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 גז טבעילמתקני  חנקןהסכם לאספקת 
 

                           (510402014)ח.פ.  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ        בין:
 , קריית עתידים02מגדל עתידים, ק" 
 (58177)ת.ד.  2158131תל אביב  
  30-5211021; פקס: 30-2273450טלפון:  

 מצד אחד;                                                                       "(;נתג"ז" או "החברה)להלן: "                      
 
 

 )ח.פ. __________( _____________________ לבין:
 מרח' _____________ 
 טלפון: ____________; פקס: _______________ 

 מצד שני;                                                               "(;הספק)להלן: "                          
 
 

( INGL/TENDER/2016/08למתקני גז טבעי ) חנקןוהחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי לאספקת  הואיל
 ;הגיש הצעה למכרז ספק"(, וההמכרז)להלן: "

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

 
 המפורטים בהסכם זה;לצורך קבלת השירותים  ספקהחברה מעוניינת להתקשר עם הו והואיל

 
מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו והתחייבויותיו  ספקוה והואיל

 המפורטות בהצעתו למכרז ובהסכם זה;
 

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

 
 והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה 

 

          הגדרות ותחולה .1
  תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:זה  הסכםב 1.1

כהגדרתם להלן,  ,אי התאמה למטרה ולשימוש להם נועדו, יוצרו, או הורכבו הטובין -" של הטובין אי התאמה"
ו/או אי התאמתם לדרישות ו/או או פגם אחר  , חסר, אי תקינותמגרעת, ליקוילרבות חוסר בטובין, בשירות, 

)כהגדרת  הצעת הספקלו/או  בקשה להצעותל המצורפים יםו/או למפרט ם המצויניםמיו/או לדג יםלתיאור
 . מכרזו/או הנדרש ב המכרזשא וו/או לדרישות כל תקן ו/או דין החל על נו/או להסכם זה  מונחים אלה להלן(

המצ"ב  (027870למתקני גז טבעי )סימוכין:  חנקןלאספקת  להציע הצעותהזמנת החברה  -" ותבקשה להצעה"
וכל מסמך אחר  לרבות הסכם זה אליה,שצורף כל מסמך ממנה , הכוללת כחלק בלתי נפרד להסכם זה 'זנספח כ

  לה. ףבמפורש אף אם לא צור ומפנה אלילהצעות שהבקשה 
 ומפנה אלי ותזה וכל מסמך אחר שהבקשה להצע הסכםו נשוא ההתקשרות השירותיםהזמנת  - "הזמנהה"

  לה. ףבמפורש אף אם לא צור
לרבות , הלןל 'א נספחהשירותים המצ"ב כמפרט ל 1.1סעיף העומדים בדרישות  חנקן גליליסוללות ו - "טוביןה"

 .הנ"למפרט ההסכם לרבות הלפי תנאי  יםהנדרש םלאספקת יםנלווועבודה השירות כל 
 להסכם זה. 'חנספח הצעת הספק לבקשה להצעות, המצ"ב כ -" הצעת הספק"
  .(וימי שבתון חגימי  ,, שבתות, ערבי חגשישיימי )כולל  םימים קלנדאריי -" ימים"/  "יום"
 בתום תקופת ההסכםלנתג"ז וסיומה  םתחילתה במועד אספקת, שטוביןתקופת אחריות ל -" תקופת האחריות"

 ., ככל שיהיועל הארכותיה להלן( 5.1)כהגדרת מונח זה בסעיף 
 נתג"זזכויות  ו/או בקשה להצעותתנאי האת לא יגרעו ו/או ישנו  כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר 1.2

   .בכתבובמפורש  נתג"ז אלא אם הסכימה להם ,הסכם זה לפי התחייבויות הספק/או ו
 :בזאת ומתחייבמצהיר הספק  1.0

המועסקים על  כלווהוא  ,הסכםהתנאי תנאיה ו פילהבקשה להצעות שא ונאת כי אין לו כל מניעה לבצע  1.0.1
ניסיון, מומחיות, כ"א, אמצעים  יבעל הם ,(ואושר ע"י נתג"ז )אם קיים קבלן משנה מטעמווכל  ידו

 לפינדרשים , המתאימים והוההסמכות האישוריםההיתרים,  ,כושר פיננסי, כל הרישיונות הפיסיים,
 ,לביצוע ההזמנה נטיווכל דין רלו ,(להלן 'אלמפרט השירותים )נספח  7סעיף , לבקשה להצעות 4סעיף 

מי מטעמו מתחייב בשמקורה בספק ו/או לביצוע הסכם זה באם תיווצר מניעה ויישארו כאלה במהלכה. 
 מוקדם ככל הניתן.להסרתה סבירים האמצעים כל הב נקוטהספק ל
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הוא ו ,וההזמנה , ההסכםהוראות הדין הוא יספק את הטובין כשהם מקיימים את כל ,שלמהתו הצעכי  1.0.2
 קבלני שללרבות  ,ההסכםבקשר עם  ותוצר חומר, פעילותעבודה,  לכלכלפי נתג"ז יות מלאה אחר נוטל
  . נתג"ז ידי על אושרואף אם  ,מטעמו )אם יהיו( משנה

הדעת וכי הוא מוותר על כל טענה שיש, או שתהיה לו, כי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את  1.0.0
 בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו. ,כלפי החברה

חוק האחריות לרבות לפי הספק ו/או היצרן לפי הדין,  מחובות ואחריותכדי לגרוע  הסכם זהאין בהוראות  1.4
 להוסיף עליהן בלבד.כדי אלא , 1183-תש"םהלמוצרים פגומים, 

 כלליותוראות הו שירותי הספק .7

מובהר,  .להלן( נספח א'לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה, לרבות במפרט השירותים )הספק מתחייב  .2.1
להזמין מהספק תהא רשאית  מהספק שירותים בהיקף כלשהו והחברהכי החברה אינה מתחייבת להזמין 

 .השירותיםא מבלי שיהא בכך כדי להשפיע על מחיר ושה היקףבכל  שירותים

 םהספק יאשר בחתימתו את מסמכי ההזמנה וכן כל שינוי ו/או הבהרה להם ע"י נתג"ז על גבי עותק ויחזיר .2.2
יחשב בצירוף חתימה כאמור שינוי ו/או הבהרה שלא יוחזרו הזמנה ו/או מנתג"ז.  םמקבלתשעות  24לנתג"ז תוך 

  תוכנם כמאושר ע"י הספק. 

למועד שנקבע בהזמנה לא  םמוקד ביצוע. מראש עם נתג"ז יתואם ביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה .2.0
 נתג"ז מראש.אום ואישור יתקבל ללא תי

 ת הטוביןאספקהוראות לעניין  .2.4

 : ימלאו אחר כל המפורט להלןו יהיו בהתאם לאמור בהזמנה ז"נתגשיסופקו ל טוביןספק אחראי כי הה .2.4.1

ממיטב האיכות, החומר  התאמות;, בלתי משומשים, ללא פגמים ואי (חדשים )ולא מחודשיםיהיו  .א
החל על כל תקן אחר בו יםמחייב יםישראלי ניםבתקיעמדו  ;והאומנות המקובלים במדינת ישראל

הספק לא יבצע ללא  אושרו לשימוש כחוק ע"י הרשויות המוסמכות במדינת ישראל.ו; מכרזנושא ה
 .בטובין הסכמת נתג"ז מראש ובכתב כל שינוי

   .להם נועדומתאימים למטרה ולשימוש  .ב

יתקן הספק לא במידה שו/או ההזמנה, או  ו/או הסכם זה סופקו טובין שלא לפי תנאי הבקשה להצעות .2.4.2
של הטובין שנמצאה בהם אי התאמה טובין  להלן 2.2סעיף להוראות בהתאם שנקבע יחליף במועד או 
כל אחד  עללפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט  ז", כולם או חלקם, רשאית נתגע"י נתג"ז שנפסלואו 

הספק )ב(  ;ל ההזמנה או חלקהוטיב)א(  :ומבלי שתהיה חייבת במתן נימוקים להחלטתה זו מאלה
או  לבצע החלפה ו/או תיקון בעצמה ; )ג(ולא תשולם כל תמורה בגין טובין אלה יחליפם או יתקנם

 , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתג"ז,לרכוש טובין חליפיים זהים, דומים או מתאימים אחרים
ביטול תקף מיד עם מסירת . מהעלות בפועל 15%תקורה בשיעור של על חשבון הספק בתוספת  הכל

 ו/או הדין.הסכם זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי אין באמור בסעיף זה  .הודעת הביטול

על  , הסכם זה וההזמנה,שה להצעותבקכשהם מקיימים את כל תנאי ה הספק ימסור את הטובין .2.4.0
שא בכל הוצאות מסירת יהספק י .בהסכם זהבדרך, במקום ובמועד הקבועים  ,המלאהאחריותו 
ו/או של הטובין אי התאמה בשל  ,על ידו או ע"י נתג"ז פינויים/או החלפתם ותיקונם ו/או הטובין, 
לפי  מי מטעמהז או "נתגעל ידי קבעו ייבדרך ובמועד ש ,ו במהלך תקופת האחריותאחריותבמסגרת 

 . שיקול דעתם הבלעדי

, כאשר האישור תעודת המשלוחהעתק עת אישור נתג"ז על קבלתם על גבי בל ומסירת הטובין יח מועד .2.4.4
 תעודתהעתק אחרת על גבי  ירשםהווה אישור לנכונות כמות הטובין שסופקה בלבד אלא אם י הנ"ל

בדבר  מי מטעמההווה אישור או הסכמה מצד נתג"ז או האישור הנ"ל לא יהמשלוח, אך בכל מקרה 
 ., ההסכם, ההזמנה והדיןאיכות הטובין, עמידתם בתנאי ודרישות הבקשה להצעות

הטובין יסופקו באריזה המונעת אובדן, נזקים וקלקולים בתנאי העמסה, הובלה, פריקה ואחסון  .2.4.5
 סבירים.

 צירוף תעודת משלוח .2.5

 ההזמנה מועד , הנושאת את הפרטים שלהלן:מקורית חתומה תעודת משלוחטובין שיסופקו יהיו מלווים בה .א
 . המסופק החנקן וכמות הגליל/  הסוללה' מס, הטובין הוזמנו אליו החברה מתקן, המזמין שם, הטובין של

טובין תימסר תעודת משלוח מקורית חתומה, הנושאת את הפרטים שלהלן: מועד הזמנת הבעת איסוף  .ב
 , מתקן החברה ממנו נאספו הטובין, ומס' הסוללה / גליל.האיסוף, שם המזמין

בין מתקנים תימסר תעודת משלוח מקורית חתומה, הנושאת את הפרטים שלהלן:  סוללת חנקןבעת העברת  .ג
מתקן החברה ממנו בוצעה ההעברה ומתקן החברה אליו נעשתה  ,המזמין שם, של ההעברה ההזמנה מועד

 ההעברה, ומס' הסוללה.
ישלח למשרדי נתג"ז בכתובת שבסעיף ילהלן, ו 0.5 צורף לחשבונית כמפורט בסעיףיתעודת המשלוח העתק של 

 להלן. 0.4
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 (warranty) הטוביןשל  הלתיקון ו/או החלפ אחריות .2.2
כפי  על חשבונו, חליףאו י תקןי , ובכלל זהטוביןבתקופת האחריות ייתן הספק לחברה אחריות מלאה ל .2.2.1

תקן כל תקלה יוכן  ,ןמצא לקוי, פגום או בלתי תקיייש הםשל רכיבאו  טוביןכל  וללא הגבלה, שיידרש
  .והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה ,על רכיביהם טוביןל גרםישת

  .יבוצעו מוקדם ככל הניתן ובהתאם לדחיפות כפי שתקבע החברה כאמור תיקון ו/או החלפה .2.2.2

למשך תקופת  כאמור, פוו/או הוחל נותוקו/או על חלק מהם ש הטוביןהאחריות תחול במלואה על  .2.2.0
 האחריות. 

