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 כללי .1

 ן"( הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת רישיוהחברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " .1.1

להולכת גז  , להקמה והפעלה של מערכת ארצית2002 –בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 

להובלת גז טבעי ( 36בקטרים שונים )עד ''מערכת כוללת, בין היתר, צנרת ה "(.המערכתטבעי בישראל )להלן: "

ק"מ, תחנות קבלה/הגפה לגז טבעי וכן תחנות להפחתת מאות ( בתוואי קיים ועתידי של Bar 80בלחץ גבוה )עד 

(, הפרושים לאורך כל הארץ, בהתאם למפה "Pressure Regulating Metering Station – "PRMSלחץ הגז )

 .www.ingl.co.ilבכתובת  חברהלמידע נוסף ניתן לפנות לאתר ה .למפרט זה נספח א'המצ"ב כ

על נגזרותיה(,  37במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א  ,תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל .1.2

למערכת הולכה של מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים  ןן שיאפשר אספקת גז טבעי לתחנות כוח וחיבורבאופ

   גז טבעי בלחץ גבוה. הצורכיםאחרים 

פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית, הן  והקמת מערכת ההולכה הינ .1.3

דחיפותו, מוקם  מפאתהחשמל הגדלים של המשק. מבחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי 

 ללקוחותיה.חברה התחייבויות המותאם לידי הממשלה ו נקבע עלאשר הפרויקט בלוח זמנים קצוב 

מחברה למתן שירותי לוגיסטיקה )להלן:  אחסון, תפעול וניהול מלאישירותי קבלת לחברה צורך שוטף ב .1.4

  . "(הקבלן"

תחמים המשמשים לקליטה, אחסון וחלוקה של פריטי ציוד אשר משמשים במ יינתנו על ידי הקבלןהשירותים  .1.5

את החברה בהקמת המערכת, הפעלתה ותחזוקתה, לרבות צינורות פלדה בקטרים שונים, אביזרים ורכיבים 

"(, ומעת לעת, לפי החלטת החברה, בעת קליטת הטובין בשטח הטובין)להלן: " , כמפורט בהרחבה להלןאחרים

 . הםאו בסמוך ל םעצמ יםהקמת הפרויקט

הם כמפורט בטבלה להלן. יחד עם  ,החברה באמצעות קבלן השירותים על ידיהאתרים הלוגיסטיים המופעלים  .1.6

נוספים,  ו/או תחזוקה אחסנהמתחמי לפי צרכי החברה והפרויקטים המבוצעים על ידה, החברה תתפעל זאת, 

  .ברחבי הארץ, בעיקר לאחסנה פתוחה, לתקופות שונות

יכלל בתכולת השירותים לפי ההסכם עם הקבלן וללא תמורה יהר, כי כל שטח אחסנה לוגיסטי עתידי מוב .1.7

נוספת, לרבות בנושא האחריות לטובין שבו, אלא אם תחליט החברה לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, על 

 והציוד הנדרש לתפעולו בהתאם להוראות ההסכם. ח אדםוכהרחבת היקף 

 המתחמים)וביחד יקראו להלן: " "לוגיסטיהמתחם ההחברה יקרא להלן: "יסטיקה של הלוגכל אחד מאתרי 

 ."(הלוגיסטיים

 הערות מיקום היקף שטח

 דונם לאחסנה פתוחה 7.5
 מ"ר 1,000 –מחסן מקורה 

 מ"מ 60 –משרדים לחב' הלוגיסטיקה 

מתחם מנפטת סיבי הדרום, 
 סמוך לצומת מסמיה 

 שטח פעילות עיקרי

 אחסנה פתוחה אשל הנשיא PRMSתקן מ דונם 10 -כ

 אחסנה פתוחה תחנת קבלה אשקלון דונם 2.5 -כ

 אחסנה פתוחה תחנת קבלה אשדוד דונם 0.6 -כ

 אחסנה פתוחה תחנת הגפה נתב"ג דונם 0.7 -כ

 ומשרד  מחסן מרכז תחזוקה כנות
 לחב' הלוגיסטיקה

 אגף התפעול א.ת. כנות

 דונם 7.5 -כ

 

 א.ת. בית חלקיה

 ימין"()"יד בנ

 פתוחהאחסנה 

http://www.ingl.co.il/
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הנוכחי. לחברה שיקול דעת בלעדי באשר  םבמקומ ויישאר יםהלוגיסטימים כי המתח ,החברה איננה מתחייבת .1.8

בין מספר  ם, לאזור אחר, ואף פיצולםאו במלוא ם, בחלקיםהלוגיסטי מיםהמתחמי משל  םלשינוי מיקומ

 אתרים שונים.

ממצה. הקבלן נדרש לאייש ולתפעל את המתחם הלוגיסטי וליתן  תיאור השירותים במפרט זה הינו כללי ואינו .1.9

את השירותים ככל שנדרש ומקובל בתחום זה, גם אם פעילות מסוימת לא צוינה במפרט זה באופן מפורש, 

 וזאת מבלי שיהיה זכאי לקבל תמורה מעבר לקבוע בהוראות ההסכם.  

