי אש . .

ט ובהתאם להנחיות החברה, לפנות מהאתר באופן מיידי ועל חשבונו, "מתחייב, לפי דרישת משהב הקבלן 1.1
פינוי כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה כל חפץ הנמצא בחזקת הקבלן ו/או כל אדם המועסק מטעמו. 

 שבהסכם.

ט הרי שתקופת "על ידי צד שלישי לרבות על ידי משהב לפנות את אתרי העבודה הקבלןאם וככל שיידרש  1.1
 הקבלןהעבודות תוארך עפ"י הוראות שינתנו ע"י החברה בהתאם לצורך והחברה לא תבוא בטענות כלפי 

 בשל הארכת תקופת העבודות כאמור.  

ל מובא לידיעת הקבלן כי לחברה נוהל לתאום עבודות בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל הקבלן לפעו 1.3
על פיו ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה. מובהר כי נוהל זה 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.

 זק והפסד בשל פעילות בשטחי אשפטור מאחריות לנ . 1

ט ו/או מי מטעמם מכל "מבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין, הקבלן פוטר בזה את החברה ואת משהב 1.1
אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, 

לקבלני ולקבלנים אחרים של החברה ולמי מטעמם, אך  אשר יגרם לכל צד שלישי לרבות לקבלן, לעובדיו,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בקשר עם ו/או במהלך עבודות הקבלן, עקב מעשה או מחדל של 

 ט ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או כתוצאה מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל. "משהב

ט, עובדיו וחייליו לא יחשבו כצד שלישי. "בלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה, משה
התחייבויות הקבלן בסעיף קטן זה לא יחולו על נזקי פעולה מלחמתית כהגדרתה בחוק הנזיקין האזרחיים 

 .1951 –)אחריות המדינה(, תשי"ג 
 לעיל יחול אף לגבי כל נזק שייגרם 1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי הפטור בסעיף  1.1

לכל צד שלישי לרבות לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים אחרים של החברה ו/או למי 
 מטעמם עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים. 

ט "הקבלן מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מדינת ישראל ו/או משהב 1.3
ט ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם "ל ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקשר עם פעילות משהבו/או צה"

 בשטחי האש, בגין כל אחד מאלה: 

 לעיל; 1.1-ו 1.1כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  1.3.1

טעמו, ו/או  לצד ג' כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקבלן ו/או למי מ 1.3.1
 בקשר עם עבודות הקבלן בשטחי האש;

ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו, מבלי לגרוע "דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משהב 1.3.3
 מכלליות האמור לעיל, על ידי מי מטעם הקבלן;

 פינוי הקבלן ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות. 1.3.2

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

במלוא ההוצאות )לרבות הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או הוצאות  ט ו/או החברה"בלן יפצה את משהבהק
 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 הוראות הדין  3.1
 לעיל.  1בלן לשלם כמפורט בסעיף וזאת בנוסף לכן בנוסף לכל סכום שיחויב הק

לעיל. במקרה כזה ישא  1.1כל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה שהקבלן לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  3.1
ט ו/או החברה במקומו ומבלי להטיל על מי מהם כל אחריות "בעלות פינויים שיבוצע ע"י משהבהקבלן 

 לפינוי כאמור במקום הקבלן. 

למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/או בהסכמת הקבלן, בשל הגשת  כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו 3.3
ט ו/או החברה בקשר עם עצירת עבודות הקבלן "תביעה, לרבות ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, כלפי משהב

ו/או פינויו של הקבלן ו/או מי מטעמו בשל צרכים ביטחוניים, ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן עם קבלת 
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שהוגשה כנגדה בקשר עם האמור בסעיף קטן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו  תביעה ו/או דרישה
 לקבלן להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל.

שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הקבלן לרבות ע"י מי מטעמו )ובכלל זה עובדיו וקבלניו(  3.2
 לעיל.  1.1בגין נזק כאמור בסעיף 

ט כתוצאה מעצירת פעילותו ו/או העתקתה לאזור אחר "ו הפסד בו ישא משהבכל נזק, הוצאה, תשלום א 3.5
ט. מוסכם כי האמור "עקב ביצוע עבודות הקבלן שלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות החברה ו/או משהב

ט לא תחול לגבי תקופה שבה ניתנה הרשאה מטעם "בסעיף קטן זה לגבי עצירה ו/או העתקת פעילות משהב
 העבודות אך למעט אם נידרש במהלכה פינוי מיידי. ט לביצוע "משהב

 הוראות ביטוח  . 6

ט והחברה כולל עובדיהם, בעלי מניותיה "יכללו משהב - בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג' 2.1
וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את אחריותם של הנ"ל למעשה ו/או 

וכל הבאים מטעמו בכפיפות לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך למחדל של הקבלן 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה על שמו בלבד. 