   .טוביןכדי לגרוע מאחריות הספק ל טוביןמובהר, כי אין בקיומה של אחריות היצרן / יבואן ל .2.2.4

 ודו"חות תוהגשת חשבוני ,תנאי התשלום ,מורההת .4

תשלם החברה את  ,ומילוי כל התחייבויות הספק על פי ההסכםביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה תמורת  .0.1
)בהפחתת סכום הנחה, אם ניתנה(, על  להסכם זה 'בנספח המצ"ב כ של הספק הצעת המחירהתמורה שב

 ."(התמורה" :)להלן , בצירוף מע"מ כשיעורו במועד התשלוםשינוייה, אם אושרו על ידי החברה מעת לעת
סר למען ה .על ידי החברה ובכפוף להסכם ובפועל, בכפוף לכך שהוזמנהשירותים שבוצעו התמורה תשולם לפי 

 .לעיל 2.2התאם לסעיף שירותים שיבוצעו בספק, לא תשולם כל תמורה בגין 

בלתי צמודה למדד ו/או , תסופימלאה ותמורה היא ה, מוסכם בזה בין הצדדים כי למעט כמפורט אחרת בהסכם .0.2
במישרין ובעקיפין,  ,פי ההסכםל שירותיםוביצוע ה ספקבגין הצעת ה הכל" תכולל"ו לשינוי נתנית האינ ,ריבית
עלויות של וכן  ,הובלהו פריקה ,לרבות העמסה ,ומנופאות כל העלויות הקשורות באספקהומבלי למעט, לרבות 

והוצאה ם כל תשלווורישיונות, אגרות  םחומרים, בדיקות, אחריות, אריזה, מסים, היטליאחסון, מילוי בחנקן, 
  אחרים.

כל ומסירת להלן  0.4כאמור בסעיף הפקת חשבונית ממועד  ימים 23שוטף + בתנאי תשלום של צע תבהתשלום י .0.0
הקשורים  והפרטים כל המסמכיםוכן את , וההזמנה , הסכם זהבקשה להצעותהאישור הנדרש לפי תנאי 

בשירותים לפי ההסכם כנדרש באותו המועד, לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס 
  קבעה החברה במפורש אחרת.אם אלא  ,והמע"מ

, לישראל בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעילכתובת הבאה:  ,לחודש 5-עד ה, חודש בכל מהספק תומצאחשבונית  .0.4
   .2158131 ת"א עתידים, , קריית02ק" ,מגדל עתידים

( מספרי תעודות המשלוח 1) :שלהלן הפרטים והמסמכיםפו לה ויצור חודש החולףתתייחס ל כל חשבונית .0.5
( העתקי תעודות המשלוח הנ"ל, הנושאות אישורי קבלה וחתימה של הגורם 2; )לעיל 2.5נמסרו בהתאם לסעיף ש

תעודות העתקי כל הפרטים המפורטים בהכולל את מרכז ( דו"ח 0; )התעודותהמוסמך בנתג"ז שקיבל את 
   הנ"ל.המשלוח 

כל השירותים  שלפירוט נוגע להתקשרות, לרבות הודו"ח  , נתוןהספק ימסור לחברה לפי דרישתה כל מסמך .0.2
 . שבוצעו עד מועד הדו"ח

 וההתקשרות שינוי, תיקון או ביטול ההזמנה .3

 בהודעה ,או ביטולה , הגדלתההקטנתהכל שינוי בהזמנה, לרבות לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,ז רשאית לבצע"נתג .4.1
מעבר לתמורה בגין שינוי תמורה ו/או פיצוי הספק לא יהיה זכאי ל .ממועד ההזמנהשעות  48 תישלח עדבכתב ש

 .כאמור בסעיף זה לעיל, והספק מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם שינוי כאמור

ולהפסיק את תוקפו  הספקבטל את ההתקשרות עם שיקול דעתה המלא והבלעדי, ל לפי, עתהחברה רשאית בכל  .4.2
מכל מביצוע על ידי הספק,  לפי הסכם זה או להוציא חלק מהשירותים או חלקו,, כולו של ההסכם ו/או לבטלו

 מראש. ימים 14י מתן הודעה לספק של וזאת על יד(, ובין אם לאו ספקסיבה שהיא )בין שקשורה ב

ו/או הסכם  ו/או ההזמנה בקשה להצעותהשל אי עמידת הספק בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי  בכל מקרה .4.0
לפי שיקול  ,רשאיתנתג"ז תהא  ,בקשר עם אחריות ו/או איחור בביצוע השירותים לפי הסכם זה, לרבות זה

ו/או, במידה  לספק המגיעיםלחלט סכומים /או והיקפה את או לצמצם  לבטל את ההזמנה ,דעתה הבלעדי
כל . זאת מבלי לגרוע מימי עבודה ממועד הודעת החברה בכתב, לבטל את ההסכם 5שההפרה לא תתוקן תוך 

 הדין./או ו ו/או ההסכם בקשה להצעותתנאי הלפי לנתג"ז  יםוסעד השמורזכות 

, ההזמנהאת  ה נתג"זטלי, בוהדין ההסכם, הזמנההתנאי פי ללנתג"ז  יםמבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמור .4.4
אכיפה ו/או סעד ו/או  ע פיצויולתבהספק לא יהיה זכאי לעיל,  4.0 ףסעיבהמנויות מהעילות  או חלקה, כולה
שהזמנתם בוטלה ולגבות  השירותיםאחר, על חשבון הספק, את ספק מרשאית להזמין תהא ונתג"ז  ,אחר

שהוזמנו אצל  השירותיםרכם של שהזמנתם בוטלה לבין ע השירותיםמהספק את ההפרש בין ערכם החוזי של 
  .מהעלות בפועל 15%בתוספת תקורה בשיעור של  אחר

 מיד וללא הודעה מוקדמתו/או את ההסכם רשאית לבטל את ההזמנה תהא ז "נתג בכל אחד מהמקרים שלהלן .4.5
כל  ,נתג"זפי שיקול דעתה הבלעדי של ל ,באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאז "נתגמרשה ל והספק
 הספק:מרשות  קבלתב ללא צורךנתג"ז שייכים להטובין 
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כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה ; שירותים לפי הסכם זהל/או ו נתג"זלפלילית הקשורה  עבירהעבר  הספק
; הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לספקשבמידה ; הספקפשיטת רגל של הספק; פירוק או  על פשיטת רגל

; פטירת הספק; יום מיום הינתנו 15תוך  אי ביצוע פסק דין כנגד הספק ;ספקבקשה למינוי כונס נכסים ל וגשהה
בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה  הספקאי קיום חובות ; שינוי בשליטה על נכסי הספק

יתגלה כי  ,שתי הזדמנויותבשבמידה ם לפי הסכם זה; השירותיו/או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 
הספק  ;החברהבדרישות להצעות ו/או ההזמנה ו/או ההסכם ו/או  בקשהה עומדים בתנאיאינם  הטובין שסופקו

כאשר בידי  ;ללא אישור מוקדם של החברההעביר לאחר חיובים ו/או זכויות הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, 
החברה הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של החברה, שהספק או מי מטעמו נתן או הציע לאדם אחר 

, חתימת הסכם זה או ביצועו; אם המכרזכלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול 
שות על ביצוע התחייבויותיו יינקטו נגד הספק הליכים משפטיים אשר לדעת החברה מקשים ו/או עלולים להק

; אם יוטל עיקול על מרבית נכסי הספק או על חלק משמעותי ממלאי הטובין שלו והעיקול האמור ההסכםלפי 
; הספק הודיע לחברה כי אין ביכולתו לפרוע עסקיו; הספק חדל לנהל את הטלתוימים ממועד  13לא בוטל תוך 
לבין  החברהמשמעותית בין הוראות הסכם זה ו/או הוראות סתבר לחברה כי קיימת אי התאמה האת חובותיו; 
 .הספקעל ידי  שירותיםאופן ביצוע ה

שהוא  להשלים, לדרישת החברה, כל התחייבות הספקגרע מחובת ילא זה  4.5 שימוש בזכות החברה לפי סעיף
 במועד. ,פי הוראות הסכם זהחב בה כלפי החברה ל

, מכל סיבה מביצוע על ידי הספק לפי הסכם זה חלק מהשירותים או הוצאתהתקשרות בכל מקרה של סיום ה .4.2
/ הוצאת חלק  סיום ההתקשרותלא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין  ספקל

על פי  ספקזכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם ל למעט, מהשירותים מביצוע כאמור
ו/או  / הוצאת חלק מהשירותים מביצוע כאמור ההתקשרותעד מועד הפסקת שביצע  םשירותיההסכם בגין ה

תשלום  תזכות הספק לקבלבהוראת החברה.  מי מהמועדים הנ"ללאחר  בגין שירותים שהושלמו על ידי הספק
את חלק השירותים שביצע  החברהלאישור כפופה לעיל, בשינויים המחויבים,  0לפי תנאי התשלום שבסעיף 

 על.בפו

 התקשרות והארכתהתקופת ה .5

 להלן:לעיל ומהמועד האמור ) שנתייםהסכם זה יהא בתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים ועד תום  .5.1
 "(."תקופת ההסכם

במשך של עד ההסכם תקופת להאריך את נתונה אופציה )זכות ברירה(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחברה  .5.2
 ,ההסכם יחולו כל הוראות עד שנתיים בכל פעם בנפרד. בתקופת האופציה (,"תקופת האופציהשנים )להלן: " 4

  .בשינויים המחויבים

הודעת הארכת תקופת ההסכם כאמור לעיל תיעשה ע"י מתן הודעה בכתב חתומה ע"י החברה לספק )להלן: " .5.0
ועם מסירתה יום לפני גמר תקופת ההסכם. הודעת המימוש תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין  03"(, המימוש

 הספק מיד, ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף, לביצוע השירותים.     ע"י החברה לספק יפעל

 ימסור על כך הספק התראה בכתב לחברה.   ,( ימים לפני מועד גמר תקופת ההסכם23שישים ) .5.4

( )בהפחתת סכום הנחה, אם ניתנה 'ב)נספח  של הספק מוסכם כי התעריפים שבהצעת המחיר - עדכון התמורה .5.5
כך , כל שנת התקשרות התחלתבמועד  ,שנת ההתקשרות השנייהמועד התחלת החל מ נויעודכעל ידי הספק( 

במועד חתימת הסכם זה  הידוע מדדה אמדד הבסיס יה. מדד המחירים לצרכןבשינוי שחל מה 133%-שיוצמדו ל
 ההצמדה. במועד ביצוע הידוע ןהאחרו המדד אהקובע יה והמדד