ח אדם וציוד שיידרשו לטובת ותכנון וניהול של כהקבלן יהיה האחראי לניהולו של המתחם הלוגיסטי, לרבות  .1.10

נדרש הקבלן לקיים, ביוזמתו ועל אחריותו, מעקב  ,הענין, מעת לעת ולפי צרכי החברה ונסיבות הענין. בכלל זה

שוטף ורציף אחר הצפי לקליטה ולניפוק של פריטים במתחם הלוגיסטי, יקיים מעקב וקשר שוטף עם ספקים, 

ים וכל גורם רלוונטי אחר מעת משלוח הפריטים ממקום ייצורם ועד להגעתם משלחים, מובילים, עמיל

על מנת לעמוד בצרכי החברה, ידאג לקבל נדרשים הח האדם והציוד ולמתחם הלוגיסטי, יתכנן ויתאם את כ

על מנת להבטיח את תפקודו נדרשות האת כל האישורים הנדרשים בקשר עם פעילותו, וכיוצא באלה פעילויות 

 .הלוגיסטי והיעיל של המתחםהשוטף 

התמורה שתנקב בהצעתו הכספית של הקבלן במסגרת המכרז תהווה תמורה מלאה וסופית עבור כל  .1.11

ינתנו על ידו כמתואר במפרט זה ובשאר מסמכי המכרז, לרבות בגין הוצאות מכל מין וסוג יהשירותים ש

ה נוספת או החזר הוצאות על ידי החברה, שיוצאו על ידו במסגרת מתן השירותים, ולקבלן לא ישולמו כל תמור

 אלא אם נקבע במפורש אחרת במפרט זה ובהסכם.

לחברה שמורה הזכות להזמין אצל הקבלן שירותים דומים נוספים לאתרים אחרים של החברה, ובמקרה  .1.12

בכפוף להחלטת החברה לפי ובהתאם להוראות ההסכם  ,שתעשה כן יהיה הקבלן זכאי לקבל תמורה נוספת

מובהר, כי אם החליטה החברה שאין צורך  .והציודכח האדם על הרחבת היקף הבלעדי דעתה המקצועי  שיקול

וציוד נוסף למתן השירותים גם במתחמים לוגיסטיים אחרים, לא תשולם תמורה נוספת  כח אדםבהרחבת 

 לקבלן אשר מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.

 ם אלא להוסיף עליהן בלבד.אין בהוראות מפרט זה לגרוע מהוראות ההסכ .1.13

 כללי -שירותי האחסון  .2

המתחם הלוגיסטי משמש לקליטה, אחסון וחלוקה של פריטי ציוד המשמשים את החברה בהקמתה, תפעולה  .2.1

ותחזוקתה של מערכת ההולכה. הטובין המאוחסנים מכילים, בין היתר, צינורות פלדה בקטרים שונים, 

 אביזרים ורכיבים אחרים. 

אחראי לאחסון הטובין ולניהול המלאי. בכלל זה נדרש הקבלן לקלוט, לפרוק, לאחסן ולנפק את הקבלן יהיה  .2.2

  הטובין, תוך שמירה על שלמותם.

הקבלן ינהג בכל פעולותיו באחריות, בזהירות ובמיומנות, מתוך תשומת לב והשגחה על הטובין, בשים לב  .2.3

     לטיבם ומאפייניהם השונים.

ריטים של החברה. הקבלן לא יעשה שימוש במתחם הלוגיסטי לאחסנת פריטים האחסון מיועד אך ורק לפ .2.4

 שאינם מזוהים כפריטי החברה.

המתחם הלוגיסטי אחראי על חשבונו את הקבלן ישלח ימים מיום חתימת החברה על ההסכם,  7 -לא יאוחר מ .2.5

ונה הנאות של הצנרת, ( על מנת לקבל הדרכה על אופן אחסאירופההצינורות )הנמצאים ב יספקאחד מלמשרדי 

שינועה, פריקתה, העמסתה וכן כל יתר הפעילויות שיש לבצע לצורך שמירת הצנרת באיכות הנדרשת לצורך 

. במקרה שהחברה תחליף את ספק הצינורות )אך לא יותר מפעם אחת במהלך תקופת מתן השירותים

  הספק החלופי. ההתקשרות( תהיה החברה רשאית להורות לקבלן לקבל הדרכה כאמור גם אצל

החברה תהיה רשאית להורות לקבלן לקבל הדרכה כאמור גם אצל ספקים נוספים ואחרים של פריטי ציוד, לפי  .2.6

 שיקול דעתה, ובלבד שאם יצריך הדבר נסיעה לחו"ל, תממן החברה את הוצאות הנסיעה. 
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, לרבות קבלני הקבלן באחריות הקבלן לוודא, כי טרם תחילת השירותים ולצורך ביצועם, יעברו כל עובדי .2.7

את הדרכות הבטיחות הנדרשות )כולל הדרכות תקופתיות כנדרש לפי הדין( וכן את ההדרכה  משנה מטעמו,

 .מטעם החברה המתחם הלוגיסטי ו/או כל גורם אחר נדרשאחראי הנדרשת על ידי 

צנרת ושאר פריטי של ההבטוח באחריות הקבלן לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לאחסונם ושינועם  .2.8

וכנדרש ומצופה  (ן, פרוצדורות החברה )אם וככל שישנהציוד במתחם הלוגיסטי, כעולה מהנחיות הספקים

מגורם שהוא בעל מומחיות וידע בתחום הלוגיסטיקה, ולא תהיה לו כל טענה כנגד שינויים והתאמות להם 

 יידרש בתנאי האחסון או במחויבותו. 

מספיקות או אינן מתאימות, הרי שחובה עליו לפנות לחברה,  ןאינחיות הספקים אם הקבלן יהיה בדעה, כי הנ .2.9

להביא את הדברים בפניה ולהציע לחברה כיצד לנהוג על מנת להבטיח את האחסון והשינוע של כל פריטי 

 הציוד תוך שמירה על שלמותם ועל התאמתם למטרתם.

