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 פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי הסכם למתן שירותי 

 

                           (513436394)ח.פ.  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ        בין:
 , קריית עתידים32עתידים, ק" מגדל 
 (58177)ת.ד.  6158101תל אביב  
  03-5611321; פקס: 03-6270453טלפון:  

 מצד אחד;                                                                                       "(;החברה)להלן: "                      
 
 

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

 מצד שני;                                                             "(;הקבלן)להלן: "                          
 
 

ית לצד תפיקוח על עבודות תשן שירותי והחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי למת הואיל
, והקבלן הגיש הצעה INGL/TENDER/2015/12 מערכת ההולכה לגז טבעי

 למכרז;
 

 והקבלן מעוניין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי; והואיל
 

לצורך קבלת השירותים המפורטים בהסכם  והחברה מעוניינת להתקשר עם הקבלן והואיל
 זה;

 
כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על  ,והקבלן מצהיר אילוהו

 הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;
 

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

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 הגדרות, פרשנות ותחולה .1

 למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם: אבהסכם זה תה .1.1

 

להסכם  נספח א'מפרט השירותים הכללי המצ"ב כרשימת אתרי החברה המפורטים ב - "אתר"
וכן כל אתר אחר של החברה הממוקם בכל מקום בארץ לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,זה

 תחנות ומתקני החברה. , לרבות בשטחשל החברה בהתאם להוראות ההסכם
למתן שירותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי  מכרז פומבי - "המכרז"

 שצורף אליהכל מסמך ממנה , הכוללת כחלק בלתי נפרד להסכם זה נספח י'המצ"ב כ
 המכרזפו.וריצ בהיעדראף ו מפנה אלי המכרזוכל מסמך אחר ש ,לרבות הסכם זה

למתן שירותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי וכן ך זה מסמ - "ההסכם"
החברה והקבלן, וכל מסמך אחר שההסכם  דייל חתומים ע, על כל נספחיהם, המכרז
  אליהם במפורש אף אם לא צורפו.  יםמפנ המכרזו/או 

 הממונה" "
 

 -בהסכם קנות לו המוהסמכויות המסוימות  ובעלנציג החברה לצורך ביצוע ההסכם  -
אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה  סמנכ"ל התפעול בחברה או נציג מוסמך

 לקבלן בכתב.
 מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל, על כל מתקניה, אביזריה, המחוברים והנלווים לה. - "המערכת"
 זה. להסכם נספח א'כ בבמפרט השירותים הכללי המצ"שירותי הקבלן כמפורט  - השירותים""
 " / יום"
 "ימים"

, אלא אם נקבע חג וימי שבתון(ימי ערבי חג  ,, שבתשישי)כולל ימי  םימים קלנדאריי -
 .במפורש אחרת במסמכי ההסכם

 

 המבוא להסכם זה ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.2
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 לצרכי פרשנות. נהשמשתלא הן נוחות בלבד ושם הן לינהבהסכם זה כותרות הסעיפים  .1.3

הצדדים שבו תנאים מיוחדים  דייל התייחסות מפורשת במפרטי החברה ו/או בנספח חתום ע .1.4
שצורפו לבקשה להצעה ו/או להסכם, המשנה מההסכם לעניין מסוים גוברת על ההסכם לגבי 

 אותו עניין מסוים בלבד. 

במקרה של סתירה או אי התאמה בין איזה ממסמכי המכרז, ובהיעדר קביעה מפורשת אחרת  .1.5
ל סדר העדיפות במסמכי ההסכם, יחולו סדרי העדיפות שלהלן )כל הוראה במסמך קודם ש

ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו ברשימה שלהלן(. בהיעדר התייחסות 
 להלן.  3.4בהסכם על נספחיו יחולו הוראות סעיף 

 
 :לעניין התמורה ותנאי התשלום    :לעניין ביצוע השירותים

 א. ההסכם;      נחיות הממונה;ה א. 
 ;המכרזב.     ; מפרט השירותים הכלליב.  
 ג.  הצעת הקבלן.      ;  ההסכםג.   
        ;  המכרזד.  
 הצעת הקבלן.ה. 

  

אין תוקף להסתייגות או לסטייה של הקבלן מהוראות ההסכם על נספחיו, אלא אם אושרו  .1.6
 במפורש ובכתב על ידי החברה. 

או סיום  שירותיםפי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע הל שמטבען או ע הוראות ההסכם .1.7
תחייבות ה(, לרבות ומבלי למעט, השירותיםהביצוע ההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף טרם סיום 

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

 או שותפויות וכיו"ב, חייב כל אחד מהם במלואמורכב הקבלן ממספר יחידים ו/או חברות ו/ .1.8
 ד ולחוד.ההתחייבויות לפי הסכם זה ביח

 פי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד.  לע קבלןאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות ה .1.9

 זכויות החברהלא יגרעו ו/או ישנו מההסכם,  כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר .1.10
   .בכתבובמפורש  החברה אלא אם הסכימה להם לפיו, לןקבוהתחייבויות ה

כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם יסודיותם של הוראות  ,מקום שנקבע בהסכם .1.11
  אחרות בהסכם, לפי נסיבות העניין. 

 ובדיקות מוקדמות קבלןהצהרות כלליות של ה .2

 להלן: דמצהיר ומתחייב כ קבלןה

 להסכם. נספח א'המפורטים בכי ביכולתו לבצע את השירותים  .2.1

 כי ביכולתו להגיע לכל אתר של החברה תוך עמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים. .2.2

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא  .2.3
ים שלהלן החברה(, מקיימים את כל התנא דייל מטעמו )אם קיים ואושר ע קבלן משנהו/או כל 

ההסכם, וימשיכו למלאם בכל ו/או  המכרזכנדרש לפי כל דין )כדרישת מינימום( ו/או לפי 
ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם  ,אם יהיו ,תקופת ההסכם על הארכותיו

 (:שירותים)גם לאחר השלמת ביצוע ה

, כל שירותיםהם בעלי הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום ה .2.3.1
 המכרזכל דין ו/או הנדרשים לפי וההיתרים וההסמכות התקפים  , האישורים,תהרישיונו

, לרבות בקשר עם קניין רוחני )זכויות יוצרים, פטנטים, ו/או ההסכם לביצוע השירותים
וכי הם בעלי כושר ויכולת המתאימים מכל  מדגמים, סימני מסחר וזכויות דומות אחרות(

י התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן; למען הסר ספק, הבחינות למילו
מובהר כי כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומם של 
רישיונות/אישורים/תעודות/הסמכות/היתרים כאמור או בגין הפרת תנאיהם של איזה 

 ;מהנ"ל, יחול על הקבלן או על קבלן משנה מטעמו, לפי העניין

 ;והדרושים לביצוע השירותים יוד וכלי העבודה המתאימיםח האדם, הצולרשותם כל כ .2.3.2
היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים, לרבות 
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ברמת מומחיות, ניסיון ואיכות  מסיבה כלשהי ו/או היכולת לגבות ציוד בעת תקלה כלשהי
  .שאינה נופלת מזו של כוח האדם והציוד שסופקו במקור

  בעלי הכושר הפיננסי, אישור עוסק מורשה וניהול ספרים;  הם .2.3.3

באם כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם מטעמו.  .2.4
 קבלןהו/או מי מטעמו מתחייב  קבלןהקשורה ב שירותיםתיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע ה

פניה לבית משפט וכן  דייל ככל הניתן, לרבות עלנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם 
ישא בכל תשלום וההוצאה, לרבות משפטיות ושכ"ט עו"ד ומומחים, שיגרמו בשל האמור בסעיף י

  קטן זה.

כי מתקיימים לגביו כל תנאי הסף המצוינים בבקשה להצעות והם ימשיכו להתקיים לגביו במהלך  .2.5
קופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם )גם , אם יהיו, ובכל תותקופת ההסכם על הארכותי

 לאחר השלמת ביצוע השירותים(. 

כי  ,ומצהיר 1976-כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז .2.6
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים 2לא קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 

 בהסכם. מהחברה להתקשר עמו

רלוונטי )לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי( הקשור כל מידע בדק  לפני הגשת הצעתוכי  .2.7
הבין היטב את כל דרישות ההסכם על ולביצוע ההסכם או ויתר על בדיקתם מרצונו החופשי, 

  .נספחיו

מקצועית  כי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ולוחות הזמנים שבו, ברמה .2.8
גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא מוותר על כל טענה שיש או 

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

תת הוראות בקשר לביצוע ל ו/או למי מטעמה ו/או לממונה כי על אף כל זכות הקיימת לחברה .2.9
ביצוע השירותים מוטלת האחריות על  ,על היבטים שונים של ביצוע ההסכםאו לפקח  השירותים

 באופן בלעדי על הקבלן.

או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור על  קבלןהגילה  .2.10
לעיל. בהעדר קביעה מפורשת בהסכם יקבע  1.5ויחולו הוראות סעיף  ,מונהכך מיד הודעה למ

  .להלן 3.4 כאמור בסעיףה הממונ

והוא נוטל  ,על פי הוראות ההסכם וכל כל דין שירותיםיבצע את כל הכי ו ,שלמהתו הצעכי  .2.11
 גם כאשר הם מבוצעים באמצעות עובדים ו/או שירותיםביצוע היות בלעדית כלפי החברה לאחר

 החברה. דייל ע אושרומטעמו )אם יהיו( אף אם  משנה קבלני

  סמכויות הממונה .3

גורם אחר אשר הוסמך ו/או כל ו/או הממונה  חברהה בלן יבצע את השירותים על פי הנחיותהק .3.1
דין ותקינה  וכל ה,ינתנתאם וככל ש, פי הודעה שתימסר לקבלןל על ידי החברה לצורך כך ע
. האמור בסעיף קטן זה יחול גם כלפי גוף מפקח בהתאם לשיקול החלים על ביצוע השירותים

קבלן כי ה ,אמצעי להבטיחכרק הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה  רה.דעתה הבלעדי של החב
בדרך ו/או לשנות אין במתן ההנחיות דלעיל או בהיעדרן כדי לגרוע ו. במלוא יקיים את ההסכם

 כלשהי מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי ההסכם והדין.

בלן או בהיעדרו, כל דבר , בנוכחות הקדוקולפי שיקול דעתו הבלעדי, לב בכל עת ,הממונה רשאי .3.2
לשם כך ולשתף לסייע לממונה בקשר לביצוע השירותים, לרבות בחצרי הקבלן, והקבלן מתחייב 

 .  כל דרך סבירהעמו פעולה באופן מלא וב

אם וככל שניתנה לקבלן ו/או למי מטעמו הנחיה כאמור לעיל מטעם הממונה ו/או החברה  .3.3
הסתייגותו המנומקת בכתב לפי העניין לממונה ו/או את הקבלן שהקבלן מסתייג מביצועה, ימסור 

לחברה וזאת מיד לאחר קבלתה ובכל מקרה לפני ביצועה אך מבלי לעכב את לוחות הזמנים 
לו החברה ו/או הממונה אחרת. לא  ולביצוע השירותים וחובת הקבלן לבצעה, אלא אם הור

 ועה.הקבלן רק לאחר ביצ דייל תתקבל הסתייגויות כאמור אם נמסרה ע

הוראות והחלטות הממונה יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים  .3.4
טיבה עם החברה. האמור ימקובלים בתחום השירותים ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המ

בקשה להצעות. אין באמור כדי בעדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או ייחול גם במקרה של ה
ייבויות הקבלן במסגרת הצעתו אשר ימשיכו לחול במלואן כלפי החברה גם לגרוע מכל התח

במידה והן מרחיבות על היקף השירותים וההתחייבויות הנדרש בבקשה לקבלת הצעות ו/או 
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ממונה הן סופיות ומחייבות את הקבלן ממועד מסירתן לקבלן ו/או הבהסכם. הוראות והחלטות 
 חוי אף אם הוא חולק עליהן. מי מטעמו והקבלן ימלא אחריהן ללא די

במקרה של מחלוקת רשאי הקבלן לפנות אל החברה בכתב על מנת  ,אמור לעילמהמבלי לגרוע  .3.5
ימים מקבלת ההודעה בורר מוסכם, ובמידה ולא הסכימו על  (10עשרה )שהצדדים ימנו בתוך 

להפעיל את  זהותו כאמור בתוך תקופה זו, בכפוף למסירת הודעה מראש לצד שכנגד, רשאי כל צד
 להלן.  31 מנגנון הבוררות כמפורט בסעיף 

 המכרז, ההסכםהצעתו, לממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי  .3.6
והדין בקשר עם ביצוע השירותים. למען הסר ספק, לממונה נתונות רק הסמכויות כמפורט 

כי סמכות כלשהי  ,החברה, למעט הוראות בהן נקבע דייל כם זה ו/או שהוסמך להן במפורש עבהס
 החברה בלבד. דייל תופעל ע

 נציג הקבלן .4

אשר ישמש כבא כוחו של הקבלן לכל דבר ועניין שיאושר על ידי החברה, הקבלן ימנה נציג מטעמו  .4.1
רצוף ובהתאם לכל דרישות ואשר ישגיח ויפקח על ביצוע השירותים באופן הסכם הבקשר עם 
 ההסכם. 

כאילו נמסרה לקבלן, וכל  חשבכל הוראה או הודעה שתימסר לנציג הקבלן על פי ההסכם תי .4.2
 כאילו נמסרה על ידי הקבלן.  חשבהוראה או הודעה שתימסר על ידי נציג הקבלן תי

ת לקבלן טעונה אישור מראש ובכתב של הממונה. הממונה רשאי להורונציג הקבלן כל החלפה של  .4.3
 אחר אשר זהותו תאושר מראש ובכתב על ידי הממונה. בנציג מטעמו  נציג הקבלןלהחליף את 

 דםאח הולא מסר הקבלן הודעה על מינוי נציג כאמור, תהיה החברה רשאית לראות במי מכ .4.4
 מטעם הקבלן המבצע שירותים לפי הסכם זה, כנציג הקבלן. 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .5

ציוד, המתקנים, האביזרים, את כל ה לספק על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו מתחייבהקבלן  .5.1
הוא יהא ובקצב הדרוש, היעיל של השירותים  םלביצוע יםשודרהחומרים וכל הדברים האחרים ה

סיוע מצד למען הספק ספק, השירותים. ביצוע משך כל תקופת ב ולאחסונם אחראי לשמירתם
רים האמורים בסעיף זה לעיל לאור בקשת הקבלן או אספקת הדבבו/או מי מטעמה החברה 

אחריות כלשהי לרבות בשל ו/או על מי מטעמה להטיל על החברה כדי בו מיוזמתה, לא יהיה 
 לעיל. יםתקלה, עיכוב ואי אספקת האמור

 הםגרם ליוכל נזק שי ו,באחריות לעיל יהיו 5.1הדברים שיובאו על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .5.2
 לפי ההסכם, למעט לוחות הזמניםלא ישפיע על  כאמור נזק. כל וועל חשבונ קבלןה ל ידייתוקן ע

 החברה.אישור בכתב מ יינתןאם 

כי הציוד וכלי העבודה לביצוע השירותים יעמדו במגבלות השימוש  ,באחריות הקבלן לדאוג .5.3
 החלות על עבודות לצד מערכת הולכה המזרימה גז טבעי בלחץ גבוה. 

אמור כל היהיו בהתאם ל בהם יבצע שימוש יוד, המתקנים והחומריםהצכי  ,קבלן אחראיה .5.4
 בהסכם ונספחיו ומתאימים למטרה ולשימוש להם נועדו. 

הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר להיקף, אופן, החומרים והכלים שנקבעו לביצוע  .5.5
 השירותים, אלא בהסכמת הממונה בכתב ומראש. 

חומרי "להלן: החברה תספק חומרים ו/או ציוד לשירותים )כי  ,אם נקבע בהסכם במפורש .5.6
קבלתם ל"(, יושאלו חומרי החברה לקבלן אשר אחראי לתאם עם הממונה מועד החברה

לאחריותו ושליטתו, ממשרדי החברה ו/או ממחסני החברה כפי שיחליט הממונה לפי שיקול דעתו 
 הבלעדי, ללא תוספת תמורה. 

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  – נפרד מהשירותיםחלק בלתי  חומרי החברה יהוו .5.7
 לטיב השירותים.

 ומטעמו המועסק במתן השירותים ינהג בחומרי החברה עמ דםאוח הכי כ ,הקבלן מתחייב לוודא .5.8
 . םוכשירות םבא במגע במלוא הזהירות והמיומנות על מנת לשמור על תקינות ואה

לחברה את חומרי החברה במצב  הקבלןיחזיר  סיבה שהיא, בגמר השירותים ו/או הסכם זה מכל .5.9
שבו קיבלם, למעט בלאי סביר ולמעט נזקים שהוכיח, כי אינם בשליטת הקבלן או איזה 

וזאת )כהגדרתה להלן( מהמועסקים על ידו. לא הוחזרו חומרים כאמור תקוזז עלותם מהתמורה 
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 חובת ההוכחה על התאמת חומרידין. מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה לפי הסכם זה ו/או ה
 .הקבלןכאמור לעיל חלה על  החברה

 שירותיםהטיב  .6

הקבלן יבצע את העבודות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל מקבלן מומחה בתחומו, וכמפורט 
 להלן:

 ; השירותיםביצוע הוראות כל דין ותקינה החלים על  ימלא .6.1

לשביעות  השירותיםהשלמת לצורך  ו ומיומנויותיומיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיישקיע מ .6.2
 ברה; של הח ה המלארצונ

יעשה כל דבר הנדרש והסביר שקבלן סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה לצורך ביצוע  .6.3
  בהתאם להסכם זה.  השירותים

קבלני משנה מטעמו, נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכל נוהל  דייל יאמץ ויקיים, לרבות ע .6.4
כדוגמת שירותים הנהוג בידי קבלנים המבצעים   GOOD INDUSTRY PRACTICEעל פיאחר 

לפי הסכם זה וכפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת  יםהמבוצע שירותיםה
מדויקת ואמינה. החברה השירותים בצורה תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה ולשם ביצוע 

הקבלן  דייל צעים הסבירים לוודא קיום הוראות סעיף קטן זה עתהיה רשאית לנקוט בכל האמ
 ועל חשבונו. 