  אופציה להגדלת ההתקשרות .6

פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל בכל עת ומכל סיבה שהיא את היקף ללחברה נתונה אופציה )זכות הברירה(, 
המקורי לפי הסכם זה, מבלי שהגדלה כאמור תפגע  מהיקף השירותים 53%לפי הסכם זה בשיעור של עד  שירותיםה

 .(ב'ספק )נספח של ה במחירים המפורטים בהצעת המחיר

 ולהגנת הסביבה אחריות לבטיחות וגיהות בעבודה .2

מקבל על עצמו את האחריות המלאה והבלעדית לבטיחות וגיהות בעבודה של עובדיו וכל מי מטעמו  ספקה .7.1
מתחייב לשמור בקפדנות  ספקולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות והגיהות. ה

פי הסכם זה ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ל שירותיםעל הוראות כל דין החל על ביצוע ה
"( החוק)להלן: " 1154-בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

כוחה לשחררם או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש ומקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים מ
 נגדם בגין הפרת התחייבות זו. 
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לקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה,  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה .7.2
"(, והתקנות, ההוראות הפקודה)להלן: " 1173-לרבות החוק, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

והצווים שהותקנו על פיהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפי תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, 
ימלא אחר  ספק. ה2310-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳ג, ו1113 -התש"ן 

ובמהלכם,  השירותים לפי הסכם זהכל נהלי הבטיחות של החברה והנחיותיה, אם וככל שיינתנו לקראת ביצוע 
מתחייב לשמור בקפדנות על כל הוראות הדין  ספקעל ידי החברה ו/או ממונה הבטיחות מטעמה. בנוסף, ה

 הרלוונטיות בתחום הגנת הסביבה.
בטיחות ותנאים לשמירת עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי  ספקה .7.0

כפי  - ובאין דרישה חוקית ,ווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל דיןבריאות העובדים ור
 ו/או ע"י החברה.  1154-התשי"ד ,שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה

סעיפים בהתאם למפורט ב שירותיםאחראי לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו וכל מי מטעמו מבצע את ה ספקה .7.4
 לעיל.   7.1-7.0

בתיאום  , תבוצעאו בסמוך לו כל פריקה והעמסה במתקן החברה או ממנומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.5
עברו  שירותיםוכל הבא מטעמו לביצוע ה ספקרק לאחר שהו ותפוקח על ידו, עם נציג אגף תפעול של החברה
חול, בשינויים המחויבים, גם כלפי מי שבחצריו תזה  בס"ק ספק. התחייבות התדריך בטיחות ע"י נציג החברה

 .מתקן החברה
מטעמו יישמעו לכל הוראות עובדי החברה ומי מטעמה בקשר עם הבטיחות בעבודה, אם וככל  מיוכל  ספקה .7.2

בסעיף זה יחולו בשינויים  ספק. התחייבויות ההשירותים לפי הסכם זהשניתנו, לקראת ובמהלך ביצוע 
 .מתקן החברהמי שבחצריו המחויבים גם כלפי 

, ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, השירותים לפי הסכם זההבטיחותי והיעיל של  םמתחייב כי לשם ביצוע ספקה .7.7
כל האמצעים הפיסיים )ציוד, כלי עבודה, אמצעים אחרים וכיו"ב( התקינים, הבטיחותיים והמתאימים לייעודם 

 .והמכרז פי כל דיןלוכל רישיון ו/או אישור תקף הנדרש 

 מי מטעמהבהתאם להוראות הדין הרלוונטיות ולהוראות החברה ו זה לפי הסכם שירותיםיבצע את ה ספקה .7.8
 4'ג-1'גים נספחעל הסביבה ולהגנת הטבע ויבצע ויקיים את כל הוראות  הגנהבקשר לשמירה על הבטיחות ול

 הסביבה. הגנתביחס לשמירה על בריאות, בטיחות ו להסכם

בתוך תחומי בסמוך או  לפי הסכם זה שירותיםבביצוע  ,1'גבנספח מהוראות הבטיחות הכלליות שמבלי לגרוע  .7.1
לתחנת גז  או עובד בסמוך יבצע ויקיים את כללי הבטיחות לנכנס ספק, הו/או בסמיכות לקו גז פעיל תחנת גז

בסמוך ו/או  שירותיםאת כל כללי הבטיחות הכרוכים ב ספקכמו כן, יקיים ה כנספחים להסכם. המצורפים
בתחומיה של תחנת כח פעילה, כמתחייב על פי הדין ולפי הסכם זה, וכפי שיידרש ע"י חברת החשמל ו/או בעלי 

 מבוצעות בשטחיהם ו/או בסמוך לתשתיותיהם. שירותים לפי הסכם זהחצרים אחרים שה
 מהשירותיםאו כתוצאה  השירותים לפי הסכם זהיודיע לחברה על כל תקרית אשר התרחשה במהלך  ספקה .7.13

 48שגרמה לפגיעה פיזית באדם או המשפיעה על בריאות הציבור או על הבטיחות או על הסביבה, וזאת בתוך 
באופן מיידי  4'גנספח כיגיש לחברה דו"ח תקרית מפורט בנוסח המצורף  ספקשעות מעת שנודע לו אודותיה. ה

 התקרית. ימים מעת שנודע לו על 5-ובכל מקרה בתוך לא יותר מ

או אנשים או ציוד ו או את סביבת מתקן החברהמסכן את  ספקה שירותיכי ביצוע  מי מטעמה של החברהסבר  .7.11
על שינוי מיידי  ו/או להורות השירותיםלהורות על הפסקה מיידית של הוא או בסביבתו, רשאי  מתקןהמצויים ב

יקיים אחר  ספקכל הוראה רלוונטית אחרת, וה ו/או ליתן שירותיםבביצוע ה ספקבשיטות המשמשות את ה
 .השירותיםהוראות אלה באופן מיידי ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או להארכה של לוח הזמנים לביצוע 

 אחראי ומתחייב: ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .7.12

בנושאי הבטיחות  את הנספחים ספקיקבל לידיו מה שירותים לפי הסכם זהכי כל הבא מטעמו לביצוע ה .7.12.1
 יו ועל פי כל הדינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות בעבודה.שירותשלעיל ויפעל על פיהם ב

ימלא אחר כל הוראות החברה ו/או ממונה  שירותים לפי הסכם זההכי כל הבא מטעמו לביצוע  .7.12.2
, אם השירותיםבו  יםהחברה ומתבצע מתקןהבטיחות מטעמה וכן של כל גורם אחר שבחצרו נמצא 

 . םובמהלכ השירותיםככל שיינתנו בעניינים אלה בקשר עם ביצוע ו

ולספק , השירותים לפי הסכם זההעובדים ונותני השירותים שייקחו חלק בביצוע השגחה על לדאוג ל .7.12.0
 . הנדרשיםבטיחות ה, את כלי העבודה ואביזרי הםומ מתקני החברהאת אמצעי התחבורה עבורם אל 

, ואסורה ביתר השירותים לפי הסכם זה יםועובדיו מותרת אך ורק בשטח שבו מתבצע ספקשהיית ה .7.12.4
 .מתקני החברהחלקי 

כל אדם  לפי ההסכם, ממקום ביצוע השירותיםלהרחיק  החברהכל דרישה מטעם אחר ימלא  הספק .7.12.5
את אינו מוכשר למלא שאו  ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם ו, אם לדעתהספקהמועסק על ידי 

על פי כל הבטיחות  או שאינו ממלא אחר הוראות ,או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו ,פקידיות
את רישיון  הספקישיב  -. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור דין או הוראות החברה או מי מטעמה

 .םשירותילהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע ה ספקלא יחזור הו )ככל שניתן( הכניסה שלו
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לפי הסכם זה או להטיל אחריות כלשהי על  ספקמוסכם, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות והתחייבויות ה .7.10
באופן בטיחותי על פי הסכם זה  שירותיםלבצע את ה ספקהחברה ו/או על מי מטעמה, לרבות בשל חובת ה

 והדין. 
 אחראי ספקשה ביצוע השירותיםבקשר עם בטיחות ב ספקלמצות את חובות הכדי  םנספחיבאין באמור לעיל ו .7.14

 .ספקלפי הוראות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום ה הלבצע
 GOODיאיכות ובקרת איכות וכל נוהל אחר לפוקבלני משנה מטעמו יאמצו ויקיימו נהלים לאבטחת  ספקה .7.15

INDUSTRY PRACTICE  וכפי שירותים לפי הסכם זהכדוגמת ה יםשירותהמבצעים  ספקיםהנהוג בידי ,
 זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם, לרכוש ולסביבה.  ספקש

ו/או מי מטעמו אצל ממונה הבטיחות  ספקנהלי הבטיחות של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של ה .7.12
כל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי בחברה. מובהר כי נהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י החברה ב

 מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם. ספקוה ספקכאמור תינתן הודעה ל
של קבלנים אחרים מטעם החברה במתקן החברה במקביל לשירותים  שירותיםשל  םיאפשר ביצוע ספקה .7.17

 ים הנ"ל, לרבות ככל הנוגע לתיאומים ולבטיחות.שיתבצעו על ידו וישתף פעולה עם הקבלנ
ישפה את החברה על כל נזק או חבות או הוצאה שיגרמו לה בקשר עם הנושאים שמצויים באחריותו  ספקה .7.18

 .לעיל 7.8כאמור בסעיף 

 ביטחון .7

 הספק אחראי להשיג מהחברה אישורי כניסה למתקני החברה וליווי משערי המתקנים אל המתקנים.  .8.1

הבא מטעמו לביצוע השירותים לפי הסכם זה, יידרשו לקיים את כל נהלי והנחיות החברה וכל גורם הספק וכל  .8.2
 ספקביצוע השירותים, כפי שיימסרו מעת לעת. ה במסגרת אחר שבחצרו יבוצעו השירותים, בנושא ביטחון

 במהלכם.אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו יפעל לפי הנהלים וההנחיות הנ"ל לקראת ביצוע השירותים ו

יבוצעו רק על ידי עובדים שקיבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או  הספק שירותיבמידה שיידרש על ידי החברה,  .8.0
מבוצעים השירותים, ואם נדרש, לאחר שעברו בדיקה ביטחונית מטעם מי מהם, כאמור של כל מי שבחצרו 

 להסכם. ד'נספח ב

בו עשויות להיות מותנות בבדיקה ו/או  הספק ירותיש למתקן החברה ותחילת ביצוע הספקמובהר, כי כניסת  .8.4
בתדריך ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם אחר שבחצרו מבוצעים השירותים לפי שיקול דעתם הבלעדי של 

 החברה או גורם אחר כאמור.

י ו/או מ הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי כל מי שבשטחו יבוצעו שירותי ספקה .8.5
מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה ו/או נהלי מחזיק 
החצרים כאמור. מובהר, כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק בשירותים 

יעמוד בבדיקות יחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים ש ספקבמתקנים בהם נדרש סיווג ביטחוני וה
 הביטחון, ללא תוספת תמורה.