, לצורך פעילות שוטפת של ניהול, אחסון וניפוק ככלל, הטובין מגיעים כשהם ארוזים ועטופים. יחד עם זאת .2.10

לפעילות , "חומרי אריזה וציוד משלים"הטובין במתחם הלוגיסטי, יצטייד הקבלן מפעם לפעם, על חשבונו, ב

עבודה, ציוד כלי ציוד וכבלי קשירה, ארגזים, ילונים, דבקים, ינשילוט להתמצאות וסימון, האחסון במחסן )

שירותי ניהול המלאי, על מנת לקיים את  ששיידרכפי ( וכיו"ב , ציוד בטיחותיון, חומרי וציוד ניקמשרדי

 הנחיות הספקים ועל מנת להבטיח את שלמותם והתאמתם של פריטי הציוד. 

כיסוי פתחי  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לשמור על ציפוי האפוקסי של הצינורות, על .2.11

  הצינורות ועל שלמות הטובין בכלל.

 שיאוחסנו במתחם הלוגיסטי:  הטוביןלהלן עיקרי  .2.12

 בגדלים שונים.  פלדה קשתותמטר כל אחד.  12 -צינורות פלדה באורך של כ .2.12.1

 שסתומים ואביזרי צנרת. .2.12.2

 .(PRMS)לתחנת מדידה והפחתת לחץ  אביזרים .2.12.3

 צורך.הכל דבר נוסף הקשור לפעילות ההקמה והתחזוקה של החברה, לפי  .2.12.4

 והכמויות, אף בצורה ניכרת, בהתאם לצרכי החברה.  הטוביןות של שינוי בהיקף על הקבלן להיערך לאפשר .2.13

 ככלל, הצינורות יאוחסנו בשטחי אחסון פתוחים, ויתר הטובין יאוחסנו במחסן המקורה. .2.14

 הטוביןיתכן, ומעת לעת, ישונעו וינופקו  הקבלן יהיה אחראי על פריקתם וקליטתם של הטובין במחסנים. .2.15

  .ים ברחבי הארץ, בניהולו של הקבלןהפרויקטשל  י העבודהרישירות מהנמל לאת

או מערכת מידע  SAPהקבלן יהיה אחראי על קליטת הטובין בערכים כספיים וניהולם באמצעות מערכת  .2.16

 אחרת של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  לפחות. 99.8%וכמותית של  תמלאי כספיבאמינות הקבלן יעבוד  .2.17

 .להלן 0 כמפורט בסעיף   3rd Party Inspectionעשה בתיאום עם חברת תייכול שקליטת הטובין  .2.18

, לוודא כי אתר האחסנה ערוך בכל עת לקליטת טובין. מטעמו המתחם הלוגיסטיאחראי על הקבלן, באמצעות  .2.19

ונציגי החברה לצורך התיאומים הנדרשים, המתחם הלוגיסטי להיות בקשר יזום עם ספקי אחראי לפיכך, על 

 זמנים, היקף פריטים, סוג פריטים, מאפייניהם, אופן פריקתם ואחסונם.  לרבות לוח

ושיטות  DAP (Incoterm 2010)., EXWמגיעים למדינת ישראל בתנאי  ושאר האביזרים הקשתות ,הצינורות .2.20

  .שילוח אחרות

 .קבלן בעבודה רציפה מעת הגעת המשלוח ועד לתום הפריקהפריקת צינורות וקשתות תתבצע על ידי צוות ה .2.21

, אלא אם אישרה ראשון יוצא( -)ראשון נכנס  FIFOעל הקבלן לקלוט, לאחסן ולנפק את הטובין בשיטת ניהול  .2.22

 . , לדוגמא: ניפוק צנרתהחברה אחרת למקרה מסוים
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ובין ממקומם, אלא אם נדרש מרגע קליטת הטובין ואחסונם ועד לניפוקם, אין הקבלן רשאי להזיז את הט .2.23

לעשות כן על מנת למנוע נזק ו/או על מנת להעבירם למחסן לפריטים דחויים ולפריטים הנשלחים לתיקון ו/או 

 על מנת לבצע ספירת מלאי.

במסגרת טיפול זה יבצע הקבלן, בין במסגרת אחסון הטובין וניהול המלאי, יבצע הקבלן גם טיפול בחריגים.  .2.24

ככל שיידרש, סימון ודיווח במערכות משטחים  /סידורוהכנתריטים לתיקון, לרבות אריזה השאר, משלוח של פ

וטיפול בתעודות משלוח חוזרות חתומות ולאחר מכן, קבלת  המידע, הפקה של תעודות משלוח והטענה

פריטים מתוקנים ופריקתם, בדיקת שלמות ונזקים, ספירה וטיפול בתעודות משלוח, מיון והפרדה לפי 

 ים, סימון, רישום במערכת מידע ואחסון מחדש.מק"ט

-מתקדמת ובעלת יכולת לניהול ואיתור פריטים "און ERPהקבלן ינהל את פעולותיו באמצעות מערכת מחשוב  .2.25

ליין", ניהול הזמנות וניפוקים, קליטת תעודות משלוח, ניהול מסמכי יבוא, ניהול כספי במספר מטבעות וניהול 

FIFO " :(. מערכת המחשוב תהיה מאובטחת, תאפשר נגישות לעובדים מורשים בלבד ובמערכת המחש)להלן"

 ותקיים ממשקים עם המערכת הממוחשבת של החברה. 

מבלי לגרוע מהאמור, לחברה שמורה הזכות להורות לקבלן בכל עת, לעשות שימוש בתוכנה שהחברה תעמיד  .2.26

 לרשותו.

פקה של הטובין, יעשה הקבלן שימוש בטפסים לצורך הביצוע של פעולות האחסון, ובכלל זה קבלה והנ .2.27

הנהוגים אצלו, כפי שיאושרו על ידי החברה. לחברה שמורה הזכות להורות לקבלן, בכל שלב, לעשות שימוש 

 בטפסים שונים ו/או נוספים.