  ביצוע השירותיםומקום  אדםהכוח  .7

ח וכ באמצעותעל עצמו לבצע עבור החברה את השירותים  קבלןבמשך תקופת ההסכם מקבל ה .7.1
 דייל עובכתב אחר שיאושר מראש  דםאח ואו כ קבלןהחברה במועד בחירת ה דייל שאושר ע דםא

בכל אופן שהוא זכות להחליף עובדים  קבלןאין באמור כדי להשתמע או כדי להעניק להחברה. 
  .קבלןו/או בעלי מקצוע אשר שמם ננקב כמי שיעסקו במתן השירותים או התחייבו בו ביחד עם ה

ח האדם שאושר ובמקרה בו יבקש הקבלן במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה, להחליף עובד מכ
, למעט במקרים בהם יוכח לחברה כי הפסקת ₪ 8,000, יישא הקבלן בקנס של על ידי החברה

  .פעילות העובד הינה בשל סיבה אשר אינה תלויה בקבלן ואינה נתונה להשפעתו

וההשגחה עליו,  שירותיםח האדם הדרוש לביצוע הוככל , על חשבונו, את ספקמתחייב ל קבלןה .7.2
יעסיק בביצוע  קבלן. השירותיםביצוע בעו ללוחות הזמנים שנקעל פי ביעילות, באיכות ו

ח אדם מהימן, בעל ניסיון, מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע ואמצעים טכניים ורק כ שירותיםה
, ובכלל זה בעל כל הרישיונות, הסמכות, סיווגים לביצוע שירותיםביצוע ההמתאימים ל

ת בטיחות, כנדרש לפי כל דין ורק לאחר שעברו הדרכו שירותים, ככל שנדרש לביצוע השירותיםה
    .הלןל 9.5 -ו 9.4פים וכאמור בסעי

ארוחות לפי הסכם זה ועל חשבונו,  שירותיםלמועסקים מטעמו בביצוע ה ספקמתחייב ל קבלןה .7.3
 ספקתאבכל דרך שהיא לדאוג ל תמחויב הכי החברה לא רואה עצמ ,מובהר בזאת .והסעדה

   האמור לעיל.

לפי הסכם  שירותיםופת ההסכם, לגבי המועסקים מטעמו בביצוע המתחייב לנהוג בכל תק קבלןה .7.4
זה, בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו, לרבות כלל החוקים 
הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל, תקנות וצווים, כפי שיהיו מעת לעת, ומבלי 

, חוק 1959-למעט: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי
, חוק דמי מחלה, 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1951-שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

, חוק שער שווה 1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1950-, חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-תשל"ו
, חוק 1953-, חוק החניכות, תשי"נ1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"נ1965-לעובד ולעובדת, תשכ"ו

, חוק פיצויי 1958-, חוק הגנת השכר, תשי"ח1951-חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א
, חוק שער מינימום, 1995-, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ח1963-פטורין, תשכ"נ

האמור בהוראות  אתוכן , 2002-, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב1987-התשמ"ו
, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ו/או המיוחדים םיההסכמים הקיבוציים הכללי

הרלבנטי למתן  שנערך והוא בר תוקף בענף המתאיםאחר ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי 
בה , או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחוהשירותים שירותיםה

  .שהוצאו על פי הסכמים אלה

כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק, לרבות ביטוח  ,מצהיר קבלןה .7.5
  במשך כל תקופת ההסכם.לקיימם  יךשמחבות מעבידים, ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת, וי
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סוציאליות  מתחייב לשלם למועסקים מטעמו שכר ברוטו )שכר ברוטו אינו כולל הטבות קבלןה .7.6
     ותשלומים נלווים מכל סוג( שלא יפחת מהמתחייב לפי דין או משכר מינימום.

)כולל(  7.6  – 7.1 אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים  קבלןה .7.7
שימוש בקבלני משנה( לצורך  קבלןעיל בהתקשרויותיו עם קבלני משנה )אם אישרה החברה לל

  סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם. ,ספקוהשירותים לפי הסכם זה. למען הסר  שירותיםביצוע ה

מתחייב, כי כל העסקה של אנשים מטעמו  קבלן, הברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח .7.8
מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש החלפתם או הוספה עליהם (, או קבלני משנהו/)עובדים 
לרבות עמידה  , בדבר עצם העסקתם וזהותםהבלעדי םלפי שיקול דעתו/או הממונה ברה של הח

סכמת משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הלעיל, אין באמור  .לעיל 7.1 בדרישות בסעיף 
לפי שיקול דעתה  , והעסקה כזו תיעשהאם בכלל להעסקת קבלני משנה ,ו/או הממונה החברה
ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה. של החברה הבלעדי
לפי  שירותיםה לביצועלהפסיק העסקתו של מועסק בקשר  קבלןלדרוש מה םרשאי הממונה

אף אם אושר על ידי החברה בעבר,  או להחליפו באחר, ה מטעמו,ההסכם, לרבות מנהל העבוד
הבלעדי  םולפי שיקול דעת םלנמק את החלטת יםחייב יהיו ו/או הממונה וזאת מבלי שהחברה

( ימי 30)משלושים לא יאוחר ולבצע החלפה כאמור מיד נדרש להפסיק העסקה כאמור  קבלןוה
לחברה לא יחזור  שירותיםר למתן האדם שהופסקה העסקתו בקש .דרישההקבלת עבודה מ

  , במישרין או בעקיפין. שירותיםלהעסיקו בקשר ל קבלןה

במקרה של החלפת פקח קווים, מכל סיבה שהיא, בין אם לבקשת החברה ובין אם לבקשת  .7.9
 החדש.הקווים הקבלן, יישא הקבלן בעלות של חודש חפיפה בעבור פקח 

ות כאמור בסעיף קטן זה, השירותים יסופקו כי בכל מקרה ובכל עת, לרבות בנסיב ,מוסכם .7.10
 הקבלן בהיקף, באיכות ובלוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה.  דייל לחברה ע

שמם שו/או בעלי מקצוע מועסקים  זכות להחליף קבלןאו להעניק לו/להשתמע לעיל אין באמור  .7.11
גבלה על מספר לא תהיה מ .קבלןביחד עם ה הןאו התחייבו ב שירותיםה ביצועננקב כמי שיעסקו ב

 הפעמים בהן יוכלו החברה ו/או הממונה לעשות שימוש בזכויותיהם לפי סעיף קטן זה.

מכל חובותיו ואחריותו לפי  קבלןעל ידי קבלני משנה, לא משחררת את ה שירותיםביצוע ה .7.12
ההסכם והדין, ביחד ולחוד עם קבלני המשנה. החברה תהא זכאית לפנות לקבלני המשנה 

חייב בהם ללא כל תמורה נוספת ובלבד שמסרה  קבלןתר, לצורך תיקונים שהבמישרין, בין הי
  .קבלןבמקביל הודעה על כך ל

ביצוע השירותים יעשה במשרדי החברה וכן בכל אתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של  .7.13
  הממונה.  

 אופציה )זכות ברירה( לשינוי בהיקף השירותים .8

ו/או בתדירותם ו/או בסוגם היקפם, ברותים לרבות לבצע כל שינוי בשי שמורה האופציהלחברה  .8.1
, ו/או בחומרים ו/או בציוד ו/או בכלים שנקבעו לביצועם בהסכם זמינותםבאו ו/כמותם ו/או ב

  אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.כאמור בסעיף זה. לקבלן לא מוקנית זכות זו, 

ערכו של השינוי. אם טרם ללא דיחוי אף אם טרם נקבע  שינויים כאמור הקבלן מתחייב לבצע .8.2
כמות  ,הציוד ,ח האדםונקבע ערכו של השינוי מתחייב הקבלן לתעד במסמכים את שעות עבודת כ

ימסרם לחברה מיד הקבלן ו ,כל הוצאה אחרת הקשורה בביצוע השינוי על ידוכן וסוג החומרים ו
 לפי דרישתה. 

דעתה הבלעדי, בכל עת במהלך פי שיקול  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החברה רשאית, על .8.3
מתן השירותים לממש את האופציה הנתונה לה לצמצם או להרחיב כמות ימי העבודה של כל 

 אחד מפקחי הקווים במקרים שלהלן: 

שירותי פיקוח חודשי גלובאלי אינם נדרשים במשך כל ימי העבודה בחודש או אינם  .8.3.1
 כלל; או,  יםנדרש

ם נוספים בהיקף משרה קווי לפקחי שירותיםקיים לחברה צורך להרחיב את היקף ה .8.3.2
 חלקי. 

לעיל תימסר לקבלן הודעה מוקדמת של חודש מראש לפני הפסקה / צמצום  8.3במקרים שבסעיף  .8.4
והציוד הנדרש למתן  דםאח הו/ הרחבה כאמור והקבלן מתחייב להעמיד לרשות החברה את כ
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 ,הקווים באחת משתי החלופות השירותים לפי ההסכם. לאחר תקופת ההודעה לעיל יועסקו פקחי
 כפי שתחליט החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כלהלן:  

במקרה של חודש עבודה לא מלא של פקח קווים תשלם החברה לקבלן את התמורה  .8.4.1
להסכם כפי  נספח ט'היחסית מהתעריף הגלובאלי לחודש שבהצעת המחיר של הקבלן ב

ם עבד פקח הקווים מתוך אותו החברה, ביחס למספר השבועות בה דייל שאושרה ע
 שבועות.  4.3חודש. לצורך זה "חודש" נמשך על פני 

באופן יומי לפי הנחיות החברה מעת לעת תשולם התמורה בגין ביצוע עבודות בפועל לפי  .8.4.2
תעריף הרג'י ליום עבודה )לרבות בקשר עם יום ו'( שבהצעת המחיר של הקבלן כפי 

   החברה. דייל שאושרה ע

בכל תקופת ההסכם הארכותיו,  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי שמורה האופציה,ברה חלכמו כן,  .8.5
לפקח קווים נוסף, אחד ו/או יותר בהתאם לתמורה עם הקבלן להרחיב את היקף ההתקשרות 

 החברה.  דייל להסכם כפי שאושרה ע נספח ט'שנקבעה לתפקיד זה בהצעת המחיר של הקבלן ב

ם כאמור לעיל לא יפגעו במחיר הבסיסי לחודש עבודה ו/או הרחבה, צמצום וכמות ביצוע השירותי .8.6
 נספח ט'לעבודות רג'י )ליום עבודה לרבות ליום של פקח/י הקווים שבהצעת המחיר של הקבלן ב

מחירי בקשר ל. הקבלן מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה (החברה דייל להסכם כפי שאושר ע
החברה את היקף השירותים בהסכם זה, תתווסף להסכם. הקטינה או הרחיבה  נספח ט'הצעתו ב

בהצעת המחיר של הקבלן המפורטים  םמחיריהאו תופחת התמורה בהתאם ולפי העניין, על סמך 
 החברה.  דייל ע ולהסכם כפי שאושר נספח ט'ב

 ימי עבודה( 20) פהיחודש חפ , יבצע הקבלן על חשבונו,במקרה של החלפת פקח מכל סיבה שהיא .8.7
 .חליףלפקח המלפחות 

לעיל ולפי שיקול  8.7 – 8.3סעיפים מסגרת ככל ובמידה והשינוי הנדרש מהחברה אינו מוסדר ב .8.8
הקבלן דעתה הבלעדי של החברה ההסכם אינו כולל מחירים הישימים לשינויים כאמור לעיל, 

שלהלן בגין השינוי הנדרש כפי שתחליט החברה לפי שיקול דעתה תוספת המחיר  את זכאי לקבל
חומרים טובין ו/או באמצעות ובלבד שלבקשת החברה ביצע הקבלן את השירותים הבלעדי 

נוספים ו/או כלים ו/או ציוד שלא נכללו בהצעתו ו/או לפי הנחיות בכתב של החברה טרם הגשת 
"(. תנאי טובין נוספים"להלן: ו/או ההסכם ו/או נספחיו ) המכרזהצעת הקבלן, לרבות לפי 

 כל האמור להלן:   לזכאות כאמור הוא התקיימות

 שינוי האמורבגין ה על הצורך על צורך בתוספת מחיר ו/או זמןהקבלן מסר לממונה  .8.8.1
 כמותם; יין וצ מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה לפני ביצועו, בצירוף  פירוט

שלא היה בהוצאות נוספות כי ביצוע השינוי כרוך  ,הקבלן הוכיח לחברה במסמכים .8.8.2
תים לפי הצעתו טרם חתימת ההסכם או הנחיות נושא בהן אילו ביצע את השירו

 החברה טרם הגשתה; 

ובלבד שהטובין הנוספים אינם פחותים ובטיבם מהטובין המקוריים שבהצעת הקבלן  .8.8.3
טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה קודם להגשתה. האמור בסעיף זה כפוף 

 להלן.   19 ל"חובת הקטנת הנזק" של הקבלן כאמור בסעיף 

במקרה בו אישרה החברה את השינוי בכפוף לאמור לעיל, תשלם החברה לקבלן את תמורת  .8.9
( 12%השינוי על סמך הוצאות ישירות )ציוד, חומרים וכ"א( בתוספת של עד שנים עשר אחוז )

של הקבלן  מהתמורה בלבד כ"רווח קבלני". שירותים נוספים להם סעיפים בהצעת המחיר
ל להסכם ישולמו לפי מחירן בהצעת המחיר של הקבלן כאמור כפי שאושרו מראש ע נספח ט'ב
 .החברה דיי

וה התמורה הסופית, התמורה בגין שינוי ו/או שירותים נוספים מכל סוג כאמור לעיל מהו .8.10
הממצה והבלעדית בגין שינוי ו/או שירותים נוספות כאמור והקבלן לא זכאי לכל תוספת תמורה 

 אחרת. 

במידה והחברה תבטל או תצמצם את היקף ההתקשרות של פקח קווים, מסיבות שהקבלן אינו  .8.11
ן הקצאת אחראי להן, תשפה החברה את הקבלן בגין הוצאה ישירה בה הקבלן נשא בפועל  בגי

הרלוונטי. גובה הוצאה ישירה זו הקווים לפקח רכב בלבד שסיפק  בשיטת "ליסינג" 4X4רכב 
שיטת ברכב  לפקח יהיה שווה ל"קנס" של חודש בודד שנדרש הקבלן לשלם במקרה שהקצה

/ צמצום היקף ההתקשרות  ליסינג בלבד. פיצוי זה יהווה הפיצוי הבלעדי והממצה בגין ביטול
קטן זה, במצבים בהם הקצה הקבלן את הרכב בכל דרך אחרת )לרבות רכישה/ כאמור בסעיף 

השכרה וכיו"ב(. הוצאה ישירה זו תשולם בחודש הראשון שלאחר צמצום או ביטול היקף 
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הקבלן ושאר המסמכים הנדרשים לחברה בקשר  דייל ההתקשרות בכפוף למסירת החשבון ע
בסעיף זה בעבור רכבים שהוקצו לפקח שהינם  למען הסר ספק, לא ישולם כל פיצוי כאמור לכך.

 בבעלות הקבלן ו/או הוקצו בשיטה של שכירות ו/או בכל שיטה אחרת שאינה שיטת "ליסינג".  

יראו טרם ביצוע השינוי ו/או השירותים הנוספות  מסר הקבלן הודעה לחברה כאמור לעיללא  .8.12
 . ת כאמורפאותו כמסכים לשינוי המבוקש ללא תוס

 ות בשירותיםבטיחות וגה .9

של עובדיו וכל הבא כי הקבלן הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות  ,מוסכם .9.1
הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגהות. הקבלן מטעמו ולביצוע 

מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע השירותים ולביצוע הוראות כל 
והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה, לרבות לעניין מינוי ממונה על החוקים 

 ."(החוק)להלן בסעיף זה: " 1954-הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים מכוחה לשחררם או לשפותם הקבלן 

בגין הפרת התחייבות זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם
מתחייב הקבלן לקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה, לרבות החוק, פקודת 

"(, והתקנות, ההוראות והצווים הפקודה)להלן: " 1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל
יות האמור לעיל, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, שהותקנו על פיהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלל

. הקבלן 2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳ג, ו1990-התש"ן
ימלא אחר כל נהלי הבטיחות של החברה והנחיותיה, אם וככל שיינתנו לקראת ביצוע השירותים 

עמה. בנוסף, הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות ובמהלכם, על ידי החברה ו/או ממונה הבטיחות מט
 על כל הוראות הדין הרלוונטיות בתחום הגנת הסביבה.

כי כל קבלני המשנה מטעמו וכל מי מטעמו מבצעים את השירותים בהתאם  ,הקבלן אחראי לוודא .9.2
 לעיל.   9.1למפורט בסעיפים 

רק לאחר שהקבלן וכל , כניסה לאתר של החברה תורשה זהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .9.3
נציג החברה. בזמן השהייה באתר  דייל הבא מטעמו לביצוע השירותים עברו תדריך בטיחות ע

הקבלן וכל הבא מטעמו ישמעו לכל הוראות עובדי החברה ומי מטעמה בקשר עם הבטיחות 
בעבודה אם וככל שניתנו לקראת ובמהלך ביצוע השירותים. התחייבויות הקבלן בסעיף קטן זה 

 חולו בשינויים המחויבים גם כלפי מי שבחצריו האתר.י

כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני שעבר תדריך בטיחות מטעם  ,הקבלן מתחייב .9.4
ענון לא פחות מפעם בשנה ובהתאם למועדים יהחברה, ובמקרה של עבודה מתמשכת יעבור ר

טעם הקבלן ואינה גורעת מאחריות וחובות שבדין. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע העבודות מ
 הקבלן לפי הסכם זה.

בטיחות ותנאים עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי  קבלןה .9.5
ובאין  ,לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל דין

 ,קחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודהכפי שיידרש על ידי מפ - דרישה חוקית
 החברה.  דייל ו/או ע 1954-התשי"ד

המועסקים על ידו בביצוע  עבורבטוחים הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, אמצעי תחבורה  .9.6
, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים הםומ אתרי העבודה ו/או המבניםאל שירותים ה

 דבר אחר הכרוך בכך. יידרשו וכל שאו 

רק לאחר קבלת אישור  ובוצעימעבר לשעות האור שירותים לא תורשה לינת עובדי הקבלן באתר.  .9.7
 הממונה.