 .הםומלמתקני החברה לבדו בכל הדרכים המובילות  ספקועובדיו חלה על ה ספקהאחריות לאבטחת ה .8.2

הובאו על ידו לשטח ביצוע לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הציוד, הטובין והחומרים ש ספקעל ה .8.7
מודע לכך שהשמירה הכללית על מתקני החברה אינה מהווה ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר  ספק, והשירותיו

. החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא יהיו ביצוע שירותיוו/או מי מטעמו לשטח  ספקהמובא על ידי ה
ידי מי מטעמו לשטחי ו/או על הספק אחראים לכל נזק שנגרם לציוד ו/או לטובין ו/או לחומרים שיובאו על ידי 

 . וביצוע שירותי

 וביטוח אחריות .9

ו/או הפסד  נזק כל)א(  - ללפי הדין  אחראי, הספק והדין ההזמנהההסכם,  ,הבקשה להצעותתנאי מבלי לגרוע מ .1.1
מעשה ו/או מחדל הקשור כתוצאה מ ,מטעמו מיעל ידי הספק ו/או גרם ישי ,רכושלגוף ו/או ל , לרבותו/או אובדן

לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או , לפי הסכם זה )בין תוך הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא( השירותיםבמתן 
 ,וכן ,ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים ספקלו/או  ו/או לחליפיהן ןו/או למי מטעמ ןלעובדיה

חלק מהם,  או בכל הםה בתתגלשהשל הטובין אי התאמה אובדן ישירים כתוצאה מ ונזק ו/או הפסד ו/אכל ל )ב(
/או ולנתג"ז , שנגרמו ו/או מאיחור במסירתם ו/או מטיב החומרים מהם יוצרו ייצורם אופןהנובעים מובכלל זה 

 . וכל מי מטעמו לרבות המועסקים ידי הספק ,ו/או לצד ג' כלשהו ןדינת ישראל ו/או למי מטעמלמ
הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג', מיד עם דרישתם  .1.2

כל סכום מכל סוג יכללו כאמור )שיפוי ו/או פיצוי  לעיל 1.1 לפי סעיףהראשונה, בגין כל נזק שהוא אחראי לו 
ולרבות  ,לרבות של מומחים חה,ר טרשכבשל תביעה ולרבות  , לרבותהוצאות לרבות ,יחויב לשלמו הנ"לשמי מ
מסרה עם קבלת תביעה כאמור אצלה ו ספקהחברה הודיעה לבמקרה של תביעה ובלבד ש, ריבית והצמדה קנס,
 זה עם זה פעולה ישתפו הצדדים אפשרות סבירה להתגונן מפניה. ספקובכך אפשרה ל ספקמסמכי התביעה ל את

 .(עניינים ניגוד ובהיעדר הסבירה יכולתם כמידתבקשר עם תביעה כאמור 
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 ,מכל סוג או סיבהנזק הפסד ו/או ישאו באחריות כלשהי לכל לא ו/או מי מטעמן נתג"ז ו/או מדינת ישראל  .1.0
ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או  מי מטעמו עובדיו ו/או הספק ו/אושל לגוף ו/או לרכוש  לרבות
ומי והספק פוטר בזאת את נתג"ז ומדינת ישראל  ,ו/או הוראות שניתנו על פיו בשל ביצוע הסכם זה לצד ג',
 .אחריות שהיא בקשר לכךמכל מטעמן 

מי מטעמם מכל אחריות  אתאת החברה ואת משרד הביטחון ו אתפוטר בז ספקהלעיל,  מהאמורמבלי לגרוע  .1.4
מי לו/או  ספקלגרם יאתי, אשר ילכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצ

 אש, לרבות לצד שלישי, עקב מעשה או מחדל של משרד הביטחון ו/או מי מטעמו במהלך פעילות בשטחי ומטעמ
שא באחריות כלפי החברה ומשרד הביטחון לשיפוי על כל דרישה ו/או יי ספקה להלן. 1.1כהגדרתם בסעיף 

. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה, ומי מטעמתביעה ו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות ע"י 
 חשבו כצד שלישי.ימשרד הביטחון, עובדיו וחייליו לא י

 ןכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמ וי לא תהיה להספק מצהיר כ .1.5
ו על פי הביטוחים שיערכו על ידבגינו א זכאי לשיפוי ושה כאמור לעיל, לרבות הפסד ו/או נזק נזקהפסד ו/או בגין 

א פוטר ווהאם נערכו על ידו, , )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה(
 . מכל אחריותו נזק כאמורהפסד ובזאת את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל אחריות ל

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה והדין, הספק יבטח עצמו בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל  .1.2
עפ"י דין בגבול אחריות  ובגין חבותממועד ההתקשרות וכל משך תקופת ההתקשרות בפוליסות "חבות המוצר" 

" ובנוסף את 2310"ביט ובתנאים שלא יפחתו מתנאי  הביטוח תלמקרה ולתקופ 5,333,333$-מ שלא יפחת
ובמקרה של להלן,  'הנספח פוליסות ביטוח אחריות מעבידים וביטוח צד ג' כמפורט באישור הביטוח המצ"ב כ

על חשבונו וללא  להלן, 'ונספח בשינויים המפורטים ב -להלן  1.1ביצוע עבודות בשטחי אש כהגדרתם בסעיף 
חלק בלתי נפרד מההתקשרות, הם בגדר דרישה לעיל הם דהביטוחים  ,תוספת תמורה. למען הסר ספק

של החברה ועל הספק לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם מתן  תמינימאלי
  השירותים מטעמו.

' להלן, תקף מאת מבטחיו לביטוחים ההספק ימסור לדרישת נתג"ז, בכל עת, את אישור הביטוח המצ"ב כנספח  .1.7
/או מי מטעמן באישור הביטוח של הספק נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו ודרשיצע כל שינוי ששלעיל ומתחייב לב
להמציא לידי  ספקהלהלן, מתחייב  1.1במקרה של ביצוע עבודות בשטחי אש כהגדרתם בסעיף מכל סיבה שהיא. 

אי  .ןלהל נספח ו'את אישור הביטוח עם השינויים המפורטים ב ,לביצוע העבודות מוקדםכתנאי  ,החברה
. נתג"ז ההסכםשלעיל אינו פוטר את הספק מהתחייבות כלשהי לפי  יםבמועדהנ"ל הביטוח  יהמצאת אישור

הביטוח כנדרש והספק מוותר על כל  יתהא רשאית למנוע את ביצוע ההזמנה אם הספק לא מסר לה את אישור
  טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

ה', הספק מתחייב כי כל כלי הרכב שישמשו אותו לביצוע השירותים על פי בנוסף על הביטוחים הכלולים בנספח  .1.8
הסכם זה יבוטחו בכל עת בביטוח חובה כנדרש לפי חוק ובביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( בגבול אחריות 

 ₪. 1,333,333שלא יפחת מסך של 

בשטחי אש, שטחים  םלקיתבצעו בח לפי הסכם זה שירותיםיתכן שהשימצהיר כי הוא מודע לכך  ספקה .1.1
"( שטחי אשלהלן: "לעיל ומגבלות של מערכת הביטחון ) עליהם חלותששטחי אימונים ושטחים , ביטחוניים

התחייבה החברה כלפי משרד  ,כאמור שירותיםקבעו מעת לעת. על מנת לאפשר יקבועות ו/או זמניות, כפי שי
הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל קבלנים מטעמה 
הגבלות שונות, אחריות, ביטוח, חובת שיפוי ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון. בשל האמור, מתחייב 

להסכם יתווספו  'ונספח נות. מובהר, כי כל הוראות להסכם בדווק 'ונספח למלא אחר כל ההוראות שב ספקה
קראו יחד עמן. אין ילהוראות ההסכם בעניין פינוי השטח, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, וי

 להוסיף עליהן בלבד.כדי  לגרוע מהוראות ההסכם בעניינים אלה אלאכדי להסכם  'ונספח בהוראות 

וכן מצהיר כי בבדיקת  ו מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחיםמשחרר את נתג"ז ו/אהספק  .1.13
, על  פי הספקלגרוע מכל חובה המוטלת על כדי הביטוחים ע"י נתג"ז ו/או מדינת ישראל, במידה ותעשה כזו, אין 

 .ו/או על פי דין הסכם זה
 .כם זההבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הספק לפי הס .1.11

 ופיצוי מוסכם עיכבון ,קיזוז .11

במקרה של דרישות תשלום ו/או  ו/או ההזמנהההסכם ו/או הבקשה להצעות ו/או הפר הספק תנאי מתנאי  .13.1
שיקול פי , לזכותתהא לנתג"ז ה ,אחראי להם לפי הסכם זה תביעות שהוגשו כנגד נתג"ז בגין נזקים שהספק

, מבלי שיהיה באמור לספקממנה  המגיעכל סכום  ו/או לקזזכל נכס של הספק שבשליטתה עכב ל דעתה הבלעדי,
לנתג"ז לפי  יםמכל זכות וסעד השמור גרועלכדי אין באמור . כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי ההסכם

 ההזמנה והדין.ההסכם, , הבקשה להצעות
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ת הספק בגין איחור דרך, פיצוי מוסכם מראש מאהחברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות בכל  .13.2
 הוזמנוש השירותיםמערך  2% בשיעור של – הביצוע, של יום ומעלה ממועד בביצוע השירותים לפי הסכם זה

ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. יהפיצוי . ל ההזמנהלמערך כ 23%ועד לערך מצטבר של עבור כל יום איחור, 
. הצדדים מצהירים כי הפיצוי ההזמנהכל המסים וההיטלים החלים על ערך ההזמנה בס"ק זה כולל את 

כתוצאה מסתברת  חברההמוסכם מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה על ידם ל
 והדין. ההסכםלפי  חברהלגרוע מכל זכות וסעד השמורים לכדי של ההפרה. אין באמור 

 שירותיםההקפאת או עצירת ביצוע התחייבות לאי  .11

פי כל ללהלן למרות כל זכות הנתונה לו דכ הספקמתחייב  לחברה,לפי הסכם זה שירותים ה חשיבותלאור מוסכם כי 
 דין:
שירותים לפי ביצוע היקפיא או יחדל מבכל מקרה לא כי מתחייב והסכם זה  מוותר בזאת על זכות ביטול הספק )א(

יוכל  ובמקרה כדוגמת זה ,בהפרה יסודיתלרבות  הסכםאת ה ההפר החברהש סבור גם אם יהיההסכם זה 
 ו.אך לא לבטלההסכם  או לקבלת פיצויים בגין הפרת החברהלפעול לאכיפת התחייבות  הספק

ה לקבלת סעד שיש יפנימביצוע ו לפי ההסכם שירותיםכל פעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע ה ביצועמנע מיכי י )ב(
זאת מבלי לגרוע מזכותו ולרבות עכבון וכיו"ב,  ,ויימנע מכל סעד עצמי השירותיםלעכב את ביצוע כדי בו 

 לקבלת סעד אחר לפי הדין.
 מחלוקותיישוב  .17

( 13תוך עשרה )צליחו ליישבה במשא ומתן בתום לב בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה שהצדדים לא ה .12.1
כתב על קיומה של מחלוקת כאמור, פרטיה ודרישתו על מנת ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו ב

  .הבלעדיתהשיפוט סמכות  יפו-ל אביבלבתי המשפט בתתהיה  לסיימה,

כל ללא ומלא באופן רצוף ההזמנה ו , ההסכםהבקשה להצעותי "עפהתחייבויותיו למלא אחר כל מתחייב הספק  .12.2
קיום מגעים  לרבותמחלוקת,  וכי ,בין הצדדיםמחלוקת גם במקרה של  וכיו"ב הפסקה ו/או עיכוב ו/או דחייה

לא יהוו בשום מקרה  ,או נקיטת הליך אחר ע"י מי מהצדדים פניה לבית משפטו/או לצורך יישוב המחלוקת 
ו/או  ההזמנהו/או  ו/או ההסכם הבקשה להצעותעל פי הספק  דחייה בביצוע התחייבויותו/או  עילה לעיכוב

  .הסכם זהלצורך ביצוע  ןמי מהעל ידי  מסראף אם נמהספק ו/או למדינת ישראל לנתג"ז שמגיע לעיכבון על נכס 
מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה, בלוחות זמנים קצרים  .12.0

 הסבירים לנסיבות המקרה. 