 כחלק מפעולות האחסון, יבצע הקבלן, בין היתר: .2.28

 בדיקת ניירת שהתקבלה מהספק. .2.28.1

 שוואה לדרישה המופיעה בהזמנות.ספירה וטיפול בתעודות קבלה וה .2.28.2

 מיון והפרדה לפי מק"טים. .2.28.3

 רישום במערכת המידע. .2.28.4

 סימון האריזות )מק"ט וכמות( במידת הצורך, וכן סימון שריון פריט לפרויקט. .2.28.5

 טיפול בחריגים, פריטים דחויים, פגומים וכיוצ"ב, כולל תיעוד החריגה. .2.28.6

 ות החברה.קליטה, קטלוג ותיעוד של מסמכי האיכות בהתאם להנחי .2.28.7

 עיתוד מלאי. .2.28.8

ככלל, החברה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את נהלי העבודה ואופן הטיפול בטובין  .2.29

 הנמצאים במתחם הלוגיסטי ועל הקבלן לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם לדרישות החברה.

ולא להלין בהם  ,י ובסביבתוואיכות הסביבה במתחם הלוגיסט ןעל הסדר, הניקיוקבלן מתחייב לשמור ה .2.30

לתקן, לנקות ולהסיר על חשבונו  לניקיון המתחם הלוגיסטי על משרדיו, הקבלן יהיה אחראיבנוסף,  עובדים.

באופן  וזאת כל מפגע אשר ייגרם כתוצאה מפעולותיו במתחם הלוגיסטי ובסביבתו, לרבות פינוי אשפה ופסולת

לחברה תוך זמן סביר, בהתחשב במהות המפגע ו/או  שוטף ו/או עם דרישת החברה ו/או משכיר השטח

 ההפרעה.

או במידה ויגרם נזק  .ישמור על המתחם הלוגיסטי במצב טוב ותקין וישתמש בו בצורה זהירה וסבירההקבלן  .2.31

בתוך זמן סביר בהתחשב במהות על חשבונו,  נםיתקמתחייב הקבלן כי , למתחם הלוגיסטיקלקול או תקלה 

  משכיר השטח לחברה.במידת הצורך גם עם רה ובתיאום עם החב ,הנזק

הקבלן יקפיד לפעול באופן שלא יהיה בו כדי לפגוע בתשתיות של החברה ו/או של צד ג' כלשהו במתחם  .2.32

  הלוגיסטי ובסביבתו.
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למטרת אחסון  - הקבלן יעשה שימוש במתחם הלוגיסטי אך ורק בהתאם למפורט, כדלקמן: )א( בשטח הפתוח .2.33

מגופים  ,למטרת אחסון אביזרי צנרת -המקורה  )ב( במחסן ;השטח פניומיטלטלין שונים, על צינורות, מגופים 

והכל, בהתאם לדין ולדרישות הרשויות. למען הסר ספק, ; כמבנה למשרדים - )ג( במשרד ;ומיטלטלין שונים

ה בשטח לא תותר כל פעילות החורגות מהמטרות לעיל, לרבות ומבלי לגרוע, פעילות הכוללת עיבוד פלד

 אלא אם תנחה החברה אחרת בכתב.   ,שינוי במתחם הלוגיסטי ואהפתוח, בניה כלשהי 

וישמע להוראותיו  ,חברההמתחם הלוגיסטי ל שלמשכיר השיתוף פעולה מול  ךהקבלן יבצע את השירותים תו .2.34

ב. מבלי לגרוע הנוגע לשימוש במתחם הלוגיסטי, ובכלל זה בעניין דרכי גישה וחניה, שילוט, גידור וכיו"בכל 

הקבלן לא יחצה את  ,משכיר ובכל מקרההבאמור, הגישה למתחם הלוגיסטי תהיה רק בתוואי שיוסכם עם 

 כים. ם הסמומיהמתח

 ספירות מלאי .3

אחת לרבעון יבצע הקבלן ספירת מלאי. הקבלן יודיע לחברה על ספירת המלאי ויאפשר לנציג החברה להיות  .3.1

 ודעה מראש לחברה על כוונתו לבצע ספירת מלאי כאמור.נוכח בה. לפיכך, על הקבלן למסור ה

החברה תהיה רשאית להורות על עריכה של ספירות מלאי נוספות על ידי הקבלן, בתיאום סביר מראש, וללא  .3.2

 תשלום תמורה נוספת.

 עיתוד מלאי .4

מת אחת שבוע או לפי דרישה אחרת של החברה, יבצע הקבלן עיתוד מלאי בו יבדוק את כמות המלאי לעו .4.1

)בתיאום עם  ח עיתוד מלאי ודיווח על חוסרים"המלאי הנדרש לפעולות החברה ומול הזמנות שבוצעו, יפיק דו

, בו יפורטו מועדים ופרטי רכש נדרש לצורך עמידה בלוחות הזמנים של פעולות מנהלי הפרויקטים בחברה(

 החברה. על ידיהחברה לפי לוחות הזמנים שימסרו 

 הזמנות רכש .5

רשאית להסתייע בצוות הקבלן הנותן שירותים בשוטף לחברה, לצורך ביצוע הזמנות הרכש  החברה תהיה .5.1

מהספקים ובכלל זה, פתיחה והזמנת נתוני דפי כמויות לרכש לפרויקטים ועדכונם, הזנת נתונים למערכת 

 המידע של החברה והפקת הזמנות הרכש. 