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, הקבלן ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא  .9.8
ת מטעמה ו/או שיהוי אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחו

של מי אחר שהוסמך מטעמה להורות לקבלן בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, ללא כל תמורה 
נוספת או פיצוי עקב פעולות שנקט הקבלן על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר קבלן, הפרת 

כל האמור בסעיף זה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם זה והחברה תהא זכאית ל
 הסעדים המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

הוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הקבלן ו/או מי מטעמו  .9.9
כי הוראות הבטיחות  ,אצל הממונה ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה. מובהר בזאת

החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של  דייל והנהלים של החברה ניתנים לשינוי ע
שינוי כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן והקבלן מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי 

  נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.
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 נספח ב'מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים ללא כל סייג את כל המפורט ב .9.10
דרישות נתג"ז, כהגדרתן בנוהל  HSEוכן לעמוד בדרישות  וראות בטיחות וגהותלהסכם לעניין ה

. לעותק מסמכי המכרז CDהמצורף ב עבור מערכת הגז הטבעי (HSE) בריאות, בטיחות וסביבה
הקבלן אחראי לוודא, כי כל הבא מטעמו לביצוע השירותים יקבל לידיו את הנספח שלעיל ויפעל 

 במתן השירותים.   ולפי

באתר עובדי החברה,  יהיו נוכחיםשירותים לא בכל עת במועד ביצוע השלן מאשר, כי ידוע לו הקב .9.11
למעט הממונה ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או המפקח מטעם בעל תשתיות 
שבאתר העבודות או בסמוך לו ו/או קבלנים אחרים מטעם החברה, אשר רשאים להיכנס לאתר 

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

בטיחות בשירותים שאחראי נושא הלמצות את חובות הקבלן בקשר עם  זהאין באמור בסעיף  .9.12
בזהירות ובבטיחות קפדניים, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר,  םהקבלן לבצע

 ה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום הקבלן.בהתאם להוראות כל דין ומבלי שהחבר

הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם  .9.13
לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הקבלן בגין הפרת 

 . על כל תתי סעיפיו להסכם 3 התחייבויות הקבלן לפי סעיף 

 להסכם נספח ב'ו זהסעיף הוראות ו/או מי מטעמו את הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו  .9.14
 ל עובדיו.לכ דייל ע ותולדאוג לביצוע ההנחי

 הימנעות מפגיעה בתשתיות והפרעה לציבור וניקיון האתר .10

ות כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע פגיעה ננקטבמהלך ביצוע השירותים הקבלן אחראי לוודא, כי  .10.1
 במתקנים ורכוש לרבות של צד ג', יצירת מפגעים ושמירה על ניקיון האתר. 

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן, תוך כדי ביצוע השירותים, בנוחיות  .10.2
או בזכות השימוש  הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב

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

במסגרת האמור לעיל הקבלן יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה  .10.3
פן סביר מפגעים במתקנים ורכוש, לרבות של צד ג' וינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באו

 לציבור, לסביבה ומטרדים. 

בו נודע לקבלן, בכל דרך, על מעשה או מחדל כלשהו, בין של הקבלן ו/או של צד ג', בכל מקרה ש .10.4
שיש בהם חשש סביר לסכן או לגרום נזק, לרבות גרימתו בפועל, למערכת או לבטיחותה, לצד ג', 

ללא כל עיכוב מיד על כך ב הקבלן להודיע מתחיילסביבה, ו/או או לבריאותו ו/לביטחון הציבור 
 48נתנו, לרבות על ידי מסירת דיווח מלא עד יממונה ולפעול לפי הנחיותיו, אם וככל שילושיהוי 

שעות לאחר שנודע על התרחשות נזק כאמור, לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש החברה לפי שיקול 
 .דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם

 ביצוע עבודהעל לוחות זמנים ודו"ח צו תחילת השירותים,  .11

והקבלן  להלן 15.2 הממונה רשאי למסור לקבלן צו לתחילת השירותים במועדים שבסעיף  .11.1
מתן צו תחילת השירותים כאמור או מהתאריך ימים ממועד  7בתוך מתחייב לבצע את השירותים 

נספח א' במפורט בהתאם להנחיות הממונה בכפוף לוחות הזמנים ננקב בצו זה ובמסגרת לש
 . קבלןהוכפי שיעודכנו, אם יעודכנו בהסכמה בין החברה ו, להסכם

ח האדם, הציוד, כלי העבודה, החומרים וכיו"ב המתאימים וכי לרשותו כ ,הקבלן מצהיר ומתחייב .11.2
  לעיל. 11.1 יף ביצוע השירותים כאמור במועדים שבסעלשם 

אישור עריכת ביטוח, הקבלן לפי הסכם זה, לרבות  דייל מסמך מכל סוג ע אי המצאתכי  ,מוסכם .11.3
זה, לרבות  סכםהלפי ינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי א ,במועדו וכיו"ב, ערבות

עקב כך  החברהעלות כל טענה כנגד היהיה מנוע מל ן. הקבלבדבר לוחות זמנים יוהתחייבויות
דבר מה מהאמור ל פי הסכם זה, עקב אי המצאת ע שירותיםבביצוע השלא יתאפשר לו להתחיל 

    .לעיל

תהווה הם ו/או הפרת תנאי מתנאים מעיקרי ההסכם והפרת םניהלעיל  11.2  -ו 11.1 פים סעי .11.4
 הפרה יסודית של ההסכם.
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 וישיבות לתאום דיווחים לממונה .12

 להסכם.  נספח א'כמפורט ב עיתיים מפורטים בכתב הקבלן מתחייב למסור לממונה דיווחים .12.1

 שירותיםבכל עת דיווח בכתב בקשר לביצוע ההקבלן ו/או מי מטעמו ימסור מונה לדרישת המ .12.2
או נציג מוסמך מטעמו ו/יגיע הקבלן מונה . לדרישת הממונהלרבות בקשר לכל פרט שדרש המ

מועד בלישיבות תאום במשרדי החברה או בכל מקום ושירותים הבקיא ומעודכן בכל היבטי ה
 כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין האמור בסעיף זה. ,. מובהרמונהשיקבע המ

תהווה הם ו/או הפרת תנאי מתנאים מעיקרי ההסכם והפרת םניה ,לעיל 12.2  -ו 12.1 סעיפים  .12.3
 הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטחון .13

הקבלן וכל הבא מטעמו לביצוע השירותים ידרשו לעמוד בכל נהלי והנחיות הביטחון של החברה  .13.1
כי כל הבא מטעמו  ,ל גורם אחר שבחצריו מבוצעים שירותים לפי ההסכם. הקבלן אחראי לוודאוכ

. לביצוע השירותים יעסיק םיפעל לפי נהלים והנחיות אלה לקראת ביצוע השירותים ובמהלכ
הקבלן רק עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או כל מי שבחצריו מבוצעים השירותים, 

 ,להסכם. מובהר נספח ג'ר שעברו בדיקה ביטחונית של מטעם מי מהם, כאמור בואם נדרש, לאח
כי כניסת הקבלן לאתר ותחילת ביצוע השירותים באתר יכולה להיות מותנית בבדיקה ו/או 
בתדריך ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם אחר שבחצריו מבוצעים השירותים לפי שיקול 

 כאמור.דעתם הבלעדי של החברה או גורם אחר 

הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שבשטחו יבוצעו השירותים ו/או  .13.2
מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה ונהלי 

כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול  ,מחזיק החצרים כאמור. מובהר
חלק בשירותים במתקנים בהם נדרש סיווג ביטחוני והקבלן יחליפו בעובד אחר בעל כישורים 

 מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון, ללא תוספת תמורה.

 , תנאי התשלום והגשת חשבוניתהתמורה .14

 :כללי –התמורה  .14.1

על פי ההסכם תשלם  קבלןומילוי כל התחייבויות ה שירותיםתמורת ביצוע כלל ה .14.1.1
 הנחהבהפחתת סכום )( נספח ט') קבלןהשל מחיר ההתמורה שבהצעת החברה את 

, בצירוף מע"מ על שינוייה, אם אושרו על ידי החברה מעת לעתאם ניתנה(  נוספת,
 החברה מעת לעת דייל שינויים אם אושרו ע, לרבות כשיעורו בחוק במועד התשלום

  .לןקבה דייל בפועל ע שירותים"(, בהתאם לביצוע ההתמורה"להלן: )

התמורה היא ממצה וסופית, בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת  .14.1.2
, שירותיםוביצוע ה קבלןבהסכם, אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת ה

בביצוע השירותים, במישרין ובעקיפין, לרבות ומבלי למעט, כל העלויות הקשורות 
, ם, רישיונות, אגרות, שכר עבודה, רכב, היתריםדיקות, אחריות, מסים, היטליב

ונסיעות, לינה, אש"ל, טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות  דלקטיפולים בו, 
עצמיות, הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות ושוטפות 

 מוותר בזה ויתור סופי קבלןלמעט מס ערך מוסף. ה ,וכל תשלום והוצאה אחרים
ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה. כל שינוי כלפי מעלה בהיקף 

 לאישור מראש ובכתב של החברה.  ףכפו, קבלןו/או התמורה המגיעה ל שירותיםה

כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן  ,מצהיר קבלןה .14.1.3
הסכם זה אין הוא זכאי לכל תשלום, , וכי למעט התמורה הקבועה בקבלןשירותים ל

החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור עבודתו ושירותיו, במישרין או בעקיפין, 
 אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 :תנאי התשלום .14.2

לממונה דו"ח  קבלןיגיש הלחודש שלאחריו  ראשוןהולא יאוחר מהיום בסוף כל חודש  .14.2.1
)להלן:  בקשר עם שינויים לפי הסכם זה, לרבות באותו חודש םשירותיהעל ביצוע 

המטלות וסטאטוס הטיפול  ,פירוט השעותאת ל וכל"(. דו"ח העבודה ידו"ח העבודה"
 דייל יאושר עאך  הממונה דייל בשירותים שנמסרו לביצועו. דו"ח העבודה ייבדק ע

מסכים ומאשר, כי אישור הממונה מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל  קבלן. ההחברה
 גין התמורה. תשלום ב
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פי דו"ח ל ע םיהרלבנטי לתשלום בתום ביצוע השירותיםחודשי יגיש חשבון  קבלןה .14.2.2
 לעיל.   14.2.1, כמפורט בסעיףהעבודה המאושר

 וממועד קבלת החשבון על רצופי "יום 60שוטף + "החברה תבצע את התשלום בשיטת  .14.2.3
. עם זמניםבהתאם ללוחות ה בחברה, כפוף לאישור הממונה על קבלת כל התוצרים

 לחברה חשבונית מס. קבלןהקבלת התשלום יעביר 

 14.2.1"( יאושר בהתאם לאמור בסעיף התשלום הסופיהתשלום האחרון )להלן: " .14.2.4
 שירותיםרק לאחר מתן אישור החברה בכתב על השלמת ה קבלןלעיל, אך ישולם ל

 קבלןהעל ידי  ולמסירת ערבות שירותיםובכפוף לקבלת כל המסמכים הקשורים ב
 לעיל. 14.2.3 להלן, אך לא פחות מגמר התקופות שבסעיף  27 כאמור בסעיף 

לא יהיה זכאי לתשלומי הצמדה וריבית בתקופה שחלה ממתן  קבלן, הספקלמען הסר  .14.2.5
 בון הסופי ועד למועד התשלום לפי סעיף זה.והגשת החשאישור לדו"ח העבודה 

ומסר מס כדין המציא לחברה חשבונית  קבלןהשכל תשלום לקבלן מותנה בכך ע וציב .14.2.6
האישורים כל לרבות , כנדרש באותו מועד שירותיםלה את כל המסמכים הקשורים ב

ואישור על עריכת ביטוחים הנדרש  פי הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מל הנדרשים ע
כנדרש עד לאותו  וביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה התאם להוראות ההסכםב

דבר מהדברים כאמור בסעיף קטן זה עלול לעכב את ביצוע התשלום אי המצאת  .המועד
 קבלן. מכל חשבון יופחת כל סכום המגיע לחברה מהקבלןהבלעדית של העל אחריותו 

 .עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו

כי שולם לקבלן סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית  ,החברה תמצאומידה ב .14.2.7
לקזזו לפי ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 
בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות הקבלן לפי ההסכם, תהא החברה רשאית לעכבו 

ל סעד המגיע לה לפי ההסכם ו/או ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע לקבלן, מבלי לגרוע מכ
 הדין.

פרק בשהתבצעו השירותים מידע אודות  שתבקש, עתבכל  חברהמתחייב לספק ל הקבלן .14.2.8
 שיצוין על ידי החברה.זמן ה

כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון, אין בהם משום הסכמת  ,מובהר .14.2.9
  בוצעו. ש השירותים  לטיב ממונההחברה וה

 והיקפה  הארכתה ,תקופת ההתקשרות .15

( 24) עשרים וארבעה עד תוםוחתימתו על ידי הצדדים  מועדתוקף החל מזה הינו בהסכם  .15.1
החברה או מועד אחר שנקבה החברה בצו זה,  דייל ע שירותיםמתן צו לתחילת המועד מחודשים 

 ."(תקופת ההסכם)להלן: " לפי המאוחר מביניהם

צו מסר הממונה לקבלן הסכם זה, לא ( חודשים מלאים מיום חתימת 6אם בחלוף שישה ) .15.2
קשורות בקבלן מסיבות שאינן לעיל,  11 שבהסכם או חלקם, כאמור בסעיף  שירותיםהתחילת ל

הקבלן יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכפוף למסירת הודעה מראש על כך לחברה , ובאחריותאו 
 שירותיםצו תחילת מסר לקבלן לא ממונה ום לפני הביטול ובלבד שה( י14לפחות ארבע עשר )

השירותים כולם או חלקם במהלך תקופה זו. למעט ביטול ההסכם הקבלן אינו זכאי  ביצועל
 או בגין כל עניין בקשר לכך.ו/שירותים תחילת ללכל סעד נוסף בגין אי הוצאת צו 

את תקופת להאריך  ,ל דעתה הבלעדישיקובהתאם ל ,)זכות ברירה( לחברה נתונה האופציה .15.3
ובלבד שתקופת  כל אחת( חודשים 24) עשרים וארבעה בתקופות נוספות בנות עדההסכם 

תקופת )להלן: "שנים ממועד חתימת ההסכם ( 6) ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שש
וללא צורך  קבלןל שניתןהודעה בכתב תיעשה בהודעה על הארכת תקופת ההסכם  ."(האופציה

יחולו כל הוראות הסכם זה בכפוף  אופציהתקופת הב תימת הצדדים על מסמך נוסף כלשהו.בח
להלן. עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת  16 לעדכון התמורה לפי סעיף 

 סכם זה.בהתאם להוראות ה שירותיםמיד לביצוע ה קבלןההתקשרות יפעל ה

מומשה וככל שההתקשרות הנוספת אם תקופת ( יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או 60שישים ) .15.4
 התראה בכתב לחברה.  קבלןעל פי ההסכם, ימסור על כך ה
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 עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות .16

שבהצעת המחיר  שירותיםלעיל, מחירי ה 15.3 כי בעת מימוש האופציה כאמור בסעיף  ,מוסכם .16.1
החברה יעודכנו  דייל ( כפי שאושרו עקבלןה דייל )בצירוף הנחה אם ניתנה ע סכםלה ט'נספח שב

 לגבי כל אחת משנות ההתקשרות הנוספות, לפי העניין כלהלן:

יבוצע  ,חודשים לאחר תחילת התקשרות 18 -החל מ ,עדכון התמורה כאמור בסעיף זה .16.1.1
מאותו מועד בגין כל התשלומים כל שנת התקשרות נוספת, ובתחילת  ,בלבד אחת לשנה

אחוז למאה תהיה צמודה  סכםלה ט'נספח הצעת המחיר שבכך שהתמורה שב ,ואילך
הלשכה  דייל ( מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן המפורסם ע100%)

הצמדה לעיל מובהר, כי ההמרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה. 
 לא תחול מדי חודש בחודשו.

ואילו  חתימת הסכם זהמדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד  .16.1.2
הראשון של שנת העסקים המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום 

בכפוף לכך שהחברה כל שנה נוספת וההתקשרות הנוספת. עדכון דומה יתבצע בראשית 
( החודשים 12ותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת שנים עשר )מימשה את זכ

שקדמו לה. מלבד עדכון התמורה בסעיף זה, לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה 
 בהסכם זה במשך כל אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות. 

  אחר דייל החברה וביצוע ע דייל ע שירותיםביטול ההתקשרות או ה .17

 קבלןבטל את ההתקשרות עם היקול דעתה המלא והבלעדי, להחברה רשאית בכל שלב, לפי ש .17.1
 שירותיםאו להוציא חלק מה , כולו או חלקו,ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו

וזאת על ידי מתן  ובין אם לאו(, קבלןמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב, קבלןמביצוע על ידי ה
מרות האמור בסעיף קטן זה, במקרה לם מראש. מיי (14) ארבעה עשר של קבלןהודעה בכתב ל

צמצום היקפם תינתן הודעה מוקדמת במועד  קווים ו/אוהשל הפסקה מלאה של עבודת פקחי 
  לעיל. 8.3 שבסעיף 

כל הודעה ללא לאלתר ובכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות  .17.2
על פי שיקול  ,באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאחברה מרשה ל קבלןוהמוקדמת 

הקבלן  :קבלןהמרשות בקבלת ללא חברה שייכים לה מכל סוג טובין ,החברהדעתה הבלעדי של 
לחברה ו/או לשירותים; פשיטת רגל של הקבלן; פירוק הקבלן או פלילית הקשורה  עבירהעבר 

בקשה למינוי כונס נכסים  הליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשתכניסה ל
; שינוי בשליטה על נכסי הקבלן; פטירת הקבלןלפי הדין; אי ביצוע פסק דין כנגד הקבלן ; לקבלן

כי איזה מתנאי הסף הקבועים בבקשה להצעות חדל מלהתקיים בקבלן ו/או  ,נסתבר לחברה
ות הקבלן בהצעת הקבלן אינה נכונה או מלאה; אי קיום חובות בעובדיו או כי איזו מהצהר

הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה ו/או ההסכמים הקיבוציים 
הרלוונטיים לענף השירותים ולפי הסכם זה; הקבלן העביר לאחר חיובים ו/או זכויות הכלולים 

החברה; כאשר בידי החברה הוכחות להנחת  בהסכם, כולם או חלקם, ללא אישור מוקדם של
דעתו של היועץ המשפטי של החברה, שהקבלן או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו 
שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו; 

עלולים להקשות על אם יינקטו נגד הקבלן הליכים משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או 
ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם; אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הקבלן או על חלק משמעותי 

ימים  10ממלאי החלפים הרלוונטיים להסכם זה שברשותו, והעיקול האמור לא בוטל תוך 
ממועד הטלתו; הקבלן חדל לנהל את עסקיו; הקבלן הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע את 

כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או הוראות  ,ובותיו; נסתבר לחברהח
פשיטת רגל של הממונה ו/או מי מטעמה של החברה לבין אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן. 