 והעסקת כח אדם וקבלני משנה מזמין -יחסי קבלן עצמאי  .14

במובן חוק חוזה קבלנות,  קבלן עצמאי -הם יחסי מזמין  ומי מטעמ כלבין הספק ולז היחסים שבין נתג" .10.1
 יםמיוחד פיםשהיא לפי תערי ,התמורהלעניין על כל המתחייב והמשתמע מכך, לרבות , 1174-תשל"דה

ו/או מדינת  אין ולא יתקיימו בין נתג"ז. ההדדיותוהזכויות והחובות  ,ם למעמד הספק כקבלן עצמאימיהמותא
בלעדית  נושא הספק/או שותפות. שליחות ויחסי ו/או  מעביד -יחסי עובד  והבאים מטעמכל ו ישראל לבין הספק

חשבונו על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים, תשלום עם בקשר חובות המעביד לרבות בבאחריות ו
לצורך ביצוע  מועסקיםה עבודתאחרים החלים עליו לפי כל דין בגין  תשלומיםאת כל המסים ו במלואם יוכיונ

  .הסכם זה
מעביד ומתחייב -מכל אחריות הנובעת מיחסי עובדואת מדינת ישראל פוטר בזאת מראש את החברה הספק  .10.2

ו/או למדינת ישראל בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או את מדינת ישראל לפצות את החברה 
מעביד -אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובדד עם דרישתן הראשונה מי

פיצוי ו. הספק אחראי בלעדית לכל זכות, נזק לצורך ביצוע הסכם זההמועסקים או מי מו/בין החברה לספק 
 וכן לשלמם במועד. לצורך ביצוע הסכם זההמגיעים על פי כל דין למועסקים 

 זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין. 10אין באמור בסעיף  .10.0

הסכם בהתאם הלפי  שירותיםמתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם לגבי המועסקים מטעמו בביצוע ה הספק .10.4
בהוראות ההסכמים  בהתאם לקבועוכן , בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו קבועל

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל  ו/או המיוחדים םייבוציים הכלליהק
, או כפי שהסכמים אלה יוארכו או שירותיםנטי למתן הווהרלשנערך והוא בר תוקף בענף אחר הסכם קיבוצי 

 .יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה

, בקשר עם הסכם זה קבלני משנהשל מתחייב, כי כל העסקה  הספק, ברהות אחרת של החמבלי לגרוע מכל זכ .10.5
 , בדבר עצם העסקתם וזהותם.דעתה הבלעדילפי שיקול  ,ברהמותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של הח

מבלי להעסקת קבלני משנה.  ,אם בכלל ,משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הסכמת החברה באמור אין
להפסיק העסקתו של  הספקלדרוש מ תהא רשאיתלגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה 

, וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק את או להחליפו באחר, עם הסכם זהבקשר קבלן משנה או עובד 
ד עם קבלת יעניין, מאו החלפה כאמור, לפי ההעסקה  קתהפסיבצע  הספקו ,החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי

, במישרין או ההסכםהספק בקשר עם  כאמור לא יועסק על ידישהופסקה העסקתו  או תאגיד אדם .דרישהה
 בעקיפין.
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 וניגוד עניינים טובות הנאהקבלת עדר יה .13

עם כל טובת הנאה לכל ומכל אדם בקשר  במישרין או בעקיפין, ,לא יעניקו ולא יקבלו םהבאים מטעמו ועובדי ,הספק
 שא ההתקשרות.וימצאו בניגוד עניינים עם החברה בקשר לניולא  ההסכםבביצוע ו מכרזהשתתפות בה

 בעלותבוהודעה על שינוי בשליטה או  איסור העברה .15

מחאה, ההעביר בכל דרך, לרבות ברשאי ללא יהיה  הספקאלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב ע"י החברה,  .15.1
ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, במישרין או , חיוב או בדרך של מיזוג שעבודהסבה, 

ו/או  בעקיפין. החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין
 .ספקצדדים קשורים של החברה, באמצעות מתן הודעה ל

חייב להודיע על כל שינוי בשליטה או מת הספק -הינו חברה  הספקבו שאמור לעיל, במקרה מהמבלי לגרוע  .15.2
מההון, זכות ההצבעה או הזכות  (53%חמישים אחוז )החזקה של יותר מהינה ין זה, יבבעלות בו. שליטה לענ

מתחייב  הספק, הינו שותפות הספקבמקרה בו  .ספקהאו הזכות למנות את מנכ"ל  ספקלמנות דירקטורים ב
או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר  (53%)חמישים אחוז  להודיע על כל שינוי שבגינו

 לחתימת הסכם זה.

 היעדר בלעדיות .16

מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות ביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או כל חלק מהם על 
ע השירותים או חלק מהם, ידי הספק, והחברה רשאית להתקשר בכל עת עם ספק אחד או יותר נוספים לצורך ביצו

. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף מכרזמציעים אחרים לעם בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות 
זה, מובהר כי במידה שהספק לא יעמוד בלוח הזמנים לביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או בהצהרותיו 
והתחייבויותיו שבהסכם זה ו/או לא יתאפשר לו לספק פריטים מסויימים, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 

 מספקים אחרים.  השירותיםביצוע הבלעדי ובהתאם לצרכיה, להזמין את 

 סודיות .12
 כל ידיעה ,במישרין או בעקיפיןאדם,  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל 

ללא הגבלת  ,ההזמנהו הבקשה להצעות לרבות מסמכי, וו/או ביצוע ההסכםבקשר עם  ואלי וגיעישמקצועי  וחומר
ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב  נחלת הכללבחינת שב הנ"ל הינו מידע מידעה, אלא אם ההסכם בוטל, אף אם זמן

מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו, או אם נמסר לספק כדי שיימסר על ידו לצד ג' לצורך ביצוע השירותים 
  .לפי הסכם זה

 שונות .17

לגבי אותו  הסכם זהעל  גוברת ,מסויםלעניין מהסכם זה משנה ה ,הזמנהל ףשצורבנספח התייחסות מפורשת  .18.1
שאינה ניתנת ליישוב לפי , מכרזהמסמכי מ איזהבין סתירה או אי התאמה במקרה של  .עניין מסוים בלבד

( 4( הבקשה להצעות; 0( ההסכם; 2( ההזמנה; 1 יחול סדר העדיפות שלהלן:שיקול דעתה הבלעדי של נתג"ז, 
  .הצעת הספק

מקרה בו/או בדין הזמנה בו/או  ו/או בהסכם בבקשה להצעות םהמוקנות להבזכויות הצדדים  ולא השתמש .18.2
 ,, ההסכםהבקשה להצעות לפיהתחייבויות על ו ויתור על זכויות אלה או , השתקבכך תקדים לא יהיהמסוים, 
  .אחרלמקרה המסוים או למקרה  ן, הדין וכנובע מהההזמנה

מבטל כל מצג, הבנה או  הואו ו,את כל המוסכם בין הצדדים ל המגלם וממצ וונספחי ועל תנאי הסכם זה .18.0
זמנה ולתנאים המצורפים לה יהיו חסרי להלהסכם, ל שינוי ו/או תוספת כ .ההסכםהסכמה שנעשו קודם למועד 

    .להסכם אלא אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי כל הצדדיםתוקף 
והעתקיהם, וביצוע ההסכם  מכרזהבמהלך ג"ז לספק ע"י נת ויימסרו מסרונכל המסמכים מכל סוג שהוא ש .18.4

דרישתה ומכל  יד עםהספק יחזירם לנתג"ז מבלבד.  ההסכםביצוע  מטרת ימסרו לצורךינם רכוש נתג"ז ויה
 סיבה. 

)אלא אם  ראשית ההסכםבהכתובות המפורטות  "ישלח בכתב עפיתשלח על ידי צד אחד למשנהו יהודעה שת .18.5
 -ימים מהמשלוח, בפקס  0תוך  –אם נשלחה בדואר  :חשב כמתקבלתיות ,(שינוי כתובתניתנה הודעה בכתב על 

 מסירה.עת הב –במסירה אישית ו, עם קבלת אישור קבלה אצל השולח
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כלפי  יו, המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויותלרבות הסכם זה מכרזהאשר כי קרא את כל מסמכי צהיר וממ הספק
   .ומסכים להם םאת תכנ ןהבי, נתג"ז

 
  :בשם הספק

 

 אישור זכויות חתימה בשם הספק

 

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

 _________________ ת.ז. מס' __________________ 

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

"(, מוסמכים לחייב הספק)להלן: " ____________ .ח.פאשר חתמו לעיל בשם חברת   _____________________, 

 את הספק בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.  

 

                       _________        

 חתימה + חותמת                           

 
 :בשם נתג"ז

 

 
 

  

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
 
 

    

 
 

   

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 מפרט השירותים -נספח א' 
 

 תיאור השירותים .1
 
 אספקה 

להלן ולכל מתקן אחר של החברה לפי שיקול דעתה  0אספקה שוטפת לפי דרישה מעת לעת, למתקני החברה המפורטים בסעיף  .1.1
 "(, של:המתקנים)להלן: "הבלעדי 

גלילים מלאים בעלי נפח כולל של  24, המכילות [barg] 200, בלחץ של לפחות 11.11%סוללות חנקן יבש ברמת ניקיון של  .א
 מטר מעוקב.  243

 )פריקה(לתוך שטחי המתקנים  מנופאותכן מובהר, כי הובלת הסוללות תחויב בנפרד מאספקתן והיא תכלול העמסה ו
 . "(משאית המנוףמנוף בעלת יכולת הנפה מתאימה לעומסים הנדרשים )להלן: " משאיתבאמצעות 

גלילים מלאים בעלי נפח כולל של  03המכילות  ,[barg] 200, בלחץ של לפחות 11.11%סוללות חנקן יבש ברמת ניקיון של  .ב
 מטר מעוקב.  033

 )פריקה(לתוך שטחי המתקנים  מנופאותכן ו מובהר, כי הובלת הסוללות תחויב בנפרד מאספקתן והיא תכלול העמסה
 מנוף. הבאמצעות משאית 

מטר מעוקב.  13בעל נפח של , [barg] 200, בלחץ של לפחות 11.11%גליל בודד מלא המכיל חנקן יבש ברמת ניקיון של  .ג
 מובהר, כי הובלת הגליל תחויב בנפרד מאספקתו והיא תכלול העמסה ופריקה.