 שירותי ניפוק הטובין .6

 אושרות של החברה ולפיהם.ניפוק הטובין יעשה בהצגת הזמנות מ .6.1

 פעולות הניפוק יכללו העמסה והטענה של הטובין על גבי משאיות. .6.2

 בעת ניפוק הטובין לחברה או לקבלני משנה מטעמה, יבצע הקבלן את הפעולות הבאות: .6.3

 קבלת דרישה לניפוק )הזמנת רכש מודפסת(. .6.3.1

 ליקוט הטובין. .6.3.2

 ככל שיידרש.והכנת/סידור משטחים אריזה  .6.3.3

 סימון. .6.3.4

 ם במערכת המידע.רישו .6.3.5

 הנפקת תעודת משלוח. .6.3.6

 הטענה בהתאם לכללים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת. .6.3.7

 טיפול בתעודת משלוח חוזרת חתומה. .6.3.8
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. עם זאת, מטבע פעילות החברה, להלן 23 23.2 בסעיף ככלל, פעילות הניפוק והקליטה יהיו בשעות כמפורט  .6.4

ניפוקים וקליטות גם בשעות חריגות, ועל הקבלן לכלול אפשרות זו במחיר הצעתו כמפורט בכתב  יתכנו

. בגין אירועים חריגים ומיוחדים המצריכים הזמנת כוח עבודה נוסף )נספח ב' להסכם( הכמויות והמחירים

 . והמחירים הכמויותלכתב לצוות העבודה הקבוע במתחם הלוגיסטי תשולם לקבלן תמורה בהתאם 

 שירותי תיאום וניהול עמילות מכס, שילוח והובלה .7

באחריות הקבלן להיות בקשר ישיר עם הספק וחברות בארץ או בחו"ל,  ,מעת עזיבת הטובין את מפעלי הספק .7.1

הנדרשים לשם  הפעילות של עמילות המכס, השילוח וההובלהוהעמילות ולתאם ולנהל את הובלה ה ,שילוחה

. התקשרות עם ו/או לאתר שבו אמורים להימסר הטובין החברה עד למחסני םשחרור הטובין מהמכס והובלת

עמילי מכס ועם חברות הובלה תאושר על ידי החברה, הן לעניין זהות הגורמים עימם מתקשר הקבלן והן 

, לנוהל החברהבהתאם  לאחר שיציג הקבלן בפני החברה הצעות מחיר, לעניין התעריפים המשולמים להם

 שירותים.נוגעות למתן הה

רותי עמילות מכס, שינוע או הובלה. כל ילמען הסר ספק, אין באמור לעיל משום התקשרות עם הקבלן למתן ש .7.2

 יחולו על החברה. ,רותי עמילות המכס, שינוע והובלה כאמוריההוצאות הישירות בגין ש

 תמורהתוספת ללא , למשרדי החברה שיספק הקבלןרכש הי פקיד ל ידשירותים אלה יבוצעו עכי  ,מובהר .7.3

 .להצעת המחיר של הקבלן

 רכב תפעולי לשירותים .8

לטובת ביצוע השירותים. הרכב יוצב במרכז הלוגיסטי  לבקשת החברה יעמיד הקבלן רכב שירות תפעולי .8.1

העיקרי של החברה )כעת בצומת מסמיה( וישמש לביצוע כל המטלות הנדרשות במסגרת השירותים, ובכלל זה 

איסוף ופיזור פריטי ציוד במרכזי התחזוקה בשירותים לאתרי החברה השונים, כללי העוסק  כח אדםהסעת 

 של החברה או לאתרים אחרים בו פועלת החברה.

החברה. הרכב יכלול וו גרירה  על ידיאחר שיאושר כל רכב או  Skoda Roomsterשווה ערך לדגם הרכב יהיה  .8.2

 לעגלה / נגרר.

הרכב התפעולי,  על ידינגרר מסוג כפי שתגדיר החברה, שתגרר  לחברה שמורה האופציה, לקבל מהקבלן עגלה / .8.3

 החברה.  על ידיבתוספת עלות כפי שיתואם עם החברה, ובכלל זה אפשרות לתשלום חד פעמי ו/או העמדתו 

 מנוף/ משאיות מנופאים / משאיות  .9

בעלות  ופן זמני,יציב ו/או יפעיל במתחם הלוגיסטי, באהקבלן לצורך העמסה ופריקה, כחלק מהשירותים,  .9.1

מנוף לצורך ביצוע השירותים ו/או באמצעות קבלן  / משאיות ו/או משאיות)לרבות מנופאים( מנופים  נוספת,

 של החברה לתחום זה, ככל שקיים. 

  .מספר הצעות מחיר, לפני מועד מתן השירותים ,, בעת הצורךלצורך כך ימציא הקבלן לחברה

 ם מנפטת סיבי הדרום, סמוך לצומת מסמיה()מתח נדרש במתחם הלוגיסטיציוד טכני  .10

 כדלקמן:  ,לצורך מתן שירותים במתחם הלוגיסטי יספק הקבלן ויציב במתחם הלוגיסטי ציוד טכני .10.1

 עבור פעילות במחסן המקורה. -טון  6מלגזה עם כושר הרמה של  .10.1.1

 עבור פעילות במחסן המקורה. -טון  2.5מלגזה עם כושר הרמה של  .10.1.2

 .9  בסעיף לעילכמפורט בהתאם לצורך  –ף מנופים / משאיות מנו .10.1.3

  .מ"ר 2000ערכת תאורה המופעלת על ידי גנראטור, בעלת יכולת הארה ביעילות לשטח של  .10.1.4

ימים  365שעות ביממה,  24מצא ולהיות זמין במתחם הלוגיסטי באופן רציף, יעל הציוד הטכני האמור לה .10.2

 .בשנה
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במתחם הלוגיסטי באופן רציף לכל אורך  אלעיל, אינה נדרשת להימצ 10.1.4 ערכת התאורה המפורטת בסעיף  .10.3

תקופת ההתקשרות. יחד עם זאת, ערכת תאורה כאמור תהיה זמינה לקבלן בכל עת ותוצב על ידו במתחם 