בקשה  או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת קבלןה; פירוק קבלןה
שינוי ; קבלןהפטירת לפי הדין;  קבלןהאי ביצוע פסק דין כנגד ; קבלןסים ללמינוי כונס נכ

אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול מיידי של ההסכם בשל  .קבלןהבשליטה על נכסי 
 לעיל. 8.3 לרבות ועל אף תקופת ההודעה המוקדמת בסעיף  הפרתו היסודית

, המכרזבכל מקרה של אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או  .17.3
לרבות בקשר ללוחות זמנים או גריעה מתכולת העבודה של הקבלן בשל חשש לניגוד עניינים, 

 ימי עבודה ממועד הודעת החברה בכתב, החברה תהא (5חמישה )וההפרה לא תתוקן תוך 
רשאית לבטל את ההסכם. בנוסף לאמור, החברה תהא רשאית, מבלי להמתין לתיקון ההפרה 
כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לקבלנים אחרים, בין שהגישו את הצעותיהם 
למכרז ובין אם לאו, בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך כלשהו קודם לכן, או לפצל 
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ים בין קבלנים שונים, הכול מבלי שתהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד את ביצוע השירות
 החברה כתוצאה מכל החלטה כאמור.

 , לדרישת החברה,להשלים קבלןלא יגרע מחובת ה זה לעיל 17  ףשימוש בזכות החברה לפי סעי .17.4
 שירותיםי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת כל התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפ

 שנמסרו לטיפולו, במועד.

התחייבות כלשהי לא קוימה או לעיל  17.3עד  17.1 פיםמימשה החברה את זכותה לפי סעי .17.5
בכל  שירותיםה הזכות להשלים את ביצוע החברשמורה ללפי הסכם זה,  קבלןמהתחייבות ה

 קבלןולחייב את ה ,שיקול דעתה הבלעדי מועדים הנדרשים לחברה לפיבדרך שתראה לנכון ו
  הוצאות שנגרמו לה עקב כך.בבמלוא הפרש המחיר וכן 

לא יהיה זכאי לכל  קבלןהו זה 17 ף סעילא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי החברה  .17.6
ביצוע השירותים התקשרות ו/או סיום הבכל מקרה של  .סכם בשל כךהאו הו/פי דין  פיצוי על

לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין  קבלן, למכל סיבה
 קבלןזכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם ל למעט, שירותיםההפסקת 
ו/או ירותים ביצוע השההתקשרות ו/או עד מועד הפסקת שביצע  שירותיםההסכם בגין העל פי 

לפי תנאי התשלום בסעיף לקבל תשלום  קבלןזכות ה. לאחר מכן בהוראת החברה םשהשלימ
  .שביצע בפועל שירותיםאת חלק ה מונהמלאישור הכפופה  ,בשינויים המחויבים ,לעיל 14 12 

 (3שלושה )תוך  חברהל קבלןימציא הו/או ההתקשרות מכל סיבה,  שירותיםבמקרה של סיום ה .17.7
, וכן כל חומר ו/או שירותיםקיבל או הפיק בקשר עם השהוא ו/או מי מטעמו ימים כל מידע 
ביצוע באופן שלא יגרום לעיכוב המשך  צורך ביצוע השירותיםעל ידו ל וטובין שנרכש

תקשרות החברה לא יתנגד בדרך כלשהי לה קבלן. הםלת התמורה בגינבכפוף לקב ,שירותיםה
האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח העברה  קבלןוישתף עם החברה וה אחר במקומו קבלן עם

לאחר קבלת אישור  מתן מידע, ובכל דרך אחרת., שירותיםיעילה, מלאה, תקינה ומסודרת של ה
כל עותק של  קבלןלעיל, ישמיד הש קבלןיבות הבהתאם להתחינמסר לה המידע כל כי  ,החברה
על אמצעי השמורים שאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים אם נהמידע 
  .מכל סוג, בכפוף לכל דין אחסון

יעביר לחברה את כל זכויותיו והתחייבויותיו  ,לדרישת החברהשמתחייב לגרום לכך  קבלןה .17.8
יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני  קבלן. השירותיםיצוע הכלפי קבלני משנה שלו בקשר לב

 את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה.מטעמו המשנה 

לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או זה  17 אין באמור בסעיף  .17.9
  הדין.

 שירותיםהביצוע  הקפאת או עצירתהתחייבות לאי  .18

 ותקינות תפעול חיוניות השמירה על בטיחותמהות השירותים הנדרשים לחברה וכי לאור  ,מוסכם
מפעילי החברה כלפי ו/או חובות הצורך לעמוד בהתחייבויות  על מערכותיה ומתקניה מערכת לגז טבעי,ה

י והנזקים העצומים, ספקי וצרכני הגז הטבעתשתיות תת קרקעיות אחרים הסמוכים למערכת ההולכה, 
למפעילי תשתיות תת קרקעיות אחרים הסמוכים למערכת ההולכה, בין היתר, הכספיים, לחברה, 

לספקי הגז הטבעי ולצרכניה ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי, בין היתר, בשל אי ביצוע 
למרות כל זכות  להלןדהשירותים הנדרשים למערכת ההולכה לגז טבעי לפי הסכם זה, מתחייב הקבלן כ

 הנתונה לו על פי כל דין:

יצוע יקפיא או יחדל מבבכל מקרה לא כי והסכם זה  מוותר בזאת על זכות ביטול קבלןה .18.1
ובמקרה  בהפרה יסודיתלרבות ההסכם את  ההפר החברהגם אם יהיה סבור ש ,השירותים
 ם בגין הפרתאו לקבלת פיצויי החברהלפעול לאכיפת התחייבות  קבלןיוכל ה כדוגמת זה

 ו.אך לא לבטלההסכם 

לצד  שירותיםע כל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע השירותים ו/או העברת הוציימנע מביכי  .18.2
יימנע מכל סעד עצמי ו ,לעכב את ביצוע השירותים כדי מפניה לקבלת סעד שיש בו מביצועג' ו

 הדין.לרבות עכבון וכיו"ב, זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד אחר לפי 

 הקטנת נזק .19

בנסיבות  במידה האפשריתמבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין, הקבלן מתחייב להימנע ולצמצם 
אחרת בשל ביצוע השירותים, לרבות בקשר שלילית , כל עיכוב, הוצאות נוספות ותוצאה המקרה

קשר עם ו במטעמ יםכי כל המועסק ,פי אישור החברה ולגרוםל בוצעו עוכלל שאם שירותים לשינויים ב
 , יפעלו בהתאם לאמור בסעיף זה. שירותיםה
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 ואי קבלת טובות הנאה םעדר ניגוד עניינייה .20

כלשהו, בין עניינים בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד כי אין  ,הקבלן מצהיר ומתחייב .20.1
 החברה. במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין 

ההסכם את רשאית לבטל  א החברה, תהעניינים כאמורניגוד חשש לקיים כי  ,החברהאם תמצא  .20.2
  לאלתר.

 ענייניםמתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד  הקבלן .20.3
כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית באפשרי. הקבלן ינקוט 

 בהתאם להנחיות החברה.לצורך כך השירותים, ויפעל וע ביצבמסגרת  ענייניםלהסרת ניגוד ה

המצ"ב עדר ניגוד עניינים בנוסח יבמועד החתימה על הסכם זה יחתום הקבלן על הצהרה על ה .20.4
 להסכם. נספח ד'כ

וקבלת שירותים מכל קבלן  מטעמו דםאוח הבנוסף, הקבלן ימסור לחברה בגין העסקת כל כ
נספח עדר ניגוד עניינים בנוסח יעל החתומה הצהרה  ,משנה בקשר עם השירותים לפי הסכם זה

 להסכם.  ד'

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם הקבלן או עם כל 
 להסכם. נספח ד'גורם מטעמו או הקשור אליו אשר יתקיים לגביו חשד כי פעל בניגוד למפורט ב

מי כל ו ובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכנינדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עו הקבלן .20.5
מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות 
השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא 

 קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

לעיל, ימסור הקבלן לחברה, בכל עת  20.3 ך לגרוע מהאמור בסעיף בין היתר ומבלי שיהיה בכ .20.6
 / ני"ע / לקראת חתימת הסכם זה או במהלך ביצועו, כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות

ו/או  בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות / דירקטורים בתאגיד
כל תחום קרוב אחר, המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי לשמש לקוח החברה ו/או 

 שלחברה יחסים עסקיים או קשרים מסוג אחר בשל עיסוקה.

קיימות נסיבות, בין כי  יגיע לידיעת החברהאם למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי  .20.7
בהתאם מועד חתימת הסכם זה, אשר שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו ב

עניינים או חשש לכך בין הקבלן ו/או  המועסקים מצב של ניגוד שיקול דעתה הבלעדי מקימות ל
בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה, אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של  מטעם הקבלן

ול דעתה א החברה רשאית לפי שיק, תההחברה להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים
ו/או לגרוע מתכולת העבודה של הקבלן את  לאלתר או חלק ממנו ההסכםאת לבטל  הבלעדי

אותו חלק שבגינו מתקיים חשש לניגוד עניינים, ללא תשלום תמורה ו/או שיפוי מכל סוג לקבלן, 
ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם זה. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או 

זה בכפוף לתשלום עבור שירות שבוצע ו/או  20.7 ה כלפי החברה בגין האמור בסעיף דריש
 הושלם על ידו לפי ההסכם.

, 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על הקבלן מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .20.8
 ירים בזאת כדלקמן:הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצה

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ו/או לבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות  .20.8.1
בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, עבורו ו/או עבור אדם ו/או עסקו 
ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף 

ל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה ו/או כל דבר בע
להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ו/או על החלטה ו/או 
מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי 

ל חוזה ו/או הזמנה מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות ו/או כ
 הנובעים ממנו.

לא ייצג מאן דהוא כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין כי  .20.8.2
ו/או מי מטעמו עבור החברה במסגרת ביצוע הסכם זה, אלא  המסוים שבו טיפל הקבלן

אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי 
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ט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת תוכל להחלי
 זמן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה. 

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ףלא שידל ו/או שיתכי  .20.8.3
סודי  / עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי

ההתקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן  הקשור להליך
 לאחר חתימת הסכם זה.

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ףלא שידל ו/או שיתכי  .20.8.4
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה 

 עשה כן לאחר חתימת הסכם זה. מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נ

במסגרת הליכי ההתקשרות של על כל תתי סעיפיו,  20.8 פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיף  .20.9
כי הקבלן ו/או מי  ,החברה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים מהם, ו/או התעורר חשד סביר

פי שיקול ל החברה שומרת לעצמה את הזכות, ע לעיל, 20.8בסעיף  מטעמו פעלו בניגוד לאמור
דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או 

"( ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות הליך ההתקשרותבכל הליך אחר )בסעיף זה: "
התקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ה

 /ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.  

 סודיות ואבטחת מידע .21

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע  קבלןה .21.1
מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר,  קבלןהמעת לעת. כמו כן,  קבלןכפי שימסרו ל שירותיםה

 וגיעיש או מסמךמידע  כל ,במישרין או בעקיפיןאדם,  למסור או להביא לידיעת כללהודיע, 
ללא הגבלת זמן, אף , וו/או ביצוע הסכםבקשר עם ה לידיו או לידי עובדיו או לידי מי מטעמו,

 בבחינתמידע שהמידע הנ"ל הינו , אלא אם בוטל או שביצוע השירותים הופסק אם ההסכם
או לנחלת הכלל עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו,  ובלבד שלא הפךנחלת הכלל 
לא יפרסם את דבר  קבלןה. שירותיםכדי שיימסר על ידו לצד ג' לצורך ביצוע ה קבלןלאם נמסר 

הקבלן מתחייב  ביצוע השירותים עבור החברה, למעט אם קיבל לכך את אישורה בכתב ומראש.
מו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להביא סעיף זה לידיעת עובדיו וכל מי מטע

 שהוראות סעיף זה יקוימו על ידם. 

יהיה ו ,להסכם 'הנספח ב כ"המצנוסח ימסור לחברה התחייבות לסודיות ואי שימוש בהקבלן  .21.2
אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא 

  מטעמו ואכיפתה.

וקבלת שירותים מכל קבלן מטעמו במתן  דםאח הוכהעסקת כל בגין רה הקבלן ימסור לחב .21.3
 'הנספח המצ"ב כנוסח לסודיות ואי שימוש בחתומה השירותים, התחייבות משנה בקשר עם 

  להסכם.

 והעדר עיכבון זכויות קניין .22

 בין, בין במישרין וו/או למי מטעמו קבלןלמסרו יינמסרו או שמכל סוג שוהמידע כל המסמכים  .22.1
מסרו ינם רכוש החברה וייוהעתקיהם, ה ,ההסכםביצוע ו/או  ליך המכרזבמהלך ה קיפין,בע

מתחייב שלא להעבירם לצד שלישי, במהלך  קבלןה. בלבד שירותיםלצורך מטרת ביצוע ה
את הנ"ל ואת  יחזירתקופת ההסכם ולאחריה, למעט לצורך ביצוע השירותים. כמו כן, הקבלן 

ו/או עם  שירותיםמיד בגמר ה ,לחברהם בידי צדדים שלישיים( העתקיהם )לרבות כאלו המצויי
 מסירת דרישתה ומכל סיבה. 

, מסמך, רעיונות או מידערוחני, בכל הקניין הקניין, לרבות הת יוזכוהחברה תהיה בעלת מלוא  .22.2
 דייל עו/או יוצרו בכל דרך  ובין שהופק ,שירותיםביצוע ההעתקים, שנוצרו בקשר או כתוצאה מ

מוותר בזאת על כל זכות בקשר  קבלן. ה"(התוצרים)להלן: " ובין אם לאו או מי מטעמוו/ קבלןה
לאמור בסעיף זה ובכלל זה זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת 

הקבלן לא יהיה רשאי  .שירותיםישראל, לרבות ומבלי למעט מסמכים, מידע וכל תוצרי ה
ה תהיה הזכות להשתמש חברלים, אלא לצורך ביצוע השירותים. לעשות כל שימוש בתוצר

, להכניס בו שינויים ולעשות בקשר עמם לרבות התיעוד המקורי ,, לקבל את כל התיעודתוצריםב
, לרבות לשם שלישיבין בעצמה ובין באמצעות צד  ה,מצא לנכון לפי שיקול דעתתבו כל שימוש ש

 .כל טענה או תביעה בגין כך קבלןלולא תהיה שלישי,  עם צד יהתקשרות כלשה

האחראי  קבלןבהתאם לפס"ד סופי וחלוט, יהיה הלעיל  22.2בסעיף הופרו זכויות כאמור  .22.3
הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב 
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בפעולות  לנקוט קבלןאו דרישה בגין הפרה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מחובת הו/תביעה 
 לעיל.   2.42.4 כאמור בסעיף 

במידה שהקבלן יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין  .22.4
הרוחני של מדינת ישראל, החברה תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה שהקבלן קיבל מכוח 

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

 יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. להסכם 22  סעיף .22.5

 קבלן עצמאי –מזמין יחסי  .23

בן חוק חוזה קבלן עצמאי במו – וכל מי מטעמו הם יחסי מזמין קבלןהיחסים שבין החברה ל .23.1
על כל המתחייב והמשתמע מכך, לרבות התמורה שהיא לפי תעריף  ,1974-תשל"דהקבלנות, 

כקבלן עצמאי והזכויות והחובות ההדדיות. אין ולא יתקיימו  קבלןהמיוחד המותאם למעמד 
מעביד ו/או יחסי  – ו/או כל הבאים מטעמו יחסי עובד קבלןבין החברה ו/או מדינת ישראל ל

ו אעניין  לגבי אףומי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה  קבלןהו ,/או שותפותשליחות ו
 מטרה, במישרין או בעקיפין.

מי לו/או י הסכם זה לחברה פל כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע ,מובהר ספקלמען הסר  .23.2
 - כדי ליצור יחסים של עובד ו/או מי מטעמו קבלןהלפקח או להדריך את  להורות,מטעמה 
אמצעי להבטיח ביצוע כאלא אך  ,קבלןהשל כל הבא מטעמו או ו/ קבלןן החברה לימעביד ב

 .קבלןה דייל הוראות הסכם זה במלואן ע

וכי הוא  ,בקשר עם הסכם זה כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או מטעמו ,מצהיר קבלןה .23.3
מעביד על פי זה ו/או כיו מכוח הסכם בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על

חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו 
ו/או מדינת ישראל פוטר בזאת מראש את החברה  קבלןההם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת. 

בגין אל ו/או מדינת ישרמעביד ומתחייב לפצות את החברה  - מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד
אם  ,הראשונה ןמיד עם דרישתו/או למדינת ישראל כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לחברה 

מעביד בין החברה   –יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד
פיצוי המגיעים על ואחראי בלעדית לכל זכות, נזק  קבלןה. המועסקים מטעמואו מי מו/ קבלןל

 .ולשלמם במועדם כל דין למועסקים על ידופי 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין. .23.4

 ושיפוי נזיקיןאחריות,  .24

לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה המוטלת עליו על פי דין  ותאחריב ישאהקבלן י .24.1
ו/או לרכוש, שייגרם על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו,  כספית ו/או תביעה, מכל סוג, לרבות לגוף

 )בין תוך הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא(, שירותיםמעשה או במחדל בקשר עם ביצוע ה בעק
לקבלן ו/או  וכןן, הלחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לחליפי

 לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים. 

אחריות הקבלן בסעיף קטן זה מוגבלת, למעט בגין נזקי גוף, עד לסכום הגבוה מבין אלה: )א( 
נוספות או אם הורחב  שירותים )לרבות אם גדלה בשל 14.1 גובה התמורה כהגדרתה בסעיף 

ראות הסכם זה. הגבלת אחריות זו לא ההסכם( או, )ב( סכומי הביטוח הנדרשים מהקבלן לפי הו
תחול אם נזק, אובדן, הוצאה או הפסד כאמור נגרמו על ידי הקבלן  ו/או על ידי מי מטעמו 

 בזדון.