שעות במקרים  24-שעות במקרים רגילים ו 72החברה לספק בעל פה ו/או בכתב, לא יעלה על זמן האספקה, מרגע הודעת  .1.2
 מיוחדים )לא כולל שישי, שבת וחגים(.

ה אספק תוך שבועיים ממועד חתימת ההסכםהספק  תבוצע על ידישל החברה,  הקודםספק לא שימש כ הספקכמו כן, במידה ש
 )א( לעיל לכל המתקנים )הכמות הנ"ל כלולה בכתב הכמויות(.  1.1סוללות העומדות בדרישות סעיף  43-כ של

לעניין בעת האספקה תימסר לחברה אסמכתא לעניין תקינות הסוללה / גליל )לרבות קיום בדיקה הידרוסטטית בתוקף(, ו .1.4
 ביצוע בדיקת יובש, בדיקת תכולת החמצן ובדיקת תכולת מים.

ת בסמוך למועד האספקה. לא יסופקו סוללה או גליל שמועד פקיעת תוקף הספק יספק אך ורק סוללות וגלילים שעברו בדיקו .1.3
 חודשים ממועד האספקה. 17-הבדיקות לגביהם יתקיים תוך פחות מ

 חודשים לפני המועד.  4 -באחריות הספק ליזום החלפת כל סוללה וגליל אשר מועד התפוגה שלו עומד לחול, לא יאוחר מ .1.5

חברה בעל פה ובכתב לגבי אופן אחסון הסוללות והגלילים במתקנים ובכלל זה כי באחריות הספק לבדוק ולהנחות את ה .1.6
 הסוללות והגלילים מאוחסנים לפי כל התקנים הרלוונטיים והוראות יצרן וכיו"ב.

 איסוף 

שעות ממועד הודעת החברה  72מעת לעת יידרש הספק לבצע איסוף של סוללה / גליל ריק/ה מהמתקנים למתקני הספק תוך  .1.7
 הובלה ופריקה.וכן , (העמסה) המנוףמהמתקנים למשאית  מנופאותלספק בעל פה ו/או בכתב. האיסוף יכלול 

 העברה בין מתקנים 

שעות ממועד הודעת החברה לספק בעל פה ו/או בכתב.  72קנים תוך מעת לעת יידרש הספק לבצע העברת סוללה בין המת .1.8
 .(העמסה ופריקה) המנוף וממשאית המנוף למתקנים מהמתקנים למשאית מנופאותלצורך העברת הסוללות תידרש 

 אחסון 

 )א( לעיל.1.1סוללות חנקן העומדות בתנאי סעיף  5 במתקניו במהלך תקופת ההתקשרות הספק יחזיק .1.1

 רישיונות .2

 כדלקמן: למען הסר ספק,  מודגש

   ;רישיון מפעיל מנוף מוסמךבעל ו כאמוריהא בעל רישיון נהיגה במשאית  המנוף נהג משאית .א

 המנוף.רישיון רכב למשאית בעל משאית המנוף )הספק או קבלן משנה מטעמו( יהא בעל  .ב

 מתקני החברה ומערכת ההולכה .4

 בעמ' הבא.ראה 
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 מתקני החברה

 

 דרום
 

 מרכז
 

 צפון

 תחנה
 

 תחנה
 

 תחנה

 אשל הנשיא חלוקה

 

 IPPאשקלון דלק 

 

 אלון תבור

 דימונה חלוקה

 

 אגן

 

 2-ו 1בז"ן חיפה 

 OPCרותם 

 

 אשכול

 

 חגית

 רמת חובב אזור תעשיה

 

 2אשכול 

 

 חיפה חח"י

 רמת חובב חח"י

 

 גזר

 

 חדרה

 סדום

 

 נשר

 

 עפולה

 ערוער

 

 בתי זיקוק אשדוד

 

 דור

 באר שבע

 

 רידינג

 

 דוברת

 הר נעים

 

 צפית תחה"כ

 

 מפרץ חיפה

 אורון

 

 שורק

 

 כפר ברוך

 שפיפון

 

 מישר

 

 תל קשיש

 שובל

 

 לפידות

 

 יגור

 שקמה

 

 יסודות

 

 חדרה חופית

 רמת נגב אנרגיה

 

 כפר אביב

 

 CNGאלון תבור 

  

 אשקלון קבלה

 

 שדה אילן / בית קשת

  

 נשר

  

  

 צפית

  

  

 סגולה

  

  

 קרית גת

  

  

 אשדוד קבלה + חופית אשדוד

  

  

 רידינג הגפה

  

  

 סוגת

  

  

 דוראד

  

  

 דליה

  

  

 חולות

  

  

 הראל

  

  

 מסילת ציון
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 מפת מערכת ההולכה
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 הצעת המחיר של הספק -' בנספח 
 (מכרזצורף לאחר גמר הת)
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 הוראות בטיחות וגהות - 1'גנספח 
 לכבוד 

 )"החברה"( בע"מ הטבעי לישראל חברת נתיבי הגז
 

 הוראות בטיחות וגהותהתחייבות לשמירת  הנדון:
 

 ( מתחייב ומצהיר כדלהלן:"ספקה)"ח"פ ______________ [ ספק]שם מלא של ההח"מ ______________  יאנ
בות "( אקיים את הוראות כל הדינים החלים על בטיחות בעבודה, לרהשירותים)" לפי ההסכם בביצוע השירותים .1

, התקנות, ההוראות והצווים שהותקנו על פיהם לרבות 1173-החוק, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  שירותיםבקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אנו עושים שימוש לצורך ביצוע ה

זהיר, מיומן  ספקהמבוצעות על ידנו, כפי ש ותיםשירדוגמת השירותים המבצעים  ספקיםבידי  הנהוגים והמקובלים
 ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה.

ולבטיחות העובדים וכל הבאים מטעמי ואחראי  שירותיםהנני בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות ב .2
 .םעד להשלמת באופן ישיר וברציפותם ולפקח על ביצוע שירותיםלנהל את ה

מתחייב להפעיל בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם בעלי ידע ואמצעים טכניים  ספקה שירותיםבביצוע ה .0
להעסיק רק  ספקן מתחייב הישיון או היתר לפי כל דירישום, ר שירותיםה לבצועשנדרש , וככל שירותיםלבצע את ה

 שיון או היתר כאמור לפי העניין. ימי שרשום או בעל ר

, תבוצע בתיאום עם נציג אגף תפעול של או בסמוך לו כל פריקה והעמסה במתקן החברה או ממנומתחייב כי  ספקה .4
ורק לאחר שהספק וכל הבא מטעמו לביצוע השירותים עברו תדריך בטיחות ע"י נציג  ,ותפוקח על ידו החברה
לפי  ספקואינה גורעת מאחריות וחובות ה ספקמטעם ה שירותים. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע ההחברה

 .הסכם זה

 .חברהאלא אם קיבל על כך אישור מפורש ומראש מה החברהאלא בנוכחות נציג  שירותיםלא יתחיל בביצוע ה ספקה .5

אל  שירותיםהמועסקים על ידו בביצוע ה עבורהבטוחים מתחייב לספק, על חשבונו, את אמצעי התחבורה  ספקה .2
 , את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או יידרשו וכל דבר אחר הכרוך בכך. הםומ מתקני החברה

 .פריקת הטוביןשטח את  החברהאגף תפעול של נציג יתאם עם  ספקה .7

, כולו או מתקן החברההוראה על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ו/או מבנה ב ספקרשאי לתת ל נציג החברה .8
יהיה מוגבל רק לכניסה למקום  מתקן החברהשיון כניסה למקום ו/או מבנה במתחייב כי השימוש בר ספקמקצתו. ה

שיון כניסה ילבטל ו/או לשנות מתנאים של ר החברהשאושר לצורך ביצוע ההסכם. אין באמור כדי לגרוע מזכות 
 הבלעדי. השניתן כאמור, לפי שיקול דעת

אופן מלא וימלאו ללא שיהוי אחר כל הוראות ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה ב ספקמבלי לגרוע מהוראות ההסכם, ה .1
 ספקודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או של מי אחר שהוסמך מטעמה להורות ל

על פי הוראות  ספקבעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, ללא כל תמורה נוספת או פיצוי עקב פעולות שנקט ה
ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם זה  ספקהפרת האמור בסעיף זה על ידי הודרישות אלה. למען הסר ספק, 

 והחברה תהא זכאית לכל הסעדים המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

לפי  ספקגרע מאחריותו וחובותיו של הלא ת שירותיםבעת ביצוע הנוכחות נציגי החברה מאשר כי ידוע לו כי  ספקה .13
 ההסכם. 

אחר  /קבלןספק, לכל מי מטעמה של החברה, לפי הוראות במתקן החברה ובסמוך אליו פעולה נאותה יאפשר ספקה .11
באופן  וכן, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם ברההמועסק על ידי החברה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי הח

האחר  /קבלןספקקבוע את זהות המאשר ומסכים כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ל ספקמלא. ה
 יו. שירותוהתנאים לביצוע 

 על פיהם: שירותיםמתחייב בזה כי בביצוע כל ה ספקה .12

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקנים ורכוש, לרבות של צד ג' וינהג באופן  12.1
 המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור ומטרדים. 

, בנוחיות הציבור ו/או שירותיםמתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן, תוך כדי ביצוע ה ספקה 12.2
בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או 

 תן.לצמצמה עד כמה שני שירותיםפרטי כלשהו, ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע ה

, על אחריותו ועל חשבונו, כל כל פסולת שירותיםהביצוע , וידאג לסלק ממקום מתקני החברהישמור על ניקיון  12.0
ע"י  שירותיםובכלל זה שיירים, חומר, ציוד, רפש וכיוצ"ב שהצטברו שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע ה
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עיף זה לאתר שאושר למטרה זו על ידי אחראי לסלק את הפסולת וכל האמור בס ספקו/או מי מטעמו. ה ספקה
 הרשויות המוסמכות על חשבונו. 

ממונה על ו/או מי מטעמו אצל  ספקהוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של ה .10
כי הוראות הבטיחות והנהלים של החברה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי  ,. מובהר בזאתהבטיחות בחברה

מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור  ספקוה ספקקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן על כך הודעה לשי
  כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

בקשר עם הבטיחות בעבודה,  ספקבטיחות שבהסכם כדי למצות את חובותיו של ההאין בנספח זה ובהוראות  .14
בזהירות ובבטיחות קפדניים, לפי  שירותיםומובהר בזה כי הוא יתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע ה

 הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, בהתאם להוראות כל דין. 