, למען הארת המתחם הלוגיסטי או לפי דרישת החברה המקצועית שיידרש לכך לפי דעתוהלוגיסטי, ככל 

 .השירותיםלצורך מתן  ופן יעילבא

 כשירות הציוד הטכני .11

באופן  יםכשירהשירותים יהיו למתן ציוד הטכני וכל ציוד וחומרים אחרים אשר יסופקו על ידי הקבלן הכל  .11.1

, הציוד והחומרים בכלל זה. צוינו במפורש במפרטלא  פעולות אלה אף אם ו,נועד הןמלא לביצוע הפעולות ל

שיונות והאישורים יהרבידי הקבלן יהיו כל ו ,לפי כל דין, לרבות דרישות הבטיחות אחר כל הדרישות ימלאו

  ימים בשנה(. 365שעות ביממה,  24במהלך כל תקופת ההתקשרות ) הציוד לצורך הפעלתלפי כל דין הנדרשים 

 לספק על הקבלן ,במפרטוגדר מה הטכני , המלגזות ושאר הציודהציוד המכאניבמידה ויחול שינוי בכשירות  .11.2

זמינות וזאת על מנת לשמור על שווה ערך, זהה או מלגזות או ציוד אחר ציוד מכאני,  ,וללא דיחוי ידימי באופן

  .לחברההשירותים 

 וציוד אחר אמצעי תמיכה להנחת צנרת ברזל במערומים ,במחסן המקורה מידוף .12

ברה ויישארו רכוש החברה ל ידי החותושבות לצנרת בשטח הפתוח יסופקו עהמקורה במחסן ציוד המידוף  .12.1

 במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה. 

, מפרט זה וההסכםלפי לספקו  מחויבאחר שאינו  ציוד נוסף שככל שלפי חוות דעתו המקצועית של הקבלן יידר .12.2

מחיר יכללו ה . הצעותהצעות מחיר, בהתאם לנוהל החברהיקבל הקבלן ויציג לחברה ע"פ אישור החברה, 

יטים הנדרש, סוגיהם ומחיריהם. אישרה החברה רכש ציוד נוסף כאמור בהתאם התייחסות להרכב הפר

קבלן ה .עבור הציוד, בהתאם להצעת המחיר שאושרה על ידה תמורה להצעת הקבלן, תשלם החברה לקבלן

  מהעלות שתאושר ע"י החברה. 8%יהיה זכאי לתקורה של 

 ולאחריה.במהלך תקופת ההתקשרות ציוד נוסף שיירכש כאמור יהיה בבעלותה הבלעדית של החברה  .12.3

 המתחם הלוגיסטיציוד מחשוב ותוכנות במשרדי  ריהוט, .13

בבעלותה הבלעדית של  וויישארעל ידי החברה  וריהוט משרדי קבוע וציוד מחשוב )חומרה ותוכנה( יסופק .13.1

 .במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה החברה

 גידור שטח האחסנה הפתוח במתחם הלוגיסטי .14

 תחזוקת הגדר במתחם הלוגיסטי.הקבלן אחראי ל .14.1

אם וככל שיידרש לעשות כן על ידי החברה, יבצע הקבלן עבודות גידור ו/או שיפור הגידור הקיים בשטח  .14.2

 "(.עבודות הגידורהאחסנה הפתוח במתחם הלוגיסטי )להלן: "

 שתמסור החברה במידת הצורך.עבודות הגידור יבוצעו בהתאם לחומרים ותוכניות  .14.3

. בהתאם לנוהל החברה לבצע עבודות גידור כאמור, יציג הקבלן בפני החברה הצעות מחיר הקבלןדרש יאם י .14.4

עבור עבודות הגידור, בהתאם להצעת המחיר  תמורה אישרה החברה את אחת ההצעות, תשלם החברה לקבלן

 שאושרה על ידה. 

ל ידי עעברת התשלום להעל הקבלן לקבל את אישור החברה לכך שעבודות הגידור נעשו בהתאם לנדרש, כתנאי  .14.5

    .החברה עבור ביצוע העבודות

מובהר, כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על ביצוע עבודות הגידור )באמצעות הקבלן שנבחר ואושר על ידי  .14.6

    החברה( ועל השלמת כל העבודות הכרוכות בהתקנת הגדר, על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
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 שיתוף פעולה .15

חברות ניהול  כל גורם מטעם החברה, ובכלל זה קבלנים, נותני שירותים,עם  הקבלן מתחייב לשתף פעולה .15.1

 וכיו"ב. 3rd Party Inspectionחברת ו ופיקוח

ויקיים אחר הוראותיה והוראות לגורמים שלעיל מידע הקבלן יעביר לבקשת החברה מראש ובכתב, יעביר  .15.2

 נציגיה, כאילו היו הוראות מטעם החברה עצמה לכל דבר ועניין.

 שיסופק על ידי הקבלן וכשירותו כוח אדם .16

 כדלקמן: ,ח אדם לצוות עבודהו, יספק הקבלן כולמשרדי החברה לצורך מתן השירותים למתחם הלוגיסטי .16.1

 מתחם לוגיסטיקה. אחראי .16.1.1

 מתחם הלוגיסטיקה.  עוזר אחראי .16.1.2

 .לאגף התפעוללמרכז תחזוקה מחסנאי  .16.1.3

 .רכש למשרדי החברהשני פקידי/ות  .16.1.4

 לפי אישור מראש ובכתב של החברה. -לי למקרי עומס וחירום כוח אדם נוסף כל .16.1.5

אחראי )"למקרי עומס וחירום אחראי לניהול ופיקוח על צוות העמסה ופריקת צנרת פלדה  .16.1.6
 לפי אישור מראש ובכתב של החברה. –"(צוות