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

ט והחברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיה וחברי "הפוליסה תכלול את משהב - חבות מעבידים בביטוח 2.1
 הדירקטוריון כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

יוותר המבטח על זכות התחלוף )כולל זכות  - לעיל 2.1-ו 2.1בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  2.3
ט, החברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון ו/או מי מטעמם, וכן "( כנגד משהבהתביעה

כלפי כל אדם או גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן כנגד כל אדם ו/או גוף שלמבוטחים זיקה 
 ות מקרה הביטוח.אליו או שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קר

  - כל הביטוחים שלעיל 2.2

ט ו/או החברה וכי המבטח "יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י משהב 2.2.1
ט ו/או החברה וכל סעיף "מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי משהב
הי את אחריות המבטחים, בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלש

 ט ו/או החברה. "כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי משהב

לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הקבלן יכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי ביטוחי  2.2.1
 ( יום מראש.61ט ו/או החברה, לפחות שישים )"הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי משהב

רה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי הקבלן בגין יכללו תנאי כי בכל מק 2.2.3
ט על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי "ו/או משהב נזק לרכוש החברה, תפוצה קודם כל החברה

מהם, ו/או שמי מהם עלול להיות חייב בו על פי פסק דין, בוררות, או החלטה אחרת. במידה 
ט או לגבי שיפוי מי מהם לעניין כל נזק "החברה ו/או משהבשהדבר יידרש להבטחת זכויות של 

מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או  אשר לגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב הקבלן
ט, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של החברה לשם הבטחת זכויות החברה "משהב

 לפי סעיף זה.

ט, יהיה הקבלן חייב להמציא, לפי "לבקשת משהב אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה 2.5
 דרישתם הראשונה, את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת הביטוח".

ידוע לקבלן כי אין בעריכת ביטוחיו ו/או ביטוחי החברה או מי מטעמה, בהמצאת אישורי הביטוח ו/או  2.6
ט ו/או להוות "ל אחריות כלשהי על משהבבהמצאת העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטי

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

ט והחברה בכל הליך משפטי, תביעה ו/או דרישה שיינקטו כנגד "הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם משהב 2.7
ט או החברה יודיעו "חייבויות החברה על פי ההסדרים, ובלבד שמשהבמשרד ו/או החברה בקשר עם הת

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

חות וכיו"ב אודות ט התחייב להמציא, במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים, מסמכים דו""משהב 2.8
אירוע נזק והכל בכפוף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט משהב"ט ובהתאם לכל דין. כמו 

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

 סודיות ואבטחת מידע . 7

עמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה בשטחי האש ולפי ההסכם וכי הקבלן מתחייב כי הוא וכל מי מט 5.1
ט, שיגיעו "הם ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר נוגעים לחברה ו/או למשהב
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אליהם ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע 
בקשר  ט"קשר עם התחייבויות החברה למשהבסכם זה, לרבות בשטחי אש, וכן בהתחייבויותיה לפי ה

ע"י החברה מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו  הקבלןלפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת 
 בתוקפם גם לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.

ק על ידו ו/או מטעמו וכל מי מטעם הקבלן המועס –עם חתימת ההסכם בין החברה והקבלן, הקבלן  5.1
יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואי  –בביצוע העבודות ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם 

ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או  5שימוש המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך 
מתחייב כי במידת הצורך  הקבלן כמו כן,לאחר תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע לחברה, לפי המאוחר. 

יחתום, לרבות המועסקים מטעמו כאמור לעיל בעבודות לפי ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח 
 ט מן החברה יעבירו לחברה כאמור לעיל."שידרוש משהב

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

 
 ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

 
 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 עדר ניגוד ענייניםיהצהרה על ה - 'טנספח 
 

 לכבוד 
 "(החברה") בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 
 שותפות[מס' ]ח.פ./ ______________ ]שם מלא[ _________________  , מצהירים בזה בכתב בשםאנו הח"מ

 כדלקמן: ,"(קבלןה)"
 
 זה.  נוובתוקף תפקיד חברהל/נותן שירותים קבלןכנותנים תצהיר זה הננו  .1

/נותן שירותים לחברה קבלןכ הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו .1
 ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת ההסכם או כדי בין היתר ומבלי שיהיה בכך  .3
משק הגז ו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום נבמהלך ביצועו, כל מידע הקשור בהיות

הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר, המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי 
 בשל עיסוקה.עמו לשמש לקוח החברה ו/או שלחברה יחסים עסקיים או קשרים מסוג אחר 

ין במישרין ובין כלשהו, בהאחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינותפקיד .2
 ינואו עיסוק ינוחברה ואין בתפקיד/נותן שירותים לקבלןכ נועם תפקידבעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

חברה. במקרה של היווצרות ניגוד ל/נותן שירותים קבלןכ בצע את תפקידנול נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת
 יםמתחייב ובישיבות, הננ נות במהלך השתתפות, לרבו/נותן שירותים לחברהקבלןכ נועניינים תוך כדי תפקיד

נו על ניגוד עניינים אפשרי. כן אנו מתחייבים לנקוט את כל דע לווי, מיד כשימנכ"ל החברהלהודיע על כך ל
האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם 

 כמתחייב בחוק.להוראות החברה ו

, לא נציע ולא ניתן ו/או 1977-נוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זב .5
נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, 

לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות  עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין 
או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא 

ו/או עם החברה התקשרות הי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מ
 כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

לא נייצג מאן דהוא כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג  ,ו שירותים לפי ההסכםנאנו, לרבות מי שביצע מטעמ .6
סגרת ביצוע ההסכם, אלא אם שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במ

אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך  ,קיבלנו את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך
 ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.  ףבתוקלהיות ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך 

ם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין או בעקיפין, ע .7
ו/או כל חוזה ו/או  עם החברה התקשרותהו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

 ההסכם. תובמהלך תקופהזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן 

ה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משר .8
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר 

 מועד חתימת ההסכם.

אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  .9
 ל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם.שיהיו מעורבים בכ

 .להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו יםמתחייב והננ .11

 נובתוקף תפקיד נוהחלות עליאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב .11
  חברה.כנותן שירותים ל

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל  .11
 הוראותיה.

 :קבלןיה באנו על החתום בשם היולרא

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 אי שימושסודיות ושמירת התחייבות ל - 'ינספח 
 

 לכבוד 
 "(החברה)" בע"מ ישראלחברת נתיבי הגז הטבעי ל

 
 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

מס' ]ח.פ./ ______________ ]שם מלא[ _________________  , מצהירים בזה בכתב בשםאנו הח"מ
 כדלקמן:, "(קבלןה)" שותפות[

לעשות כל  מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולאאנו 
שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע 

 . המידע הסודי , לרבותחברהקשור להו/או 

, ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהפעילות מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר -" סודיהמידע ה"
במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של  חברה, כל גוף או אדם הבא עם מי מהשלהעובדיה ונושאי המשרה 

ה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין חברעל ידי ה ליועץיימסר  ,אשר יגיע חברה,ה
תוך בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מ י היועץו/או בעקיפין, ו/או יגיע ליד

ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר,  ,, בין השאר. המידע הסודי כוללשמיעה, ראיה או עיון
לרבות בע"פ( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, 

ירות, מחקרי ישימות, מחקרים אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכ
ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות 

, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר חברהמוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה
, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים החברהמצוי 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, חברהה וארכיבי החברשל ההמחשבים, המסופים, והתקני התקשורת 
ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי חברכל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל

או הקשור בכך בכל  חברהאו העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של ה
כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל  למעט, צורה שהיא

 , בנחלת הכלל.שלנו התחייבות אחרת

התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים 
רה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המט

 . החברהמאת מראש ובכתב , אלא באישור מפורש (בנוסח נספח זה אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו

וה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא ואנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מה
א אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אל

 האמור.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו 
 חברה, עלול לגרום לידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוכדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המ

ורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל נזקים חמ
 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 הראשונה, ינזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מ חברהם למקצתן, עלול לגרו

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 
כנגד  חברההא לאחרת העומדת לה על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שת

 כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.

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

וסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח זה. ידוע לנו ומ כתבהאמור ב
 חוזה או מכוח הדין. 

 
מהחברה, בכל ד עם דרישה ראשונה יבה שהיא או מיאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סי

ו/או  ו/או ברשותנו עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו
, 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. 
 .החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של
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, 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

ל פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו נו עילקיום 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 

שור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הק
 .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  ,ן הסר ספקלמע ,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.

 תאגידו/או ל לא יעבירו את המידע שבידם לאדם מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידעונו יאנו מתחייבים כי עובד
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש אחרלגוף ו/או 

הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הננו מצהירים כי 
 הגבלת זמן.