ועל חשבונו.  ספקהחברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור ע"י ה .15
מובהר, כי קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בנספח זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרע מאחריותו וחובותיו 

 במידה ובהיקף שקיימת לפי הוראות ההסכם ו/או הדין. ספקשל ה

 מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו. ספקה .12

כל את , והננו מתחייבים לקיים ה, והבנו את תוכנהעל כל חלקי וז התחייבותהננו מצהירים כי קראנו היטב  .17
 ללא הגבלת זמן. ההוראותי

 
 :ספקבשם ה ה באנו על החתוםיולראי

 
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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  (PRMSלמתקני נתג"ז )קבלה / הגפה /  עבודה בסמוךבעת /  כללי בטיחות בכניסה- 7נספח ג'
 (14-6721341/1 -מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה, טל' / עבודה בסמוך *)הכניסה והיציאה

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

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

 :/ בסמוך לו תקןבמלפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי  .0
 חובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות הנדרשות לביצוע. 
 .חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות 

 עובדים מינימום. 2כניסה בצוות של  .4

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

בטרם ייתן כל כניסה  גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלהגלאי באמצעות יבצע ניטור  תפעול נתג"זעובד  .2
 . למשך כל אורכה ילווה את תהליך העבודהואישור עבודה /  מתקןל

מכשירים סלולריים, זימוניות וכל ציוד חשמלי אחר שאינו  להכניסאסור במתחם התחנה העישון אסור בהחלט!  .7
 (.(ExPמוגן התפוצצות 

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

/ עבודה  יש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי שהוגדרו ע"י המפקח ו/או ממונה הבטיחות, טרם הכניסה .1
 נתג"ז. מתקןל בסמוך

 שימוש בציוד מגן אישי מתאים: .13
  בגדי עבודה( מעכבי בעירהFRואנטיסטטיים ) 
 קפי בטיחותמש 
 קסדת מגן 

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

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

בטיחות נדרשת הרשאת במתקן או בסמוך לו להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען  .11
 :ספקליווי ופיקוח ממונה בטיחות מטעם ה, שרת ע"י מפקח נתג"זו)רשימת תיוג( בכתב ומא

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

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

, כאשר אתה עוזב את מקום עבודתך, השאר מתקן ומסביבתוחובה לשמור על הסדר והניקיון ולפנות כל פסולת מה .10
 פגע.את המקום במצב נקי ומסודר, כך שאיש לא יי

 .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. .12

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



    

 

 

 
 

 

 03מתוך  23

 כלשהם ללא רשות.אל תציג ואל תסלק שלטי אזהרה  .18

 בכל עבודה היכולה להוות סיכון לעובדים אחרים, יש לגדר את מקום העבודה. .11

 אל תעבור מתחת משא מורם. .23

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

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

מילוט )גישה  ויים מכל חפץ ו/או מכשול, לרבות מעברים לציוד חירום ו/אווודא והקפד לשמור על מעברים פנ .20
 למטפה, ארונות כיבוי אש ויציאות חירום(.

 . מתקןהודע מיד למפקח החברה על כל אירוע, תאונה או כמעט תאונה שאירעו במהלך שהותך ב .24

 .מתקןמטר לפחות מה 033מלט עצמך ללא שהות והתרחק ברדיוס של  –בחירום  .25

 :מת טלפונים חיוניים בחירוםרשי .22

 טלפון גורם #
  133 משטרה  
  131 מד"א  
  132 כיבוי אש  
  30-2273403/1 *  2778 חדר בקרה נתג"ז 
  38-2224333 *  2111 המשרד להגנת הסביבה 
  38-1201201/43 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים  
   354-2373117 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז  
   350-2253012 יובל בן דוד –מנהל תחזוקה נתג"ז  
   354-2373115 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז  
   354-2373121 חיים יפרח –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז  

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

 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .77
MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,1921UN 

 :תיאור  .גז חסר ריח וחסר צבע 

 

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

 . מגע עם גז המתפשט במהירות 
  לגרום כוויות קורכתוצאה מדליפת גז מצינור עלול 

 .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות 

 :סכנת דליקה    סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פוטנציאל התרחשות
 פיצוץ ו/או התלקחות אש.

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

  סכנת
  ריאקטיביות:

 .הגז אינו ריאקטיבי 

 :נזקים סביבתיים   .זניחים 

  פעולות שיש לנקוט
   במצב חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 מתקןפנה את כל האנשים מידית מה. 

 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח 
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 מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו את הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה על ידי כל עובדיו. ספקה

 
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 דו"ח תקרית - 4'גנספח 
 

 דו"ח תקרית

 ספקו/או  ספקאצל ה שירותיםימסור לחברה דו"ח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע ה ספקה

ושמצופה כי החברה תדע עליה באמצעות בדיקה ושקידה סבירה ואשר תוצאתה  ספקמשנה, אשר הייתה בידיעתו של ה

הסביבה. דו"ח כאמור יימסר לחברה בתוך  הגנתהינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות הציבור או 

 מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה. אודות התקרית או ספקמהמועד בו נודע ל שעות 48

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

 , כדלקמן:ספקלצורך הכנת הדו"ח יפרט ה

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.2

 ואחרים(.שמות העדים לתקרית )אנשי צוות  .1.0

 

 תיאור התקרית: .2

 השתלשלות האירועים; .2.1

 היקף הנזק; .2.2

 סוג התקרית; .2.0

 המקור הגורם לתקרית. .2.4

 

 ניתוח התקרית: .0

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. .0.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .0.2

 גורמים בסיסיים )מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(. .0.0

 

 הפעולות שננקטו: תיאור .4

 הפעלת נוהל חירום. .4.1

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

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .4.0

 הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט לצאת בהודעה לעיתונות(. .4.4

 

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.2

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.0
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 עמידה בתנאי ביטחון -נספח ד' 
 
 לכבוד

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

 עמידה בתנאי ביטחוןהתחייבות ל הנדון:
 

__________________  , ח.פ./ח.צ.[ספק/ מועסק / קבלן של ה ספק]שם ההח"מ ___________________  יאנ
 (, מתחייב ומצהיר כלהלן:"ספקה)להלן: "

שיקבלו אישור  / קבלני משנה השירותים נשוא ההסכם רק ע"י עובדיםאת בצע י ספקהבמידה שיידרש ע"י החברה,  .1
ביטחוני של החברה או מי מטעמה לאחר העברת טפסים ממולאים כנדרש של שאלון לבדיקת ביטחון לרמה הנדרשת, 

במידת ם הפלילי. מובהר בזאת, כי הכולל חתימה על כתב ויתור סודיות רפואית והסכמה למסירת מידע מהמרש
 שעברו תהליך בדיקה ביטחונית ברמה הנדרשת כאמור. / קבלני משנה לביצוע השירותים יאושרו עובדיםהנדרש, 

, נשוא ההסכם יד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע השירותיםיגיש לחברה מ ספקהבמידה שיידרש ע"י החברה,  .2
 עתו לבצע באמצעותם את השירותים.שבד וקבלני המשנה רשימה של כל העובדים

וקבלני  יתאם עם מנהל הביטחון של החברה מועד להתייצבות כלל העובדים ספקה במידה שיידרש ע"י החברה, .0
 המיועדים במשרדי החברה, למילוי טפסים בנוכחותו או מי מטעמו. המשנה

היה תאו לא לאשר, מבלי ש ספקוקבלני המשנה של ה העובדים, ספקלחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את ה .4
 .הלנמק החלטותי תחייב

או מי מטעמו או להפסיק  ספקלמען הסר ספר, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של ה .5
כל טענה  ספק. לא תהיה לאו ההתקשרות עמו כאמור לאחר שאושרה העסקתו גורם / מתן שירותים מטעם העסקת

 מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור. ספקבאשר לאמור לעיל וה

או מי מטעמו יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של החברה או מי  ספקהטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי ה .2
לא יאוחר  שבדעתו או בדעת מי מטעמו להעסיק וקבלני משנה את רשימת העובדים ספקיגיש ה כךמטעמו. לצורך 
או מי מטעמו  ספקטרם מועד התחלת ביצוע השירותים. במידה שבמהלך ביצוע השירותים הב( יום 14מארבעה עשר )

( יום 14עשר ) הלמנהל הביטחון את רשימת העובדים לא יאוחר מארבע ספקיבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש ה
 לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.

 .ספקתחקיר ביטחוני לעובד, יבוצע הדבר על חשבון ה במקרה הצורך בביצוע .7

לא יתחיל בביצוע  -במידת שיידרש ע"י החברה ו ,של החברה או מי מטעמה מתקןמתחייב כי לא ייכנס ל ספקה .8
ענון לא פחות ייעבור ר יםמתמשכ שירותיםלפני שעבר הדרכת ביטחון מטעם החברה. במקרה של  ,השירותים

, עובדיו וכל הבאים מטעמו ספקרישות החברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על המפעם בשנה ו/או בהתאם לד
 .לפי ההסכם ספקוהיא אינה גורעת מאחריות וחובות ה שירותיםלביצוע ה

מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות, רשומות אחרות ואמצעי אחסון הקשורים  ספקה .1
 יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור. שירותים,ב

מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך באישורים  ספקה .13
 מייד בסיום עבודתו של כל עובד ובכל עת שידרוש זאת. ,ניתן האישור לוכאמור, של כל אחד מהעובדים 

 אל מסמכים הקשורים בהם. ם נשוא ההסכםלעסוק בשירותי לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים ספקה .11

מתחייב  ספקכל חריגה מהנהלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה. ה .12
 לדווח מיידית למנהל הביטחון של החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה.

ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק  מצהיר בזאת, כי ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .10
"( ומתוקף כך כפופה להוראות השב"כ החוק)בסעיף זה להלן: " 1118-תשנ"חהלהסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, 

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, גופי הביטחוןוהמשטרה )להלן בסעיף זה: "
 שירותם. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, שביצוע ההחברה חוק, ולאבטחה פיזית של מתקניכהגדרתן ב

כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה 
 ייב לעשות כן.מתח ספקלבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון וה ספקהחברה ל
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 ולראייה באנו על החתום:
 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 אישור הביטוח -' הנספח 
 (מכרז)ייחתם על ידי המבטח לאחר גמר ה

 
 תאריך ___________                                      לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(
 
 נ., ג.א.
 

חנקן בקשר עם אספקת  המפורטים להלן יםאת הביטוח"( הספקבזאת כי ערכנו על שם ___________ )להלן: "הננו מאשרים 
 :הכל כמוגדר בהסכם לביצוע השירותים הנ"ל בין החברה לבין הספק מיום ________, כמפורט להלן, למתקני גז טבעי

 
 תלמקרה ולתקופ$ ארה"ב 5,333,333 -וזאת בגבול אחריות שלא יפחת מבגין חבות הספק עפ"י דין  ביטוח חבות המוצר .1

הביטוח. הפוליסה תהיה בעלת תחולה רטרואקטיבית שאינה מאוחרת ליום בו סופקו המוצרים הנ"ל או ניתן השירות גם אם 
חודשים  2אספקת המוצרים או מתן השירות נעשו לפני החתימה על ההסכם שבנדון. הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 

ל ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך ע
זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה )למעט ביטול עקב אי תשלום(. 