 יםהכשיר, אחד או שניים, לפי הצורך"אחראי צוות"  לפי הודעה מראש של כשבוע ימים, ,הקבלן יעמיד לחברה .16.2

אחרים במשקלים כבדים של  ומטלטליםלהעמסה ופריקת צנרת פלדה  כוח אדםלנהל ולפקח על פעילות צוותי 

 ם תהיה כלהלן: . כשירותמספר טונות ומעלה

  הקבלן יציג אישור על  - טון( על וממשאיות 1ניסיון בפריקה והעמסה של ציוד כבד )מעל

 .ת בתחום לפחות אחת לשנההניסיון וההסמכה ושהוא עבר הדרכת בטיחו
  אחראי הצוות יהיה בעל כשירות בטיחות  –בעל הכשרת בטיחות כממונה / נאמן בטיחות

ממונה אחראי להצבת הקבלן  או עבודה בעלת סיכון פעילות מוגברת בשעתמתאימה, 

 בטיחות מטעמו לצורך בדיקה בקרה ואישור הפעילות.
 דין לביצוע עבודות אתת ועניבן לצורך  בעל כל הרישיונות וההסמכות הנדרשות לפי כל

 העמסת ושינוע הציוד.

ממשאביו  הקבלן להיות בעל יכולת עצמית יכול, להלן 17.6  - 17.5  פיםנוסף לפי סעי כוח אדםהעמדת לצורך  .16.3

. התקשרות בקבלנות לעמידה בדרישות שלעיל, מטעמו בקבלנות משנה או באמצעות התקשרות ,הפנימיים

 משנה, לא תשחרר את הקבלן ממחויבותו לאספקת השירותים כאמור לחברה. 

. עם זאת, לחברה הזכות לחברה רכש /ותפקידילספק שני יידרש המכרז, הקבלן מסמכי פרסום מועד נכון ל .16.4

הכל, לפי שיקול . /תאחדרכש  /הפקידולפיכך יועסק רק  רכש /ותפקידילה צורך בשני הבלעדית להחליט כי אין 

  דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

החברה,  מעת דרישת חודשבמקרה של אי שביעות רצון החברה מאחד העובדים או יותר, יספק הקבלן תוך  .16.5

אחראי דרשה את החלפתו של  איש צוות חלופי, אשר יקבל את אישור החברה. עם זאת, במידה והחברה

 חלופי תוך חודשיים מעת דרישת החברה.  קהמתחם לוגיסטיאחראי המתחם הלוגיסטי, יספק הקבלן 

למתן  ם הקבלןוהחתימה על ההסכם מותנית באישור החברה לכל המועמדים המוצעים מטע הקבלן זכיית .16.6

, כי קבלןעמים סבירים להודיע להשירותים. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומט

ימים מיום ההודעה על  14איזה מן המועמדים מטעמו אינו עומד בדרישות החברה וכי עליו להחליפו בתוך 

 .במכרז זכייתו
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הקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל, לרבות פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או  .16.7

רם לו או למועסק מטעמו, בשל הצורך בביצוע בדיקות לאישור המועסק החלופי הפסד, מכל סוג שהוא, שייג

 ו/או הכשרתו.

כי לרשותם כל לוודא ו ,לרבות כל דרישותיהם המקצועיות ,על הקבלן לדאוג לכשירות והכשרת צוות עובדיו .16.8

  .בכל תקופת ההתקשרות למתן השירותים אישור והסמכה בתוקף ככל שנדרש לפי הדין

 לי התפקידיםדרישות בע .17

 מתחם הלוגיסטיקהאחראי  .17.1

  יתרון בתחום המכאני – שנים לפחות בניהול ועיתוד מלאים בחברת לוגיסטיקה 5ניסיון של. 

  יתרון - תואר הנדסאי או תואר ראשון בתחומים הרלוונטייםבעל.  
  ברמה טובה מאד.)קריאה וכתיבה( בעל שליטה בשפה אנגלית 

  בניהול ממוחשב של מחסנים ועבודה במערכות  שנים 3של מוכח וניסיון בעל ידע ERP 
 .EXCELכנת וובעבודה בת

 .ניסיון בעבודה מול משלחים ועמילי מכס 

 סידוריים, אצוות ומסמכי איכות. ניסיון בניהול מלאי המתאפיין במספרים 
  טון. 6בעל רישיון לנהוג ולהפעיל מלגזה עם כושר הרמה של 

 קנות הבטיחות בעבודה.עניבן המוסמך למתן אותות בהתאם לת 

  טון( על וממשאיות. 1ניסיון בפריקה והעמסה של ציוד כבד )מעל 
  דין לביצוע עבודות אתת ועניבן לצורך  כל שיונות והסמכות הנדרשות לפייהרבעל כל

 .ושינוע הציוד תהעמס

    מתחם לוגיסטיקה עוזר אחראי .17.2

 .בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כמחסנאי 
  ברמה טובה מאד.)קריאה וכתיבה( בשפה אנגלית בעל שליטה 

  מוכח בניהול ממוחשב של מחסנים ועבודה במערכות וניסיון בעל ידעERP נת כובעבודה בתו
EXCEL. 

 .ניסיון בעבודה עם מלאי המתאפיין במספרים סידוריים, אצוות ומסמכי איכות 

  טון. 6בעל רישיון לנהוג ולהפעיל מלגזה עם כושר הרמה של 
 המוסמך למתן אותות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. עניבן 
  טון( ועל משאיות. 1ניסיון בפריקה והעמסה של ציוד כבד )מעל 

  דין לביצוע עבודות אתת ועניבן לצורך  כל שיונות והסמכות הנדרשות לפייהרבעל כל
 .ושינוע הציוד תהעמס

 תפעול לאגףמחסנאי  .17.3

 נאי.בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כמחס 

 .בעל שליטה בשפה אנגלית ברמה טובה מאד 
 מוכח בניהול ממוחשב של מחסנים ועבודה במערכות וניסיון  בעל ידעERP  ובעבודה בתוכנת

EXCEL. 