באקראי ובין  םרנג בין שהנזק לעיל, 24.1 לרכוש כאמור בסעיף הקבלן אחראי לתיקון כל נזק  .24.2
ה באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונהשירותים, שה הכרחי וצפוי מראש לביצוע מע השהי

אדם או רשות המוסמכים לפקח על  מי שנגרם לו נזק כאמור ושל של כלחברה ושל ה המלאה
תיקון. במקרה של נזק לרכוש ו/או לתשתיות של החברה ו/או של צד ג' אשר מפאת טיבם ה

חברה ו/או צד ג' ומכל סיבה עליהם לתקנו בעצמם ו/או על וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של ה
 הקבלן אך על חשבון הקבלן. דייל ידי מי מטעמם, לא יתוקנו ע

לא ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן כי החברה  ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש .24.3
 , לרבותאו סיבהבשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג  ושאייולא  םאחראי והיי

, לעובדיו, לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או קבלן, לרבות לגוףשייגרמו לרכוש ו/או ל
ו/או הוראות הסכם זה תוך כדי ועקב ביצוע  'או לצד גו/של החברה  האו באים מכוחו/לעובדים 

כל אחריות מו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן משחרר בזה את החברה  קבלןוה ו,שניתנו על פי
  שהיא בקשר לכך.
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ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג', מיד  את החברהולפצות  שפותמתחייב ל קבלןה .24.4
 . לעיל 24.1שהוא אחראי לו לפי סעיף בגין כל נזק  עם דרישתם הראשונה,

ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או  קבלןלעיל, משמעו שה 24.4בסעיף השיפוי הנזכר  .24.5
ומבלי לגרוע מכלליות האמור  ,מי מטעמן ו/או צד ג' כל סכום מכל סוג שמי מהם יחויב לשלמו

 ,לרבות של מומחים רחהטר שכבשל תביעה ולרבות לרבות  ,לעיל בין כפיצויים, בין כהוצאות
ובין כקנס ויחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה מתביעה כאמור לעיל, ובלבד 

מסמכי התביעה  ה לקבלן אתעם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסר קבלןשהחברה הודיעה ל
בקשר עם  זה עם זה פעולה ישתפו הצדדים אפשרות סבירה להתגונן מפניה. קבלןובכך אפשרה ל
 .עניינים ניגוד ובהיעדר הסבירה יכולתם כמידתתביעה כאמור 

ראל בשל מעשה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של תביעה נגד החברה ו/או מדינת יש .24.6
רשאית החברה לייפות את כוחו של הקבלן לנהל את  ,מחדל שבאחריות הקבלן לפי הסכם זה

( הקבלן יודה בחובת השיפוי בגין התביעה 1התביעה, ובלבד שיתקיימו כל אלה: ) הגנתה מפני
( ההגנה מפני התביעה תנוהל בשקידה ראויה 2באישור מבטחו )ככל שהחבות מבוטחת(; )

( יונהגו הסדרים לשביעות 3ותופקד בידי משרד עורכי דין מתאים שיאושר על ידי החברה; )
קוב אחר ניהול ההגנה מפני התביעה, ובמקרה הצורך ליטול רצונה של החברה, שיאפשרו לה לע

כי בכל מקרה בו החברה תבחר ליטול לידיה את ההגנה  ,את ניהולה בחזרה לידי החברה )יובהר
 מפני התביעה, ההוצאות בגין הגנה זו יושתו על הקבלן בלבד(. 

ואת מי מטעמם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן פוטר בזאת את החברה ואת משרד הביטחון .24.7
מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, 
אשר ייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לצד שלישי, עקב מעשה או מחדל של משרד 

להלן. הקבלן יישא  26הביטחון ו/או מי מטעמו במהלך פעילות בשטחי אש כהגדרתם בסעיף 
לפי החברה ומשרד הביטחון לשיפוי על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין נזק באחריות כ

כי לעניין סעיף קטן זה, משרד  ,מי מטעמו. למען הסר ספק מובהר בזאת דייל כאמור, לרבות ע
 הביטחון, עובדיו וחייליו לא ייחשבו כצד שלישי. 

לעיל יחול אף לגבי כל נזק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב כי הפטור ד .24.8
שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג 
שהוא ו/או עקב פינויים, והקבלן יישא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון לשיפוי על כל 

. כמו כן, הקבלן דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות הבאים מטעם הקבלן
 יפצה את משרד הביטחון ו/או החברה בהתאם לאחריותו על פי הוראות הדין.

כי לא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה נגד משרד הביטחון ו/או החברה  ,הקבלן מתחייב בזאת .24.9
ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או בגין כל דרישה ו/או תביעה 

נגד משרד הביטחון ו/או החברה על ידי צד שלישי כלשהו לרבות הבאים מטעם אשר תוגש כ
 להלן. 26פעילות בשטחי אש כהגדרתם בסעיף הקבלן, בקשר עם 

 .כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה והבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה ב .24.10

 הםת תנאי מתנאיו/או הפר םמעיקרי ההסכם והפרת םניה , הנזיקין והשיפויסעיפי האחריות .24.11
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  ביטוח .25

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי ההסכם והדין, הקבלן יערוך ויקיים, בין בעצמו ובין באמצעות  .25.1
אחרים, בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה וכל 

נספח )קובות בנספח אישור עריכת הביטוחים עוד קיימת לו חבות על פי הדין את הפוליסות הנ
 עבודותבמקרה של ביצוע ו ,"( בהתאם לתנאים המפורטים בואישור הביטוח)" (להסכם 'ו

והכל בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה  –להלן  26 בשטחי אש כהגדרתם בסעיף 
לא תוספת תמורה ובכלל זה הקבלן אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי הבלעדי, על חשבונו ול

הביטוחים שעליו לערוך לפי ההסכם, לשלם את פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות 
כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת כך שיהיו בתוקף כל משך תקופת  ,במועדן ולוודא

 . ההסכם

והם  ,ם חלק בלתי נפרד מההסכםינהר הביטוח המפורטים באישוהביטוחים  ,למען הסר ספק .25.2
המוטלת על  תנם בגדר דרישה מינימאלייוקביעת גבולות האחריות כמפורט באישור הביטוח ה

על הקבלן לבחון את חשיפתו  .הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין
דעתו נדרש בקשר עם ביצוע לחבות ועל הקבלן לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים של

השירותים מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים שיערוך 
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הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או 
ב שם ו/או הבאים מטעמם. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורח ןמשרד הביטחו

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ןכלול את החברה, מדינת ישראל ומשרד הביטחויהמבוטח 

 דייל הוסכם בכתב עהשינוי ערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם נוסח ימובהר, כי לא י .25.3
 החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

עצמו ובין באמצעות בנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוח מתחייב הקבלן לקיים, בין ב .25.4
איזה מקבלני המשנה המועסקים מטעמו כל משך תוקפו של ההסכם וכל עוד הוא פועל עבור 
החברה ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וביטוח רכב 
 -בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מ

 $ לאירוע.200,000

, חלה על הקבלן באישור הביטוחכי חובת עריכת הביטוחים המפורטים  ,מובהר ומוסכם בזאת .25.5
וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה משירותי הקבלן על פי הוראות 
ההסכם, והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך שיקיימו הביטוחים 

 מפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.ה

שאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ילא י ןהחברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו .25.6
שייגרם לרכוש בבעלות ו/או באחריות הקבלן שיובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר 

 ןו מדינת ישראל ו/או משרד הביטחוו/או לחצרי החברה, והקבלן פוטר בזאת את החברה ו/א
 מכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו כאמור. 

לאישור הביטוח  4מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו לאתר העבודות, כאמור בסעיף הקבלן  .25.7
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מדינת ישראל  וי לא תהיה לכ ,מצהירוהוא 

למרות האמור לעיל  .שייגרם על ידם לרכושובגין נזק  םמי מטעמו/או  ןו/או משרד הביטחו
לאישור הביטוח אולם הוא מצהיר כי  4הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוח האמור בסעיף 

 הוא עושה כן על סיכונו שלו ולא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לנזק לרכוש כאמור. 

תימת ההסכם ובכל מקרה כתנאי ( ימים מח7הקבלן מתחייב למסור לחברה בתוך שבעה ) .25.8
החברה את אישור הביטוח תקף  דייל מוקדם לתחילת ביצוע השירותים ולביצוע כל תשלום ע

 ןו/או משרד הביטחוהחברה ו/או מדינת ישראל מאת מבטחיו ומתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש 
 . מכל סיבה שהיא/או מי מטעמם באישור הביטוח ו

ד שלעיל אינו פוטר את הקבלן מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם, אי המצאת אישור הביטוח במוע .25.9
 לרבות ומבלי למעט, לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על הקבלן גם אם ימנע ממנו ביצוע
השירותים. החברה תהא רשאית למנוע את תחילת ביצוע השירותים אם הקבלן לא מסר לה את 

ו/או תביעה כלפי החברה, מדינת ישראל ו/או  אישור הביטוח כנדרש והקבלן מוותר על כל טענה
משרד הביטחון בגין כך. הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים 

 בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

לשם שמירה  ןהביטחו הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד .25.10
על פי הביטוחים, ובכלל זה  ןומימוש של זכויות החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו

ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות  ןלהודיע בכתב לחברה, למדינת ישראל, למשרד הביטחו
 אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן. 

מבטחי הקבלן בגין נזק לרכוש  דייל יו ישתלמו תגמולי ביטוח עבכל מקרה של אירוע בעקבות .25.11
, יפוצו קודם כל החברה, מדינת ישראל ומשרד ןהחברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו

על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהם ו/או שהם עלולים להיות חייבים בו על פי פסק  ןהביטחו
שהדבר יידרש להבטחת זכויות החברה, מדינת ישראל  דין, בוררות או החלטה אחרת. במידה

לגבי שיפויים לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב הקבלן מיד  ןומשרד הביטחו
, למסור לחברת הביטוח ןעם דרישה ראשונה של החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו

לשם הבטחת  ןמשרד הביטחו הודעה להנחת דעתה של החברה ו/או מדינת ישראל ו/או
 זכויותיהם לפי סעיף זה. 

מכל אחריות לגבי טיב  ןו/או משרד הביטחומשחרר את החברה ו/או מדינת ישראל הקבלן  .25.12
כי הוא מנוע  ,ומאשר בזאת מצוינים באישור הביטוחוגבולות האחריות ה והיקף הביטוחים

ל הקשור לגבולות האחריות ו/או מי מטעמה בכהחברה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא סוג ו/או גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו 

החברה ו/או מדינת  דייל בדיקת הביטוחים עהמצאת אישור הביטוח ו/או כי ב ,וכן מצהיר
החברה ו/או  כדי להטיל אחריות כלשהי על , איןןכ ועשי, במידה וןו/או משרד הביטחו ישראל
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ההסכם ו/או , על  פי הקבלןלגרוע מכל חובה המוטלת על ו ןמדינת ישראל ו/או משרד הביטחו
 .על פי דין

כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה  ,הקבלן מתחייב לגרום לכך .25.13
בוצעו כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה י ,הפועלים מטעמו ואחראי לוודא

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

 פעילות בשטחים ביטחוניים )"שטחי אש"( .26

יתבצעו בחלקן בשטחי אש, שטחים  שירותיםהויתכן שכי הוא מודע לכך  ,מצהיר הקבלן
ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון קבועות ו/או 

כאמור  שירותיםעל מנת לאפשר . "(שטחי אשלהלן: "לעיל ו) מניות, כפי שיקבעו מעת לעתז
התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד כלפי משרד הביטחון ו/או מדינת ישראל 
בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל הקבלנים 

ות, ביטוח, חובת שיפוי ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון אחרי, מטעמה הגבלות שונות
 "(. ההסדריםוכיו"ב )להלן: "

וכן כל בדווקנות ' להסכם זבשל האמור, מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות שבנספח 
החברה כנובע מדרישה של משרד הביטחון ו/או  דייל הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע

לאפשר עבודות בשטחי אש. הוראות אלה יתווספו להוראות ההסכם  מדינת ישראל על מנת
בנושאים הרלבנטיים להם ובכלל זה בעניין פינוי השטח, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, 

אין בהוראות נספח ח' להסכם כדי לגרוע מהוראות ההסכם לפי העניין ויקראו יחד עמן. 
 . .בעניינים אלה אלא כדי להוסיף עליהן בלבד

  ביצוע בותרע .27

( 7לחברה לא יאוחר משבעה ) קבלןלפי ההסכם ימסור ה קבלןכל התחייבויות המילוי להבטחת  .27.1
אוטונומית ובלתי מותנית בסך של עשרה אחוז בנקאית ערבות  ,ימים מיום חתימת ההסכם

בנק בישראל שתוצא לפי בקשתו על ידי , כולל מע"מ )לתקופה של שנתיים( ( מערך ההסכם10%)
חוק הפיקוח על לפי לעסוק בישראל בביטוח רישיון בתוקף  ברשותהש יתחברת ביטוח ישראל או

"(. הביצוע ערבות"להלן: להסכם ) 'חנספח המצב כ, בנוסח 1981 -עסקי ביטוח, התשמ"א
  .הינה תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף הביצוע המצאת ערבות

ידוע ההמדד הבסיסי הינו המדד אשר כ ,רכןיהיה צמוד למדד המחירים לצ הביצוע סכום ערבות .27.2
 על הסכם זה.במועד החתימה 

( ימי עסקים מיום חתימת 3לחברה לא יאוחר משלושה ) קבלןגדל היקף ההסכם ימסור ה .27.3
 כך שבכל מועד, ערבות נוספת או חלופית בתנאים זהים לעילהחברה על הרחבת ההסכם, 

בשיעור המלא לפי ההסכם. כל ביצוע  בתקופת ההסכם והאחריות תהיה ברשות החברה ערבות
 בלבד. קבלןלו על הוחי, החלפתה ועדכונה הביצוע העלויות וההוצאות בקשר לערבות

 25תהיה תקפה במלואה כערבות ביצוע למשך הביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ערבות  .27.4
 נוספת תקופההצדדים ולמשך  דייל ( חודשים מלאים ממועד חתימת ההסכם ע25) חודשים

מומשה, כאמור וככל ש, אם ועד חודש לאחר סיומה התקשרות נוספתתקופת מתחילתה של כל 
( ימי 3יאוחר משלושה )לא  עדהביצוע אחראי להאריך את ערבות  קבלןלעיל. ה 15.3 בסעיף 
 . לאחר קבלת ההודעה על הארכת תקופת ההסכםעסקים 

ניתנת למימוש מיידי, בכל עת, ללא תנאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הביצוע רבות ע .27.5
ו/או הארכתה ו/או עדכונה כאמור לעיל, מבלי  נוספת לרבות במקרה של אי המצאת ערבות

 לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או טענה המוקנה לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.

של  הרעוניפלעכב את  תוכל החברהו/או אי הארכתה,  עהביצואי המצאת ערבות במקרה של  .27.6
 בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.להשתמש ו נית שתוגש על ידי הקבלןחשבוה

 , ובכל הנוגע אליה.הביצוע ערבותוהארכת שא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאת ייהקבלן  .27.7

  קיזוז, עיכבון ופיצוי מוסכם בשל הפרה .28

לרבות  ,הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה עיכבוןר בזאת על כל זכות מוות קבלןה .28.1
ומידע בכל צורה  שירותיםתוצרים של הטובין, על מסמכים,  ,כלליות האמור לעילממבלי לגרוע ו

 ובין אם לאו. קבלןבין אם הופקו על ידי ה ,שהיא
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לפי הסכם זה, כנגד כל  קבלןלהחברה תהיה רשאית לקזז כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, המגיע  .28.2
 . קבלןסכום המגיע לחברה מאת ה

 ,זכאיתהחברה תהא ד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, ועמילא  קבלןבמקרה בו ה .28.3
לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי

, אם נקבע בהסכם או חלקה, גביית הפיצוי המוסכםיצוע הבז, חילוט ערבות ולמעט, עיכבון, קיז
לרבות השלמת ביצוע  ,מהתחייבויותיו לפי ההסכם קבלןומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את ה

 שלא הוצאו מידיו.   שירותיםה

החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות  קבלןהבכל מקרה של הפרת התחייבויות  .28.4
ובלבד שערכו או ערך כלל הפיצויים  כלהלן קבלןהוי מוסכם מראש מאת בכל דרך ובכל עת, פיצ

( מערך כלל התמורה 10%המוסכמים לפי ההסכם לא יעלו על שיעור של עד עשרה אחוזים )
 שנקבעה בהסכם )המעודכנת אם שונתה במהלך ההתקשרות(:

 לא ביצעאם אם לא יעמוד הקבלן במועדי השירותים כפי שנקבעו בהסכם זה ו/או  .28.4.1
 הוראת הממונה בקשר למועדי השירותים בכפוף לאמור בהסכם זההקבלן את 

ח מתאים במקום; אי התייצבות כ דםאח ואי אספקת כ דםאח )לדוגמא: היעדרות כ
בהסכם שהיקף התמורה סך ( מ1%אחוז )לסך השווה  – נוסף בהתאם להסכם זה( דםא

 .לעיל 14.1  סעיףלפי 

בסמיכות למערכת  עבודותאי שמירה על הוראות בטיחות לצורך פיקוח על גין ב .28.4.2
או בכל מקרה אחד של אי עמידה  ההולכה בעקבותיה נגרם נזק מכל סוג למערכת

( מסך היקף התמורה שבהסכם לפי 1%סך השווה לאחוז ) – בהתחייבויות לפי הסכם זה
 לעיל.  14.1 סעיף 

כל פיצוי מוסכם יהיה צמוד לעלייה בלבד של מדד המחירים לצרכן שיחושב בהתאם  .28.4.3
ועד למדד הידוע בעת עריכת החשבון על ידי  קבלןהלמדד הידוע במועד הגשת הצעת 

כי הפיצוי המוסכם שלעיל מהווה תשלום ראוי ומוסכם  ,החברה. הצדדים מצהירים
חס סביר לנזק שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת של ההפרה. מראש שנקבע בי

 אין באמור לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.

 והודעה על שינוי בשליטה או בעלות איסור העברה .29

העביר בכל דרך, רשאי ללא יהיה  קבלןהחברה, ה דייל אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב ע .29.1
חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, או בדרך של מיזוג, שעבוד,  ,, הסבהמחאההלרבות ב

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

 הודעה לקבלן.