ספים בקשר למעשי הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ו/או מדינת ישראל ועובדיהן ומנהליהן כמבוטחים נו
 . ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח: מיום
פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך אחריותו החוקית של נותן השירותים בגין  שלב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל נשוא ההסכם בגין מתן השירותים בכל המקומות בהם יינתנו על יד תקופת הביטוח
  הביטוח. $ ארה"ב לשנת2,333,333 -ולמקרה ארה"ב $ 533,333 -א יפחת מ, בגבול אחריות שללעיל

לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן ורחב הביטוח י
על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי בדבר אחריות צולבת, סעיף ו, בכפוף להשירותים והבאים מטעמ

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

גין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת של אחריותו החוקית של נותן השירותים כלפי עובדיו בב ביטוח אחריות מעבידים .0
. ביטוח זה לא הביטוח תלמקרה ולתקופ$ ארה"ב 5,333,333 -בגבול אחריות שלא יפחת מ, בכל תחומי מדינת ישראל הביטוח

 יכלול כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
מתן השירותים בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת 

 החברה.בהתאם להסכם עם 
הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל במידה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת בחובות 

  מעביד כלפי עובדי נותן השירותים.
 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח: מיום

 
באמצעות קבלנים עצמאיים או קבלני משנה, מורחבים הביטוחים הנ"ל לכסות את במידה ונותן השירותים ייתן את השירותים 

 אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו נותן השירותים עצמו, ושמו יתווסף לשם המבוטח כמבוטחים נוספים.
 

כל יחיד מיחידי המבוטח ליהן וכלפי כלפי החברה, מדינת ישראל, עובדיהן ומנההביטוחים הנ"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" 
ויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק מתוך כוונת וובלבד שה שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה וכל אדם או גוף

 זדון.
 

 יום מראש. 23רשום, לפחות  הודעה על כך בדוארידי החברה לא יבוטלו, אלא אם תשלח לוהביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו 
 

כל סעיף  עליהם סעיף "השתתפות". ולא יחולהחברה הביטוחים הנ"ל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי 
בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 החברה ו/או מדינת ישראל.
 

עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  " בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיהנותן השירותיםר שמו נקוב כ"רק המבוטח אש
 פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.-המוטלות על המבוטח על

 
 .2310תנאי הפוליסה הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 

 
 ייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וס

 
 

 בכבוד רב,
 

 
__                       ________________________________________ 

 חתימה וחותמת המבטח            שם ותפקיד החותם    
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 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחי אש - 'ונספח 

 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אש
 

 לצורך נספח זה: 
 " משמע: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברה"
 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""
 אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון." משמעם: שטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי שטחי אש"
 " משמעם: כתבי התחייבות של החברה כלפי משהב"ט ו/או הסכמים עמו.הסדרים"       

 חובת פינוי שטחי אש . 1

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

ט הרי שתקופת העבודות "לפנות את אתרי העבודה על ידי צד שלישי לרבות על ידי משהב ספקהאם וככל שיידרש  1.2
תקופת בשל הארכת  ספקהתוארך עפ"י הוראות שינתנו ע"י החברה בהתאם לצורך והחברה לא תבוא בטענות כלפי 

 העבודות כאמור.  

לפעול על פיו  ספקכי לחברה נוהל לתאום עבודות בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל ה ספקמובא לידיעת ה 1.0
ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה. מובהר כי נוהל זה ניתן לשינוי ע"י החברה ו/או משהב"ט, לפי שיקול 

אשר מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי   ספקעל כך הודעה ל דעתם הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן
  נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 7

ט ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל "פוטר בזה את החברה ואת משהב ספקמבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין, ה 2.1
ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, אשר יגרם לכל צד שלישי נזק לגוף ו/או לרכוש 

, לעובדיו, לקבלני ולקבלנים אחרים של החברה ולמי מטעמם, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ספקלרבות ל
קשר עם ו/או כתוצאה ט ו/או מי מטעמו ב", עקב מעשה או מחדל של משהבספקבקשר עם ו/או במהלך עבודות ה

 מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל. 

ט, עובדיו וחייליו לא יחשבו כצד שלישי. התחייבויות "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה, משהב
האזרחיים )אחריות המדינה(,  בסעיף קטן זה לא יחולו על נזקי פעולה מלחמתית כהגדרתה בחוק הנזיקין ספקה

 .1152 –תשי"ג 
לעיל יחול אף לגבי כל נזק שייגרם לכל צד  2.1כי הפטור בסעיף  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה 2.2

ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים אחרים של החברה ו/או למי מטעמם עקב טיפול או  ספקשלישי לרבות ל
 שת מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים. פיצוץ נפלי תחמו

ט ו/או צה"ל "מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מדינת ישראל ו/או משהב ספקה 2.0
ו/או מי מטעמם בשטחי האש, בגין כל  ספקט ו/או ה"ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקשר עם פעילות משהב

 אחד מאלה: 

 לעיל; 2.2-ו 2.1אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים כל נזק ו/או  2.0.1

ו/או למי מטעמו, ו/או  לצד ג' בקשר עם  ספקכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ל 2.0.2
 בשטחי האש; ספקעבודות ה

לגרוע מכלליות האמור  ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו, מבלי"דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משהב 2.0.0
 ;ספקלעיל, על ידי מי מטעם ה

 ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות. ספקפינוי ה 2.0.4

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 4

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

אחראי להם על פי הוראות הדין וזאת בנוסף  ספקכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר נגרם למשרד ו/או לחברה שה 0.1
 לעיל.  2לשלם כמפורט בסעיף  ספקלכן בנוסף לכל סכום שיחויב ה

בעלות  ספקהלעיל. במקרה כזה ישא  1.1לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  ספקכל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה שה 0.2
 . ספקט ו/או החברה במקומו ומבלי להטיל על מי מהם כל אחריות לפינוי כאמור במקום ה"פינויים שיבוצע ע"י משהב

, בשל הגשת תביעה, לרבות ספקכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/או בהסכמת ה 0.0
ו/או מי  ספקו/או פינויו של ה ספקר עם עצירת עבודות הט ו/או החברה בקש"ו/או מי מטעמו, כלפי משהב ספקע"י ה

עם קבלת תביעה ו/או דרישה שהוגשה כנגדה בקשר עם  ספקמטעמו בשל צרכים ביטחוניים, ובלבד שהחברה הודיעה ל
 להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל. ספקאחראי בגינם ואפשרו ל ספקהאמור בסעיף קטן זה אשר ה
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לרבות ע"י מי מטעמו )ובכלל זה עובדיו וקבלניו( בגין נזק  ספקתביעה ו/או טענה של ה שיפוי בגין כל דרישה ו/או 0.4
 לעיל.  2.1כאמור בסעיף 

ט כתוצאה מעצירת פעילותו ו/או העתקתה לאזור אחר עקב ביצוע "כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד בו ישא משהב 0.5
ט. מוסכם כי האמור בסעיף קטן זה לגבי "בשלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות החברה ו/או משה ספקעבודות ה

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

 הוראות ביטוח  . 3

יהם, בעלי מניותיה וחברי ט והחברה כולל עובד"יכללו משהב - בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג' 4.1
 ספקהדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את אחריותם של הנ"ל למעשה ו/או למחדל של ה

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

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

והחברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון  ט"הפוליסה תכלול את משהב - בביטוח חבות מעבידים 4.2
 כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

יוותר המבטח על זכות התחלוף )כולל זכות התביעה( כנגד  - לעיל 4.2-ו 4.1בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  4.0
י מניותיהם וחברי הדירקטוריון ו/או מי מטעמם, וכן כלפי כל אדם או גוף ט, החברה, כולל עובדיהם, בעל"משהב

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

  - כל הביטוחים שלעיל 4.4

ט ו/או החברה וכי המבטח מוותר על כל "ללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י משהביכ 4.4.1
ט ו/או החברה וכל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( "טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי משהב

חר, לא יופעל כלפי המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטחים, כאשר קיים ביטוח א
 ט ו/או החברה. "משהב

לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הודעה כתובה על  ספקהיכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי ביטוחי  4.4.2
 ( יום מראש.23ט ו/או החברה, לפחות שישים )"כך בדואר רשום לידי משהב

בגין נזק לרכוש  ספקעל ידי מבטחי ה יכללו תנאי כי בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח 4.4.0
ט על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהם, ו/או שמי מהם "ו/או משהב החברה, תפוצה קודם כל החברה

עלול להיות חייב בו על פי פסק דין, בוררות, או החלטה אחרת. במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות של 
ניין כל נזק אשר לגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב ט או לגבי שיפוי מי מהם לע"החברה ו/או משהב

ט, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה "מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או משהב ספקה
 של החברה לשם הבטחת זכויות החברה לפי סעיף זה.

דרישתם הראשונה, חייב להמציא, לפי  ספקט, יהיה ה"אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה לבקשת משהב 4.5
 את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת הביטוח".

כי אין בעריכת ביטוחיו ו/או ביטוחי החברה או מי מטעמה, בהמצאת אישורי הביטוח ו/או בהמצאת  ספקידוע ל 4.2
ו/או להוות אישור בדבר  ט"העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על משהב

 מאחריותם על פי הסדרים אלה ו/או על פי כל דין. ספקהתאמתם לאמור בהסדרים כדי לפטור את החברה ו/או ה

ט והחברה בכל הליך משפטי, תביעה ו/או דרישה שיינקטו כנגד משרד ו/או "מתחייב לשתף פעולה עם משהב ספקה 4.7
עם קבלת כל  ספקט או החברה יודיעו ל"ים, ובלבד שמשהבהחברה בקשר עם התחייבויות החברה על פי ההסדר

להתגונן בפני תביעה  ספקאחראי בגינה ויאפשר ל ספקתביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד משהב"ט ו/או החברה ואשר ה
 כאמור. 

ט התחייב להמציא, במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים, מסמכים דו"חות וכיו"ב אודות אירוע נזק "משהב 4.8
ט "כל בכפוף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט משהב"ט ובהתאם לכל דין. כמו כן, התחייב משהבוה

 ט ו/או החברה."לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי תביעה ו/או דרישה שינקטו כנגד משהב

 סודיות ואבטחת מידע . 5

עבודה בשטחי האש ולפי ההסכם וכי הם ישמרו על מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים ל ספקה 5.1
ט, שיגיעו אליהם ו/או לידיעת מי "סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר נוגעים לחברה ו/או למשהב

מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע התחייבויותיה לפי הסכם זה, לרבות בשטחי 
ע"י החברה  ספקהבקשר לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת  ט"שר עם התחייבויות החברה למשהבקאש, וכן ב

 מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקפם גם לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.
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המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודות  ספקוכל מי מטעם ה – ספק, הספקעם חתימת ההסכם בין החברה וה 5.2
יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש המצורפת להסכם זה  –לפי ההסכם  ספקו/או התחייבויותיו של ה

ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע  5ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך 
מתחייב כי במידת הצורך יחתום, לרבות המועסקים מטעמו כאמור לעיל  ספקהו כן, כמלחברה, לפי המאוחר. 

 ט מן החברה יעבירו לחברה כאמור לעיל."בעבודות לפי ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש משהב

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

 
 :ספקולראייה באנו על החתום בשם ה

 

  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 הבקשה להצעות -' זנספח 
 

 הבקשה להצעות. .1
 .מכרזה קיום החברה במהלך ל ידיכל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע .2

 כל נספח אחר. .0
 
 

 (מכרזהגמר לאחר  )יצורפו
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 הצעת הספק - ח'נספח 
 (מכרזה)תצורף לאחר גמר 

 