 :קבלןהבאנו על החתום בשם ה יולראי

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 תנאי ביטחוןעמידה ב - י"אנספח 
 
 לכבוד

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

 עמידה בתנאי ביטחוןהתחייבות ל הנדון:
 

__________________  , ח.פ./ח.צ.[קבלן/ מועסק / קבלן של ה קבלן]שם ההח"מ ___________________  יאנ
 (, מתחייב ומצהיר כלהלן:"קבלןה)להלן: "

שיקבלו אישור ביטחוני של החברה  / קבלני משנה השירותים נשוא ההסכם רק ע"י עובדיםאת מתחייב לבצע  קבלןה .1
מה על או מי מטעמה לאחר העברת טפסים ממולאים כנדרש של שאלון לבדיקת ביטחון לרמה הנדרשת, הכולל חתי

כתב ויתור סודיות רפואית והסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי. מובהר בזאת, כי לביצוע השירותים יאושרו 
 שעברו תהליך בדיקה ביטחונית ברמה הנדרשת כאמור. / קבלני משנה עובדים

 משנהוקבלני ה יגיש לחברה מייד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע השירותים, רשימה של כל העובדים קבלןה .1
 שבדעתו לבצע באמצעותם את השירותים.

המיועדים במשרדי  וקבלני המשנה יתאם עם מנהל הביטחון של החברה מועד להתייצבות כלל העובדים קבלןה .3
 החברה, למילוי טפסים בנוכחותו או מי מטעמו.

היה תר, מבלי שאו לא לאש קבלןוקבלני המשנה של ה העובדים, קבלןלחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את ה .2
 .הלנמק החלטותי תחייב

או מי מטעמו או להפסיק  קבלןלמען הסר ספר, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של ה .5
כל טענה  קבלן. לא תהיה לאו ההתקשרות עמו כאמור לאחר שאושרה העסקתו גורם / מתן שירותים מטעם העסקת

 כל דרישה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור. מוותר מראש על קבלןבאשר לאמור לעיל וה

או מי מטעמו יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של החברה או מי  קבלןהטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי ה .6
שבדעתו או בדעת מי מטעמו להעסיק לא יאוחר  וקבלני משנה את רשימת העובדים קבלןיגיש ה כךמטעמו. לצורך 

או מי מטעמו  קבלןטרם מועד התחלת ביצוע השירותים. במידה שבמהלך ביצוע השירותים הב( יום 12רבעה עשר )מא
( יום 12עשר ) הלמנהל הביטחון את רשימת העובדים לא יאוחר מארבע קבלןיבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש ה

 לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.

 .קבלןחוני לעובד, יבוצע הדבר על חשבון הבמקרה הצורך בביצוע תחקיר ביט .7

מתחייב כי לא ייכנס לאתר של החברה או מי מטעמה ולא יתחיל בביצוע השירותים לפני שעבר הדרכת  קבלןה .8
ענון לא פחות מפעם בשנה ו/או בהתאם לדרישות יביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת יעבור ר

והיא אינה גורעת  שירותים, עובדיו וכל הבאים מטעמו לביצוע הקבלןל על ההחברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחו
 .לפי ההסכם קבלןמאחריות וחובות ה

מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות, רשומות אחרות ואמצעי אחסון הקשורים  קבלןה .9
 יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור. שירותים,ב

זיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך באישורים מתחייב להח קבלןה .11
 מייד בסיום עבודתו של כל עובד ובכל עת שידרוש זאת. ,ניתן האישור לוכאמור, של כל אחד מהעובדים 

 לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים לעסוק בשירותים אל מסמכים הקשורים בהם. קבלןה .11

מתחייב  קבלןלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה. הכל חריגה מהנה .11
 לדווח מיידית למנהל הביטחון של החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה.

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק  קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .13
"( ומתוקף כך כפופה להוראות השב"כ החוק)בסעיף זה להלן: " 1998-תשנ"חהביטחון בגופים ציבוריים, להסדרת ה

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, גופי הביטחוןוהמשטרה )להלן בסעיף זה: "
 שירותםר כל ספק, שביצוע ה. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסהחברה כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של מתקני

כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה 
 מתחייב לעשות כן. קבלןלבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון וה קבלןהחברה ל
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 ולראייה באנו על החתום:

 

 
 
 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 הבקשה להצעות - בנספח י"
 )תצורף לאחר גמר המכרז(

 

 הבקשה להצעות. .1
 .המכרזהחברה במהלך  ל ידיכל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע .1

 כל נספח אחר. .3
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 המחיר של הקבלןהצעת  - גי"נספח 
 גמר המכרז(לאחר צורף ת)
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 הקבלןהצעת  - י"דנספח 
 רז(גמר המכלאחר צורף ת)