על לחברה מתחייב להודיע  קבלןה -הינו חברה  קבלןהבו שעיל, במקרה לאמור מהמבלי לגרוע  .29.2
חמישים אחוז , החזקה של יותר מהינה ין זהיכל שינוי בשליטה או בבעלות בו. שליטה לענ

או הזכות למנות את מנכ"ל  קבלןהזכות למנות דירקטורים ב ,מההון, זכות ההצבעה (50%)
חמישים  מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו בלןקה, הינו שותפות קבלןהבמקרה בו  .קבלןה

 או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה. (50%אחוז )

 העדר בלעדיות .30

ו/או כל חלק  שירותיםמובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע ה
אחד או יותר נוספים לצורך  קבלןעם ל עת בכוהחברה רשאית להתקשר  קבלןה דייל ע םמה

 . םו/או חלק מה שירותיםביצוע ה

לא יעמוד בהצהרותיו  קבלןכי במידה וה ,מובהר לעילאמור הכלליות ממבלי לגרוע 
תהא  , החברהלרבות התחייבויותיו לעמידה בלוחות הזמנים בהסכם זהשוהתחייבויותיו 

מי  דייל בעצמה ו/או ע שירותיםלבצע את הה, הבלעדי ובהתאם לצרכילפי שיקול דעתה  ,רשאית
 וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין ,אחר קבלןמטעמה, לרבות 

במקרים של הפרה כאמור, ההוצאות  . ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או הדין
ההוצאות הנ"ל לצורך כיסוי מ 12%הכרוכות בביצוע השירותים יושתו על הקבלן, בתוספת של 

במידה שהחברה תבצע את השירותים באמצעות אחר מטעמה, תשמש  הוצאות משרדיות.
 חשבונית המס של האחר כראייה מכרעת לעלותם.
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  יישוב מחלוקות .31

עניין יפו הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל  -אביב  -לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
 הדין הישראלי. הסכם על פי עם הבקשר  ודבר

כל הפסקה ומלא ללא באופן רצוף התחייבויותיו על פי ההסכם למלא אחר כל מתחייב הקבלן 
בין הצדדים מחלוקת גם במקרה של  האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"בו/או עיכוב ו/או 

 לא יהווואלו  ולרבות במקרה של פניה לבית המשפט או הליך אחר שננקט על ידי מי מהצדדים,
לפי המכרז וההסכם ו/או לעכבון על נכס הקבלן  ביצוע התחייבויות בשום מקרה עילה לעיכוב

 שמגיע לחברה ו/או למדינת ישראל מהקבלן אף אם נמסר על ידי מי מהם לצורך ביצוע ההסכם.

 שונות .32

ו/או מי  קבלןההוראות הבטיחות, הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  .32.1
החברה בכל  דייל כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע ,בחברה. מובהרהממונה צל מטעמו א

מתחייב  קבלןהו קבלןעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה ל
   להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.

ו/או בדין למקרה מסוים, אין בכך  לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם .32.2
פי ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם ל תקדים, השתק  או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות ע

 למקרה המסוים או למקרה אחר.

והם מבטלים  הםמגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים לוההסכם על נספחיהם  המכרז .32.3
ל שינוי ו/או תוספת להסכם כ .הסכם קודם למועד כל מצג, הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל,

ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים 
 .להסכם

 במבוא להסכםודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות ה .32.4
תוך  –)אלא אם ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר 

 –עם קבלת אישור קבלה אצל השולח, במסירה אישית  –( ימים מהמשלוח, בפקס 3שלושה )
באתר ו/או לנציג מוסמך אחר  קבלןהל העבודה מטעם בעת המסירה. מסירת הודעה למנה

  .קבלןמטעמו תחשב כמסירת הודעה ל

 

כי קרא את כל מסמכי הבקשה להצעה וההסכם, המהווים חלק בלתי  ,מצהיר ומאשר קבלןה .32.5
 ם ומסכים להם.      את תכנ ןהבינפרד מהתחייבויותיו כלפי החברה, 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:    

 

 בשם חברת נתיבי  הגז הטבעי בע"מ     בלןקבשם ה
 

    _______________  ___________________     _______________  _______________________ 
  חתימה              שם מלא ותפקיד      חתימה             שם מלא ותפקיד 
  

    _______________  __________________ ________________    _______________  _______ 
    חתימה            שם מלא ותפקיד      חתימה             שם מלא ותפקיד 

  
  

 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    
 

 תאריך: ______________    תאריך: ______________
 
 
 
 



 

 

 

24 

  doc  310770לפרסום באתר. -הסכם  -ים פיקוח קוו

 אישור זכויות חתימה נספח
 קבלןשור זכויות חתימה בשם האי

 
 

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

 _________________ ת.ז. מס' __________________ 

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

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

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   קבלןהמוסמכים לחייב את 

 

          _______________ 

 עו"ד / רו"ח                      
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 מפרט השירותים הכללי -'אספח נ

 השירותים הנדרשים: .1

"( החברה" " אונתג"זלחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "השירותים הנדרשים  .1.1
פיקוח צמוד על ביצוע ניהול והם מתן שירותי "( הקבלןעל ידי מבצע השירותים )להלן: "

כי  ,עבודות תשתית המבוצעות לצד מערכת ההולכה לגז טבעי. מטרת השירותים לוודא
עבודות צד ג' מבוצעות בבטיחות ומבלי לסכן ולפגוע בתשתית מערכת ההולכה לגז טבעי, 

מראש עם החברה והתוכניות המאושרות לביצוע השירותים ובמידת בהתאם לתאום שנערך 
הצורך עצירת עבודות לצורך ביצוע תאום כאמור ובמקרה של חשש לסכנה לפגיעה או פגיעה 

 בפועל בתשתית מערכת ההולכה. 

סיור לאורך תוואי צינור מערכת ההולכה, באופן יזום או לפי קריאה, על מנת לוודא  ,כמו כן .1.2
ות עבודות או התארגנות מוקדמת לעבודות בסמוך לצינור הגז )ללא תאום כי לא מבוצע

מוקדם עם נתג"ז ואישורה( והעדר נזק חיצוני בשטח רצועת צינור הגז שמירה וניטור רצועת 
 של לפחות פעם בחודש.בתדירות , תהסטטוטוריוהצינור 

טות במסמכי וכן ביצוע מטלות שונות אחרות בנוגע למערכת ההולכה אף אם אינן מפור .1.3
 ההסכם ונספח זה במפורש.

ביצוע עבודות נלוות הקשורות בשירותים שלעיל בהתאם להנחיות כוללים כמו כן השירותים  .1.4
בקשר עם המגבלות הנובעות לצדדי ג' החברה, כגון: תאום ביצוע העבודות, ביצוע הדרכות 

הצינור, עבודות מעבודה סמוך למערכת ההולכה, איסוף נתונים והעברתם לחברה, סימון קו 
תחזוקה קטנות וכן ביצוע מטלות שונות אחרות בנוגע למערכת ההולכה אף אם אינן 

 מפורטות במסמכי הליך זה במפורש.

אחריות של ת וכי שירותי פיקוח אלה, מבחינת החברה הם שירותים הדורשים חוב ,מובהר .1.5
פקחי הקווים  המעסיק את הקבלן ,אמון אישי מוגברות מטעם פקחי הקווים. למען הסרו

מחויב בדיווח מלא של הנתונים והעובדות לממונה מטעם נתג"ז בקשר עם ביצוע השירותים 
)מבלי לגרוע מחובתם לבצע את תפקידם כנדרש לפי ההסכם ונספחיו(. אי עמידה בדרישות 

 .הקבלןאלה מהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד 

, מסלולי השירותיםת, זמינות, תדירות כי לחברה נתונה הזכות לשנות את אופי, כמו ,מובהר .1.6
הנסיעה ואורכם, מעת לעת בהתאם לצרכי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אף אם הם 

 שונים מאלה שעמדו לנגד עיני המציעים בשלב הכנת ההצעה להליך.

ניהול יומן זה  .לפי הסכם זה הפקחים( של on-lineלנהל יומן נוכחות מקוון ) הקבלן אחראי .1.7
 דייל ע מאושר ,נאי לתשלום התמורה בהתאם להסכם. תדפיס יומן נוכחות זהמהווה ת

  , ללא כל עיכוב.  בכל סוף חודש, יימסר לחברה ולממונה, הקבלן

 כ"א, ציוד ורכבים .2

 4x4"( כאשר לכל אחד מהם צמוד רכב פקחי קווים" :)להלןארבעה פקחים על הקבלן לספק  .2.1
לספק בעצמו( ומכשיר לגילוי מתכות  הקבלן)שעל  GPSבעל עבירות שטח גבוהה ומכשיר 

רכב פיקוח וצנרת תת קרקעית )שהחברה תספק למציע(, וגלאי גז )שהחברה תספק( )להלן "
 "(. הקווים

על כל מציע להציע פקח קווים אחד המתגורר בצפון מתוך ארבעת פקחי הקווים המוצעים,  .2.2
 הארץ ופקח קווים אחד המתגורר בדרום הארץ.   

רה מייעדת נכון למועד זה, כי כל אחד מפקחי הקווים יועסק בנפרד באזור כעקרון החב .2.3
גאוגרפי אחר )דרום, מרכז, צפון( ותוך מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר, אך מבלי 
שהדבר יהווה התחייבות מצד החברה אשר רשאית להפעיל את פקחי הקווים בהתאם 

 לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. 

. כמו כן, (פקחיםארבעה ד לרשות החברה את פקחי הקווים מיד לאחר הזכייה )יעמי הקבלן .2.4
  .מוקנית לחברה האופציה להרחבת ההתקשרות לפקח קווים אחד ו/או יותר

 4X4החברה שומרת לעצמה את האופציה להעסיק מפעם לפעם פקחי קווים ברג'י ) עם רכב  .2.5
 (.עם רכב פרטיאו 

להעמיד את  הקבלןיותר במסגרת העבודות לא יוכל אם בעת העמדת פקח קווים השני או  .2.6
יחויב להציע כח אדם בעל יכולת שלא תפחת  הקבלןכ"א שהציע במסגרת הצעתו המקורית, 
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החברה לפי שיקול  דייל מיכולת כח האדם שהציע בהליך ושיאושר כבעל יכולת כאמור ע
 דעתה הבלעדי. אישור החברה כאמור יבחן ויינתן בעת הצורך. 

השירותים חומרים שיסופקו לפקחי הקווים על ידי החברה לצורך ביצוע הוד ו/או ציהכל  .2.7
באחריותם המלאה של פקחי הקווים אשר ינהגו בהם באחריות ובזהירות, בהתאם  היהי

שייגרם לציוד ו/או לחומרים האמורים, ישפה ו/או אובדן להוראות החברה. בעבור כל נזק 
 מיידי.   הקבלן את החברה באופן 

  בים:רכ

על הקבלן לספק לפקחי הקווים הדרכה יסודית לנהיגת שטח )"שטחים קשי עבירות"( אחת  .2.8
 לשנה לפחות.

. בכל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכותיה, ומעלה 2014רכבי פיקוח הקווים יהיו ממודל  .2.9
 על הרכבים להיות תקינים ומתאימים לביצוע השירותים.

 2014פשר עבירות בתנאי שטח קשים, משנתון המא 4x4רכבי פיקוח הקווים יהיו מסוג   .2.10
 .לפחות

ק"מ לכל רכב בממוצע בחודש, לרבות  6,000-הקבלן ייקח בחשבון נסועה חודשית של כ .2.11
 נסיעות פרטיות.

במקרה של טיפול ברכב ו/או כל סיבה אחרת בשלה לא ניתן לעשות שימוש ברכב, יידרש  .2.12
וכפי שיתואם עם הממונה מטעם בעל מאפיינים דומים  4x4להעמיד רכב חלופי  הקבלן

נתג"ז. במידה ולא יועמד רכב חלופי לשביעות רצונו של הממונה ו/או במידה וחלפה תקופה 
של שבועיים מיום החלפת הרכב ברכב חלופי וטרם הושב הרכב, תעמוד לזכותה של החברה 

רכב במידה ולא הועמד כלל  .לכל יום עבודה₪  300בסכום של  הקבלןהאפשרות לקנוס את 
, עד להשבת שלא לשלם בגין שירותי הקבלן באותם ימיםחלופי מתאים, רשאית החברה 

 .ו/או העמדת רכב חלופי מתאים הרכב ו/או החלפתו ברכב חדש מאותו הסוג

  ציוד פקחי הקווים:

 יספק הקבלן:לכל פקח 

  ,סט ארגז כלים הכולל: פטיש קל ובינוני, פלייר, פלייר פטנט, מפתח שבדי, סט מברגים
 מ'. 50מ', רולטקה  5 מתכתי מפתחות אלן, מפתח ארונות חשמל, מטר מדידה

  מכשירGPS  " עם יכולת עבודה בשטח למשך יום שלם, תכנת ניווט בשטח 5בעל מסך ,
 )דוגמת עמוד ענן(, יכול הכנסת נתונים חיצוניים )תוואי ועמודים( וזיכרון מסלול.

  10מצלמה דיגיטליתMP  סוללות, ית וכבל העברת נתונים למחשבועינ לפחות עם מסך ,
  .וכרטיס זיכרון מתאים נרתיק

 " עם כרטיס תקשורת אלחוטי. 12מחשב נייד 

 כולל חבילת גלישה. ,רטפון(א)סמ חכם טלפון נייד 

  בתרמיל קטן.ואיכותית  מקיפהערכת עזרה ראשונה 

  להסכם. בנספח ב'ציוד מגן אישי, כמפורט 

 

 , משמעה, כל הדרישות בקשר לכ"א כמפורט בהליך זה."יכולת" לעניין סעיף קטן זה

 עבודות חד פעמיות )"לפי קריאה"(   .3

הוק" לפי דרישה ספציפית של החברה בתאום מראש, לפיקוח על עבודה אחת -שרותי "הד .3.1
 ."(עבודות רג'יו/או יותר, במקום אחד ו/או יותר )"

הקבלן, החפיפה על חשבון יום חפיפה והדרכה מוקדמת לפקח היומי עבודות הרג'י יכללו  .3.2
 מלא.תימשך יום עבודה 

כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במספר  ,להביא בחשבון הקבלןעל  .3.3
 אתרים בו זמנית. 
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 שעות העבודה ומיקומה  .4

, 17:00ועד השעה  07:30ה', החל מהשעה  –א'  בימים העבודה באתר יבוצעו השירותיםככלל,  .4.1
דרישות החברה ולפי בשעות אחרות בהתאם ל או/ו 13:00ד עד השעה בערבי חג וחול המוע

 .להלן לאמור בכפוףמועד ביצוע העבודות לצד מערכת ההולכה 

לפי  שירותיו יידרשו בוגאוגרפי יום ו' יועסק אחד מפקחי הקווים בשטח, באזור  מידיבנוסף,  .4.2
 עלד ו/או כל תוספת . מובהר כי לא ישולם תעריף מיוח14:00שיקול דעת החברה, עד השעה 

 .החברה ידי

על  הפיקוחיבוצעו עבודות  ,צרכי החברה ולפיבהתאם לנסיבות המקרה  ,מיוחדים במקרים .4.3
לפני כניסת  שעתייםבימי ו' עד  גם ,שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפי, ידי פקחים נוספים

 השבת. 

הקבלן נוספות" ועל  תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעותעל ידי החברה בכל מקרה לא תשולם  .4.4
לתמחר זאת במסגרת הצעתו, לרבות במקרה של הצורך להשלים עבודה שהחלו בה באותו 

 היום. עבודה מעבר לשעות העבודה שלעיל תבוצע רק באישור  סמנכ"ל התפעול בחברה.  

 העבודה של הפקחים הינה עבודה בשגרה וגם במצבי חירום. .4.5

דש דו"ח שעות מפורט הכולל שעות עבודה כל אחד מהפקחים יידרש להגיש בסוף כל חו .4.6
ונסיעות  ביצוע עבודה לאישור הממונה בחברה )סמנכ"ל התפעול(. פקחי קווים שביצעו 

 עבודות "לפי קריאה" )רג'י( יגישו פירוט על היקף עבודתם על גבי או לצד יומני העבודה. 

ד מערכת ההולכה השירותים יינתנו בכל מקום ברחבי הארץ בו מבוצעות עבודות שונות לצ .4.7
לגז טבעי בהתאם לצורך אותה עבודה כפי שיקבע הממונה במועד ביצוע השירותים 

נתנו לאורך כל התוואי הקיים והעתידי של מערכת ההולכה ברחבי הארץ ו/או י)השירותים י
בחלוקה לאזורים של מערכת ההולכה ולפי צורך במשרדי החברה, הכל כפי שיחליט הממונה 

הבלעדי בהתאם לצרכי החברה. מובהר, כי שירותי הפיקוח על עבודות לפי שיקול דעתו 
כאמור תלויים בגורמים משתנים שאינם בידיעת או שליטת החברה, כגון תקופת ההכנות 

 לשירותים ותקופת ביצוען, היקף השירותים וכיו"ב.  

 דיווחים   .5

לו חשיבות מבחינת ולאחר מכן בכתב, לממונה, על כל דבר שיש  הפל הקבלן ידווח מידית בע .5.1
מערכת ההולכה, שלמותה, תפקודה התקין או כל עניין אחר של החברה במערכת, לרבות 
דברים כאמור בהם נתקלו פקחי הקווים אגב מתן השירותים שיש להם זיקה מכל סוג שהוא 

 למערכת ההולכה וסביבתה. 

בנספח ב' ש)בהתאם לטופס דוח תקרית  ולאחר מכן בכתב הפל הקבלן ידווח מידית בע .5.2
, לממונה ולחדר הבקרה במשרדי החברה וכן לכל גורם שיורה לו הממונה, על כל להסכם(

 דבר שיש בו: 

חשיבות מבחינה ביטחונית, בטיחותית או תפעולית, לרבות פיגוע חבלני, שריפה, התפרצות,  .5.3
 גניבה, חבלה או חשש לאמור.

 עבודות בסמוך למערכת ההולכה )לרבות ברצועת צינור הגז(. .5.4

 רוע העלול להסתיים בהטלת חבות כספית או אחרת על החברה.יא .5.5

רועים מרכזיים ודברים נוספים בהם נתקלו פקחי הקווים או הובאו לידיעתם אגב מתן יא .5.6
 השירותים.

בכל מקרה שבו נודע לקבלן, בכל דרך, על מעשה או מחדל כלשהו, בין של הקבלן ו/או של צד  .5.7
ום נזק, לרבות גרימתו בפועל, למערכת או לבטיחותה, ג', שיש בהם חשש סביר לסכן או לגר

לצד ג', לביטחון הציבור או לבריאותו, לסביבה, מתחייב הקבלן להודיע מיד ללא כל עיכוב 
מסירת דיווח מלא  דייל נתנו, לרבות עיושיהוי לממונה ולפעול לפי הנחיותיו, אם וככל שי

ר, לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש שעות לאחר שנודע על התרחשות נזק כאמו 48בכתב עד 
 החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.    

הקבלן ימסור לחברה בתום כל עבודה במסגרת תקופת ההסכם דוחות מלאים ומפורטים על  .5.8
העבודה שבוצעה ומהלכה ובנוסח והפירוט כפי שיורה לו הממונה או בכל מקרה אחר בו 
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מסר יידי הקבלן. דו"ח כאמור יידרוש זאת הממונה כאמור בקשר למתן השירותים על 
 בעותק פיסי ובנוסף, אם תבקש זאת החברה, על גבי תקליטור בפורמט המקובל לצורך זה.   

הספק ימסור לממונה דיווחים בכל עת בעניינים נוספים הקשורים במתן השירותים אף אם  .5.9
 לא צויינו במפורש בנספח זה או בהסכם. 

 י אש" ביצוע עבודות בשטחים המוגדרים כ"שטח .6

חלק ממערכת ההולכה )קיימת ועתידית( עוברת בשטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים 
והשירותים לכן יתכן  ,"(שטחי אשושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

משרד  דייל יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו/או זמניות, כפי שיקבעו מעת לעת ע
מנת לאפשר עבודות כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד, כלפי  הביטחון. על

משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה 
ועל הקבלנים מטעמה הגבלות שונות, אחריות, ביטוח, חובת שיפוי ושמירה על סודיות כלפי משרד 

 בנספח ז'"(. בשל האמור, מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות שיםההסדרהביטחון )להלן: "
החברה כנובע מדרישה של  דייל להסכם בדייקנות וכן כל הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע

משרד הביטחון על מנת לאפשר עבודות בשטחי אש. כל הוראות נספח ז' הנ"ל יתווספו להוראות 
ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, יקראו יחד עמן  ההסכם בעניין פינוי השטח, אחריות,

 ולמען הסר ספק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד. 

 תשלום בגין רכב, נסיעות וטיפולים  .7

כל תשלום הקשור בנסיעות ואחזקת רכב ובכלל זה אל ומאתר התשלום עבור השירותים יכלול 
 6ירותים לרבות נסיעה בכבישי אגרה )כביש ביצוע העבודות ולכל אתר אחר לצורך ביצוע הש

ומנהרות הכרמל( ולרבות ומבלי למעט עלויות בגין העמדת רכבים לצורך השירותים על מיגונם, 
הוצאות דלק וטיפולים לרכב, ביטוחים, אגרות והשתתפויות עצמיות וכיו"ב כלולים במחיר שיוצע 

 ולא תשולם בגינן תמורה נוספת. הקבלן  דייל ע

 המפקחים על מערכת ההולכה הגופים .8

י גורמים שונים מטעם ל ידכי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת ע ,הקבלןמובא לידיעת 
מדינת ישראל ו/או החברה, כגון הרשות לגז טבעי, החברות המקצועיות המייעצות לחברת נתיבי 

אל, הרשות לאבטחת הגז הטבעי לישראל בע"מ, רשויות תכנון, חברות פיקוח צד ג', משטרת ישר
מידע וכן כל גורם מוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או חברת נתיבי הגז הטבעי לפקח, לרבות 
פיקוח עליון, מעת לעת, על מערכת ההולכה לגז טבעי. מציע המגיש הצעתו בהליך מתחייב לפעול 

ם כדין כפי בקשר עם עבודותיו לפי ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים הרגולאטורים ו/או המפקחי
 נתנו ולשתף עמם פעולה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה. יהחברה, אם וככל שי דייל שימסרו ע

 עבודות בסמיכות למתקני גז ברור ובדיקות מוקדמות  .9

ביצוע השירותים יערך בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושלחברה 
קרקעיים ו/או על קרקעיים, צנרת וכיוצא באלה. כפועל זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת 

הרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מעבודות הקבלן יוצא מובאת בזאת לידיעת 
בסמוך למערכת לגז טבעי וכי ביצוע השירותים  על ידו ועל ידי צד ג', סמוך למערכת זו, כוללים 

הנחיות החברה וכן דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה הגבלות עם שימוש בציוד וכלי עבודה עפ"י 
 גבוהה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין.
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 פירוט האתרים השונים: .10

 להלן רשימת אתרים ברשות נתג"ז:
 

 
 

 רשימת מתקני הגז של מערכת ההולכה )כללי(
 

תוואי מערכת ההולכה        ואי מערכת ההולכה בדרוםתו     תוואי מערכת ההולכה בצפון
           במרכז

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *
 PRMSמתקן 

 
** כניסה לחצרי גורם אחר שבו מצויה 
תחנת גז לא תעשה בשגרה  אלא וככל 

 הממונה. דייל שהנחיה זו תשונה ע
 

*** רשימת המתקנים יכול שתשתנה 
משך התכנון והתרחבות ותתרחב עם ה

קו לרבות ומבלי לגרוע, מערכת ההולכה )
לירושלים , קו מזרחי ,קו לאזור תעשייה 

 קשת וקו צין אשלים(.
 
 

 
 
 

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 
 

 תחנות גז

 מתקן הקבלה באשדוד
 + חופית אשדוד
 +"שוחות" אשדוד

 חולות אשדוד

 כפר אביב

 *אשכול  

 * בתי זיקוק אשדוד

 *מכתשים  –מפעל אגן 

 מישר

 שורק

 יסודות

 *גזר 

 *נשר 

 נשר  + תחנת הגפה

 *צפית 

 פית + תחנת הגפהצ

 סגולה

 קריית גת

 לפידות

 אשקלון

 מתקן הקבלה באשקלון

 רידינג

 *תחנת הכח רידינג 

 *** נתב"ג

 גבעת כח ***

 קסם ***

 תחנות גז

 שקמה

 שובל

 אשל הנשיא

 באר שבע

 הר נעים

 + הגפה *רמת חובב חח"י  

+  *רמת חובב תעשייה  
 תחנות מניה 2כולל 

 ערוער

 מונהדי

 אורון

 + הגפה *רותם 
 תחנות מניה 3כולל 

 שפיפון

 *סדום 

 תחנות גז

 חופית חדרה

 + תחנת הגפה * חדרה 

 דור

 + תחנת הגפה * חגית 

 תל קשיש

 יגור

 *תחנת הכח חיפה 

 מפרץ חיפה

 *בתי זיקוק חיפה  

 כפר ברוך

 עפולה

 דברת

 תחנת כח אלון תבור

 CNGאלון תבור 

 שדה אילן –שת בית ק

 ציפורית

 אייל ***

 יד חנה ***

 מגל ***

 חריש ***

 רגבים ***

 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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  כללי –מפת מערכת ההולכה 
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 חי בטיחותנספ -'בנספח 

 

 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 
 (03-6270430/1 -*)הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה, טל'

הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד תפעול נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה. מוביל הפעילות ידווח  .1
 שמות העובדים הנמצאים בתחנה וכן על מבקרים / קבלנים שנכנסים. לחדר בקרה את

 חניית רכבים מחוץ למתקן. )עם החזית לכיוון היציאה(. .2

 :במתקןלפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי  .3
 חובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות הנדרשות לביצוע 
 יחות.חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבט 

 עובדים מינימום. 2כניסה בצוות של  .4

 הכניסה לבעלי הרשאה ורק בלווי נציג אגף התפעול נתג"ז. .5

בטרם ייתן כל  גלאי גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלהבאמצעות יבצע ניטור  תפעול נתג"זעובד  .6
 . למשך כל אורכה ילווה את תהליך העבודהואישור עבודה /  כניסה לאתר

מכשירים סלולריים, זימוניות וכל ציוד חשמלי  להכניסאסור ה העישון אסור בהחלט! במתחם התחנ .7
 (.(ExPאחר שאינו מוגן התפוצצות 

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

קח ו/או ממונה הבטיחות, טרם יש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי שהוגדרו ע"י המפ .9
 הכניסה לאתר נתג"ז.

 שימוש בציוד מגן אישי מתאים: .10
  בגדי עבודה( מעכבי בעירהFRואנטיסטטיים ) 
 משקפי בטיחות 
 קסדת מגן 

 כפפות 
  במקומות בהם מפלס הרעש מ  –מגיני שמיעה / אטמי אוזניים– db 85  ומעלה ו/או

 כאשר קיים שילוט המציין "רמת רעש מזיק".
 י בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיותנעל 

להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג(  .11
 :ליווי ופיקוח ממונה בטיחות מטעם הקבלן, בכתב ומאושרות ע"י מפקח נתג"ז

  עבודה בגובה 
 )עבודת הנפה )מנוף 
 עבודה חמה 
 קפיםעבודה במקומות סגורים/חללים מו 
 עבודות בניה , חפירה וקידוח 
  ניתוק, תיוג ונעילה( עבודת חשמל- LOTO) 
 )אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד 

הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בליווי  חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. .12
 נציג אגף התפעול בחברה.

כל פסולת מהאתר, כאשר אתה עוזב את מקום עבודתך, השאר חובה לשמור על הסדר והניקיון ולפנות  .13
 את המקום במצב נקי ומסודר, כך שאיש לא ייפגע.

 עבודות במערכות חשמל יבוצעו רק ע"י חשמלאי מוסמך ובעל הרשאה .14

 שימוש בציוד חשמלי מטלטל יאושר ע"י חשמלאי נתג"ז.  .15

 בעת ביצוע עבודתך, מנע פגיעה בציוד ובכלי עבודה. .16

 עבודה של מישהו אחר מבלי שתהיה לך רשות, הרשאה או הסמכה לכך. אל תעשה .17

 אל תציג ואל תסלק שלטי אזהרה כלשהם ללא רשות. .18
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 בכל עבודה היכולה להוות סיכון לעובדים אחרים, יש לגדר את מקום העבודה. .19

 אל תעבור מתחת משא מורם. .20

 הליכה בחוסר תשומת לב עלולה לגרום להחלקה, מעידה ו/או נפילה. .21

 סור להשתמש בסמים, לשתות משקאות חריפים או להיות תחת השפעתם.א .22

מילוט  וודא והקפד לשמור על מעברים פנויים מכל חפץ ו/או מכשול, לרבות מעברים לציוד חירום ו/או .23
 )גישה למטפה, ארונות כיבוי אש ויציאות חירום(.

 מהלך שהותך באתר. הודע מיד למפקח החברה על כל אירוע, תאונה או כמעט תאונה שאירעו ב .24

 מטר לפחות מהאתר. 300מלט עצמך ללא שהות והתרחק ברדיוס של  –בחירום  .25

 :רשימת טלפונים חיוניים בחירום .26
 טלפון גורם #

  100 משטרה  
  101 מד"א  
  102 כיבוי אש  
  03-6270430/1 *  6778 חדר בקרה נתג"ז 
  08-6264000 *  6911 המשרד להגנת הסביבה 
  08-9239239/40 לחומרים מסוכנים מרכז ארצי  
   054-2070917 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז  
   053-2250396 יובל בן דוד –מנהל תחזוקה נתג"ז  
   054-2070915 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז  
   054-2070929 חיים יפרח –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז  

ר הוראות הבטיחות, הינה עבירת משמעת ולעיתים אף עבירה פלילית, על כן אי מילוי ו/או הקפדה אח .27
 הקפד לשמור על כללי בטיחות אלו.

 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .22
MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,1971UN 

 גז חסר ריח וחסר צבע.  יאור:ת

 

דחיקת הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום לחנק ע"י   יכון בריאותי:ס
 החמצן מהאוויר. 

 . מגע עם גז המתפשט במהירות 

 כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום כוויות קור 

 .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות 
סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פוטנציאל התרחשות פיצוץ    כנת דליקה:ס

 ו/או התלקחות אש.

 והות ליד צנרת המכילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ ולאחר להבה או טמפרטורות גב
 מיכן לשריפה של הגז.

 הגז אינו ריאקטיבי.  כנת ריאקטיביות:ס

 זניחים.   זקים סביבתיים:נ

עולות שיש לנקוט פ
   במצב חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 .פנה את כל האנשים מידית מהאתר 

 תפזר לאוויר הפתוחאם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז לה 
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 דו"ח תקרית

 

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

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

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

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

 התקרית או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה.

 

הדו"ח יפרט את עובדות ופרטי התקרית, וכן את הפעולות המתקנות שננקטו על ידו על מנת למנוע 

 תקרית דומה בעתיד.

 

 לצורך הכנת הדו"ח יפרט הקבלן, כדלקמן:

 

 

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.2

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.3

 

 תיאור התקרית: .2

 השתלשלות האירועים; .2.1

 היקף הנזק; .2.2

 סוג התקרית; .2.3

 המקור הגורם לתקרית. .2.4

 

 ניתוח התקרית: .3

 רים מסוכנים(.גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומ .3.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .3.2

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

 

 תיאור הפעולות שננקטו: .4

 הפעלת נוהל חירום. .4.1

 פעולה מתקנת מיידית, אשר נעשתה על ידי _______. .4.2

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .4.3

 ית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(.הודעה לעיתונות אודות התקר .4.4

 

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.2

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.3
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  תנאי ביטחון לביצוע -'גנספח 

 

 לכבוד 

 בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 עמידה בתנאי ביטחוןהתחייבות ל הנדון:

 

ח"פ __________________ ]שם מלא של הקבלן/ספק[ הח"מ ___________________  יאנ

 ( מתחייב ומצהיר כלהלן:הקבלן")להלן: "

כי הקבלן וכל עובד או כל גוף שיפעל מטעמו, ישמרו בסוד כל ידיעה ו/או כל מסמך שיגיעו  .1

לידיהם בקשר לפנייה ו/או להסכם שיחתם לרבות העתקים, בין שהוכנו ע"י חברת נתיבי הגז 

או מטעמה או על חשבונה ובין שהוכנו ע"י הקבלן  "(החברה)להלן: " בע"מ הטבעי לישראל

 או מטעמו או על חשבונו.

. הקבלן החברהבנוסף חל על הקבלן איסור פרסום אודות ביצוע פרטי העבודות עבור  .2

ולדאוג לביצוע ההנחיה וכל גוף שיפעל מטעמו מתחייב להביא סעיף זה לידיעת כל עובדיו 

 .ל גוף שיפעל מטעמווכ ע"י כל עובדיו

בקשר עם ביצוע ההסכם, הוראה  שיפעל מטעמוהקבלן יכלול בהסכם עם עובדיו ועם כל מי  .3

 המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם. 

כי הוא ועובדיו יבצעו את כל הבדיקות הביטחוניות שידרשו על ידי החברה, הקבלן מתחייב  .4

במועד שתדרוש החברה ולשביעות רצונה המלא, הכל על פי הנחיות שתינתה להם על באופן ו

 .ידי מחלקת הבטחון של החברה, בעל פה או בכתב

הקבלן יגיש הודעה על בחירתו לביצוע העבודה ( ימים מיום ה14לא יאוחר מארבעה עשר ) .5

צורך, במידת ה רשימה של כל העובדים שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודה. הלחבר

מועד להתייצבות כלל החברה הקבלן יתאם עם מנהל הביטחון של לשיקול דעתה של החברה, 

 מי מטעמו. בנוכחות מילוי טפסים בנוכחותו או צורך העובדים המיועדים ל

היה תמבלי ש ם,או לא לאשר ויהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את הקבלן ועובדי לחברה .6

 .ת לנמק החלטותיהחייב

תהיה רשאית לא לאשר העסקת עובד הקבלן או להפסיק החברה ר מובהר כי למען הסר ספ .7

העסקת העובד לאחר שאושרה העסקתו. לא תהיה לקבלן כל טענה באשר לאמור לעיל 

 והקבלן מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.

יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של  הטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי הקבלן .8

. לעיל 5כאמור בסעיף או מי מטעמו. לצורך זה יגיש הקבלן את רשימת העובדים החברה 

במידה ובמהלך ביצוע העבודה יבקש להעסיק עובדים נוספים יגיש הקבלן למנהל הביטחון 

( יום לפני המועד שבדעתו להתחיל 14את רשימת העובדים לא יאוחר מארבע עשר )

 עסיקם.לה

 במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, יבוצע הדבר על חשבון הקבלן. .9

לפני שעבר הדרכת ביטחון  העבודותמתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע הקבלן  .10

רענון בהתאם לדרישות הקבלן ועובדיו מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת יעבור 
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חול על הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו לביצוע החברה. למען הסר ספק, הוראה זו ת

 .העבודות והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי הסכם זה

הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות ורשומות אחרות  .11

 יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור.  ותבעבודהקשורות 

יוחזרו אל החברה כל המסמכים והרשומות שהגיעו לידי  הקבלן מתחייב כי בתום העבודה .12

הקבלן בקשר ובמהלך ביצוע העבודות ובכלל זה מסמכים, דיסקים, מדיה אופטית וכל פריט 

 ואמצעי אחר ששימש את  הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם  .13

באישור כאמור, של כל אחד מהעובדים שבשמו ניתן האישור מיד בסיום עבודתו היה צורך 

 של כל עובד ובכל עת שידרוש זאת.

 :הנחיות נוספות .14

הקבלן לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים לעסוק בעבודות הנדונות אל מסמכי  .14.1

 העבודות.

טחון של אין לפרסם פרטים הקשורים לעבודה ללא אישור בכתב ממנהל הבי -פרסום  .14.2

 .החברה

עובדי הקבלן יחתמו על הצהרות סודיות לפי דרישת  -חתימה על הצהרות סודיות  .14.3

 .החברה

בכתב ממנהל ו מראש כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תעשה רק לאחר קבלת אישור .14.4

ביטחון על תקלות הכמו כן מתחייב הקבלן לדווח מיידית למנהל  של החברה. הביטחון

 ה.בשמירה על נוהלי נספח ז

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין  .15

) בסעיף זה להלן:  1998 –תחולת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 

משרד התשתיות של  אגף הבטחון"( ומתוקף כך כפופה להוראות השב"כ, והמשטרה והחוק"

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות גופי הביטחון)להלן בסעיף זה: " , האנרגיה והמיםהלאומיות

לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של המתקנים. 

לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי הביטחון או מי 

ביטחון. במקרה כאמור תורה החברה מהם וכי יתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי ה

 לקבלן לבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.

מובהר, כי במידה ובמהלך העבודות ידרש הקבלן ו/או מי מעובדיו להיכנס לתחומי מתקנים  .16

ולו כל מאובטחים של חברות אחרות )למשל, חברת החשמל, בתי זיקוק וכיוצא באלה( יח

הוראות הביטחון של המתקנים האמורים בדבר אישורי הכניסה והתנהגות העובדים על 

 הקבלן ועובדיו והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

 ולראיה באנו על החתום:

 שם החברה שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך
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 הצהרה על העדר ניגוד עניינים -'דנספח 
 לכבוד 
 "(נתג"ז" / "החברה)" בע"מ תיבי הגז הטבעי לישראלחברת נ

 ,מצהירים בזה בכתב"( הקבלן)" ]ח.פ./ שותפות[______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ _________________ 
 כדלקמן:

 זה.  נוובתוקף תפקיד נתג"זב ]הגדרת התפקיד[/נותן שירותים __________ קבלןכהננו נותנים תצהיר זה 

/נותן שירותים קבלןבזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כ הרינו מתחייבים .1
 לחברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת ההסכם  .2
בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום או במהלך ביצועו, כל מידע הקשור בהיותו 

משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר, המתחרה בעסקי החברה 
 ו/או המשמש או עשוי לשמש לקוח החברה.

ן כלשהו, בין במישריהאחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינותפקיד .3
או  ינוחברה ואין בתפקיד/נותן שירותים לקבלןכ נועם תפקידובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

חברה. במקרה של /נותן שירותים קבלןכ בצע את תפקידנול נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת ינועיסוק
 נותתפות, לרבות במהלך הש/נותן שירותים לחברהקבלןכ נוהיווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקיד

נו על ניגוד עניינים אפשרי. כן דע לו, מיד כשיהחברה מנכ"ללהודיע על כך ל יםמתחייב ובישיבות, הננ
אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת 

 כמתחייב בחוק.ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה ו

, לא נציע ו/או 1977-והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות  .4
לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או 
לאחר סיומו מכל סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה 

מלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של לרבות ה
רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או 
על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי 

 ה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.מטעמ

כלפי החברה ו/או  מאן דהואאנו, לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש  .5
בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה 

את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול  נוסכם, אלא אם קיבלבמסגרת ביצוע הה
דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת 

 זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה. 

ו/או עובד החברה ו/או  לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה .6
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה 

 ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

ו/או לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .7
מי 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  .8
ת עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרו

 השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

 להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. יםמתחייב והננ .9

בתוקף  נוהחלות עליאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב .10
   חברה.כנותן שירותים ל נותפקיד

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את  .11
 כל הוראותיה.

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו -'הנספח 
 לכבוד 

 ("נתג"ז/ " "החברה)" בע"מ ברת נתיבי הגז הטבעי לישראלח

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

מצהירים בזה "( הקבלן)" ]ח.פ./ שותפות[______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ _________________ 
 כדלקמן: ,בכתב

למסור לאחרים ולא לעשות כל  מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא
שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

בע"מ )להלן:  נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת בע"מ בשם ועבור  נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת קשור לה
, עובדיה ונושאי המשרה ה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקי, עסקיהה"(, לרבות, מבלי למעט, פעילותהחברה"

יימסר  ,אשר יגיע חברה,במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברהבה, כל גוף או אדם הבא עם מי מה
ה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידינו חברלנו על ידי ה
המידע ר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון )להלן: "בכל אופן אח

 "(. הסודי

 ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין השאר ,לצורך כתב התחייבות זה כולל -" מידע סודי"
וסחאות, רישומים, תרשימים, ( נהפל גם ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בע

מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, 
שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של 

ת מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונו
, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם חברהה
ה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכלים וחשבונאים, לרבות, מבלי חברה

ה, רכישות ומכירות המבוצעות חבר, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי הלמעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות
ה חברה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החבראו מתוכננות על ידי ה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או חברהוארכיבי ה
, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם החברבעקיפין ל

, כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו למעטאו הקשור בכך בכל צורה שהיא,  חברהנושא הקשור בעיסוקיה של ה
 ל .היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת, מידע בנחלת הכל

התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים 
הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על 

 . החברהמאת מראש ובכתב ( , אלא באישור מפורש אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו

כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא  ,אנו מצהירים בזה ומאשרים
לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר 

 האמור.

יית מעשה מצדנו שיש בו כדי כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עש ,אנו מצהירים בזה
 חברהלסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא, עלול לגרום ל

נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל 
 יבותנו זאת. והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחי

הננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או 
נזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מיד עם קבלת דרישה הראשונה,  חברהמקצתן, עלול לגרום ל

כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות 
כנגד  חברהאחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא ל

 כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.

ות אחרים אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייב
שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור בהסכם 

 זה. 

כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח  ,ידוע לנו ומוסכם עלינו
 הדין. 

ל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה  מהחברה, בכל כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכ ,אנו מתחייבים
ו/או  עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו

, בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או נובשליטתו של כל אדם אחר מטעמ
כן אנו מתחייבים שלא עשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו. גוף הקשור עמה ובין אם נ

להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה 
 .ובכפוף לתנאי האישור האמור
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, שינוי מבנה חברהאו שליטה ב התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול
ה. לפיכך, הננו נותנים בזה את הסכמתנו רבחארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו ילקיום כלל התחייבויות
 נו על פי הסכם זה. יכלל התחייבויות

אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ואנו 
מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר 

מך "התחייבות לשמירת ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מס
 סודיות" בנוסח אשר תמציאו לנו.

לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו  החברהכי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  ,מובהר
 . החברהבשקול דעתה המוחלט של 

ן אם לאו, משום מצג של כל מידע, בין שהינו סודי ובי החברהכי אין בגילוי על ידי  ,עוד מובהר למען הסר ספק
ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע 

 בטרם ייעשה בו שימוש.

ו/או לגוף  נו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדםיכי עובד ,אנו מתחייבים
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ו, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעשאשר הם יודעים ו/או לחברה

נו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר יכי עובד ,אנו מתחייבים
אלא אם הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל 

 הוראותיו  ללא הגבלת זמן.

 

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 

 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 אישור ביטוח –ו'  נספח
           לכבוד

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

 נ., ג.א.

, ועל שם הפועלים  מטעמו ו/או עובדיהם.................... )להלן: "הקבלן"( כנו על שםכי ער ,הננו מאשרים בזאת
)להלן : "יחידי המבוטח" ( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר החברה וכן על שם  מדינת ישראל, משרד הביטחון

בהסכם הנ"ל, כמפורט  כמוגדר  ושטחי אש םביצוע העבודות ו/או  מתן השירותים, לרבות בשטחים ביטחונייעם 
 להלן :  

 להלן פרוט הביטוחים:
 
 : כלפי צד שלישיאחריות ביטוח   .1
 

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

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.2,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 

עמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרם לצד הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הקבלן וכל הבאים מט
 שלישי )גוף ו/או רכוש( בקשר עם ובגין מתן השירותים.

 
מדינת ישראל, משרד הביטחון והחברה כולל עובדיהם, מנהליהם, בעלי של ם לכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

 .בכפוף לסעיף אחריות צולבתוזאת  והפועלים מטעמוהקבלן למעשי או מחדלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון 
 
 : מעבידים אחריותביטוח   .2
 

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

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 

ו עקב עבודתם הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו תוך כדי א
 במתן השירותים .

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

 הדירקטוריון כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
 
 :קצועיתמ אחריותביטוח   .3
 

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

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן ו/או הבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל מקצועי 
 בכל הקשור במתן השירותים.

 
 ת בקשר עם מתן השירותים.תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילו

 
 :בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל

 
 הקבלן.מצד עובדי אי יושר 

 בעקבות מקרה ביטוח.עיכוב השהייה או 
 אבדן מסמכים.
 הוצאת דיבה.

 . ים הניתניםיגין השירותים המקצועאחריות נושא משרה ב
 זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי.

 נסי.נזק כספי או פינ
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לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או 

 מיה.שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה וזאת כנגד תוספת פר
 

מדינת ישראל, משרד הביטחון והחברה כולל עובדיהם, מנהליהם, בעלי של ם לכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
 .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמוהקבלן למעשי או מחדלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון 

 
 

 :הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות  להוראות הבאותכל 
 
ם, , עובדיהםמנהליהמדינת ישראל, משרד הביטחון, החברה, תינו לתחלוף כנגד יוננו מוותרים על  על זכוה .1

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

 
ישירות לחברה ו/או משרד ישולמו ו/א משרד הביטחון  החברהו אובדן לרכוש תגמולי הבטוח עבור נזקים ו/א .2

 בכתב. הביטחון או לפי הוראותיהם 
 
מדינת ישראל ו/או משרד  דייל הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע .3

ל מדינת ישראל ו/או משרד שללא קשר לפוליסות בטוח  ביטוח ראשוניוהן מהוות  הביטחון ו/או החברה
 בדבר שיתוף ביטוחיכם. זה אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה ןולעניי הביטחון ו/או החברה, 

 
כל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותינו, כאשר קיים  .4

 .ון ו/או החברהמדינת ישראל ו/או משרד הביטח ביטוח אחר, לא יופעל כלפי
 
לידי מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או הפוליסות הנ"ל  לא תצומצמנה, לא תבוטלנה אלא אם כן תימסר  .5

 יום מראש. ( 60שישים )הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן לפחות החברה 
 
ולפיכך לא יחול בו או  הקבלןכי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הבטוח בהסכם עם  ,ידוע לנו .6

 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב כאמור לעיל. 
 

 ם חלה על הקבלן בלבד.יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק .7

 

תנאי הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מתנאי פוליסות במהדורת "ביט" התקפה במועד עריכת הביטוח או כל נוסח  .8
 מקביל לו )למעט פוליסת האחריות המקצועית(.אחר ה

 

 האמור פי על שונו שלא כמה עד המקוריות הביטוח פוליסות של ולהסתייגויות לתנאים כפוף אישורנו .9
  ,זה באישור

 
__________________               __________________ 

 שם החותם ותפקידו   חותמת חברת ביטוח
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 ת בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אשהוראות מיוחדו - ז'נספח 

 " משמע: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברהלצורך נספח זה: "
 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""  

" משמעם: שטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שטחי אש"
 שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון.

 ם: כתבי התחייבות של החברה כלפי משהב"ט ו/או הסכמים עמו." משמעהסדרים"  
 חובת פינוי שטחי אש . 1

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

 .במסגרת התמורה שבהסכם

ט הרי "לפנות את אתרי העבודה על ידי צד שלישי לרבות על ידי משהב הקבלןאם וככל שיידרש  1.2
שתקופת העבודות תוארך עפ"י הוראות שינתנו ע"י החברה בהתאם לצורך והחברה לא תבוא 

 בשל הארכת תקופת העבודות כאמור.   הקבלןבטענות כלפי 

בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל  מובא לידיעת הקבלן כי לחברה נוהל לתאום עבודות 1.3
הקבלן לפעול 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 

ד מהתחייבויותיו לפי הודעה לקבלן  אשר מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפר
  ההסכם.

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 2

ט ו/או מי "מבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין, הקבלן פוטר בזה את החברה ואת משהב 2.1
מטעמם מכל אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, 

אשר יגרם לכל צד שלישי לרבות לקבלן, לעובדיו, לקבלני ולקבלנים לרבות נזק כלכלי תוצאתי, 
אחרים של החברה ולמי מטעמם, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בקשר עם ו/או במהלך 

ט ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או כתוצאה "עבודות הקבלן, עקב מעשה או מחדל של משהב
 מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל. 

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

 .1952 –הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה(, תשי"ג 

לעיל יחול אף לגבי כל  2.1ר בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי הפטו 2.2
נזק שייגרם 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. 

תביעה כלפי מדינת ישראל ו/או הקבלן מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  2.3
ט ו/או הקבלן "ט ו/או צה"ל ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקשר עם פעילות משהב"משהב

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

 לעיל; 2.2-ו 2.1כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  2.3.1

/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו, ו/או  לצד ג' כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו 2.3.2
 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 2.3.3
 מכלליות האמור לעיל, על ידי מי מטעם הקבלן;

 בודות.פינוי הקבלן ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע הע 2.3.4

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

 במלוא ההוצאות בהם נשא מי מהם בגין כל אחד מאלה: ט ו/או החברה"הקבלן יפצה את משהב

 כל נזק אשר נגד למשהב"ט ו/או לחברה להם  אחראי הקבלן על פי הוראות הדין ו/או ההסכם; 3.1

לעיל. במקרה כזה  1.1בסעיף  כל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה שהקבלן לא ביצע פינוי כאמור 3.2
ט ו/או החברה במקומו ומבלי להטיל על מי מהם "בעלות פינויים שיבוצע ע"י משהבהקבלן ישא 

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

ט "עבודות הקבלן ו/או פינויו של הקבלן ו/או מי מטעמו בשל צרכים ביטחוניים, ובלבד שמשהב
או החברה הודיעו לקבלן עם קבלת תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגדם בקשר עם האמור בסעיף 

 להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל. קטן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו לקבלן

שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הקבלן לרבות ע"י מי מטעמו )ובכלל זה עובדיו  3.4
 לעיל.  2.1וקבלניו( בגין נזק כאמור בסעיף 

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

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

 פינוי מיידי. 

 סודיות ואבטחת מידע . 4

יב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה בשטחי האש ולפי הקבלן מתחי 4.1
ההסכם וכי הם ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר נוגעים לחברה 

ט, שיגיעו אליהם ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך מילוי "ו/או למשהב
קשר עם התחייבויותיה לפי הסכם זה, לרבות בשטחי אש, וכן ב תפקידם בקשר עם ביצוע
ע"י החברה  הקבלןבקשר לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת  ט"התחייבויות החברה למשהב

 מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקפם גם לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.

מי מטעם הקבלן המועסק על ידו ו/או וכל  –עם חתימת ההסכם בין החברה והקבלן, הקבלן  4.2
יחתום על התחייבות  –מטעמו בביצוע העבודות ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם

ימי עבודה  5לשמירת סודיות ואי שימוש המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך 
כמו כן, פי המאוחר. לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע לחברה, ל

מתחייב כי במידת הצורך יחתום, לרבות המועסקים מטעמו כאמור לעיל בעבודות לפי  הקבלן
ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש משהב"ט מן החברה ויעבירו לחברה כאמור 

 לעיל.

מי מטעמו, לעיל לידיעת כל עובדיו ו/או  4אחראי להביא את תוכן ההתחייבויות שבסעיף הקבלן 
ט ו/או למדינת ישראל בשל אי קיום ההתחייבויות "לרבות הנזק העלול להיגרם לחברה ו/או למשהב

 זה. 4כאמור בסעיף 
 
 

 ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 ביצוע ערבות –' ח נספח
 לכבוד

 "( החברהלן "חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ )לה
 6158101, תל אביב, קריית עתידים , מגדל עתידים 

בעלי [, הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח]"( אנחנו, ]_____________________[ הערבותבאמצעות ערבות זו )" .1
"(, מתחייב לשלם כל סכום הערבהכתובת הבאה ]_____________________________________________[ )"

הכנס את שם ]-"( אשר החברה עשויה לדרוש, בכתב, בשם הסכום הערבות₪ )"של ]_________[ עד לסכום כולל 
שנחתם סיור ופיקוח על עבודות בסמוך למערכת ההולכה לגז טבעי  שירותי למתן"( בקשר להסכם קבלןה[, )"קבלןה

 בתאריך ]_________[.  קבלןבין החברה ל

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 בתנאי ההצמדה כלהלן: לסטטיסטיקה

 חתימת ההסכם ע"י הצדדים.חודש המחירים לצרכן " יהיה מדד המדד היסודי"
שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י האחרון ערבות יהיה המדד ה ןלעניי" המדד הקובע"
 ערבות.ה
 ערבות יחושבו כדלקמן:ה ןלעניי "הפרשי הצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי הצמדה 
אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי,  הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. המדד

 הפרשי הצמדה. ד לסכום הערבות, ללא כלנשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישותיכם ע

 .כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית קבלןההערבות אינה מותנית בתוקף החבות של  .3

( ימים מקבלת דרישת החברה הראשונה בכתב, ישולם לחברה הסכום המלא כנדרש 7אנו מתחייבים כי תוך שבעה ) .4
בות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שהחברה תצטרך לנמק ו/או לבסס על ידה בכתב, מעת לעת, עד לגובה סכום הער

לנקוט ו/או ראשית  בדרישה לקבלו קבלןאת דרישתה ו/או להוכיחה בכל אופן שהוא ו/או לפנות ראשית אל ה
 .לחברה ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו קבלןה בהליכים משפטיים נגד

לא תממש ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום החברה ובמידה  .5
 .  הערבות הבלתי ממומש

ובכפוף לאמור להלן, תיוותר בתוקף במלואה עד  [הכנס תאריך]ערבות זו בתוקף מיום ]__________[  .6
  )כולל(.  [חתימת ההסכם חודשים מתאריך  25תום ]__________[ ]

ב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב, לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הערבות הער .7
 לעיל.   6 במלואה או מחציתה, לפי העניין, כאמור בסעיף 

מנע מתשלום עפ"י כתב ישאים להאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה ר .8
עפ"י  קבלןערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

 הדין.

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לערב שכתובתו מצוינת לעיל, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף  .9
ודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה לעיל. ה 6הערבות לפי סעיף 

 .אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני

 החברה תהא רשאית להסב את ערבות זו למדינת ישראל בלבד. .10

יהמ"ש המוסמך בתל אביב דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ב .11
 בלבד. 

ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה, המוסמך כדין, בתאריך ________ 
 [הכנס את שם מלא של הבנק / חב' הביטוח]____________________[ ]

 על ידי  שם:______________  תפקיד: ______________ חתימה וחותמת: ______________      
 

 :קבלןה(, ולראיה באנו על החתום בשם הליךחתימת המציע )לצורך ה

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 הצעת המחיר של הקבלן -ט' נספח 
 

 )יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך(
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 ושונות מסמכי הבקשה להצעה -נספח י' 
 

 צד מערכת ההולכה לגז טבעי למתן שרותי פיקוח על עבודות תשתית ל מכרז .1

 .( על נספחיו310773 )מס' מסמך
 .הליךההחברה במהלך  דייל כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע .2

 כל נספח אחר. .3

 
 (ההליך)יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר 

 
 