 .ניסיון בעבודה עם מלאי המתאפיין במספרים סידוריים, אצוות ומסמכי איכות 
  טון. 2.5מלגזה עם כושר הרמה של  ולהפעיל רישיון לנהוגבעל 

 דין לביצוע עבודות אתת ועניבן לצורך  כל שיונות והסמכות הנדרשות לפייהרכל  בעל
 על ידיתחילת השירותים מיד עם  המועמד להשיג כשירות זו יכול  .ושינוע הציוד תהעמס

  הקבלן.
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  רכש למשרדי החברה י/פקיד .17.4

  ו/או תחום רלבנטי אחר  רכש בתחום התשתיות ו/או ציוד כבדפקיד בעל ניסיון בתפקיד

 .החברה ה המקצועי שלדעתשיקול ל
 מול מערכות  בעל ידע מוכח בעבודהERP ( כדוגמתSAP  או(PRIORITY. 
  יבוא( בעבודה מול משלוחים ועמילי מכסבייבוא ובעל ניסיון(. 

 .בעל ניסיון ביצירת קשר עם ספקים בחו"ל 
 .בעל כושר ארגון וניהול 

  מאוד ברמה טובה)קריאה וכתיבה( בעל שליטה בשפה האנגלית. 

   כללי נוסף ח אדםוכ .17.5

שינוע או ת לתת מענה לפעילות מרוכזת של העמסה, פריקה על מנבהתאם לצרכי החברה ו .17.5.1
יהיה על הקבלן לספק, לפי דרישת החברה, כוח  שירותים שוטפים,מתן ציוד או לצורך של 

או מי  ברהאו לח קבלןלבצע עבודות סיוע לאדם נוסף למתחם הלוגיסטי אשר יידרש 
שעות מראש על  72של הקבלן יספק לחברה את כוח האדם הנדרש כאמור בהתראה  מטעמם.

במקרים דחופים תינתן התראה ידי החברה, וזאת למשך תקופה אשר תוגדר על ידי החברה. 
 בזמן קצר יותר, כפי שיתואם עם הקבלן.

 אנשים נוספים 20  - 5בין בהיקף של לחברה הינו שיידרש המשוער נוסף ההכללי אדם הכוח  .17.5.2
 .צורךה, לפי אנשים 40 -לכיכול להגיע  במרבית המקרים ובמקרים מיוחדים

לפי החלק  כמפורט בכתב הכמויות )נספח ב' להסכם(יהיה התשלום עבור כוח אדם נוסף  .17.5.3
 .ולא לפי שעות( עבודה שלום לפי יום)ת היחסי של העבודה בפועל

לקבל את מבלי היה רשאי להציב כוח אדם נוסף ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן לא  .17.5.4
לצורך . (עלות העסקתווח האדם, כישוריו וביחס להיקף כ)אישור החברה מראש ובכתב 

 משנה מטעמו, לעמידה ןקבל רשאי להתקשר עם , הקבלןנוסף כללי ח אדםוכהעמדת 
, לא תשחרר את הקבלן ממחויבותו עם קבלן משנה לצורך כךבדרישות שלעיל. התקשרות 

 לאספקת השירותים כאמור לחברה.

 ראש צוות פריקה והעמסה .17.6

הפעלת  לע םאחראיה , אחד או שניים,לבקשת החברה, מעת עת, יעמיד הקבלן ראש צוות .17.6.1
רותים כתגבור לצוות הקבלן הנותן שי (לדוגמא, עבור צנרת)ה ופיקוח צוות העמסה ופריק

לתקופות קצרות של עד שבוע בכל פעם. הינו הצוות  /יצפי להפעלת ראשהשוטפים לחברה. 
לתקופה של חודש  /םעם זאת, מדובר בהערכה בלבד ויתכן והחברה תבקש מהקבלן להפעיל

 .  (בתקופות עומס וכיו"ב) ויותר

 70%לא תעלה על של ראש הצוות העסקה תהיה לתקופה חודשית, עלות העסקתו הבמידה ו .17.6.2
 לוגיסטי.המתחם המעלות העסקת אחראי 

אחד או שניים, לפי ראש צוות הודעה מראש של כשבוע ימים,  הקבלן יעמיד לחברה לפי .17.6.3
 עם הכשירות הבאה:הצורך, 

 להעמסה ופריקת צנרת פלדה כללי  ח אדםוכח על פעילות צוותי וקיל ופוהינ

 אחרים במשקלים כבדים של מספר טונות ומעלה.  םומטלטלי
 טון(. 1סיון בפריקה והעמסה של ציוד כבד )מעל ני 

 דין. על פיבטיחות בעל הכשרה מתאימה בתחום ה 
  בעל כל הרישיונות והסמכות הנדרשות לפי כל דין לביצוע עבודות אתת ועניבן

 לצורך העמסת ושינוע הציוד.
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משנה מטעמו, לעמידה בדרישות  קבלן רשאי להתקשר עם, הקבלן ראש צוותלצורך העמדת  .17.6.4

, לא תשחרר את הקבלן ממחויבותו לאספקת לצורך כך משנה עם קבלןשלעיל. התקשרות 
 השירותים כאמור לחברה.

 בקרה שוטפת של פעילות המתחם הלוגיסטי .18

 באופן יעיל הםולתכנון הפעילות ב יםהלוגיסטי מיםהקבלן יהיה אחראי לבקרה שוטפת של פעילות המתח .18.1

ע"י בעל ניסיון שירותים אלה יינתנו תוך סיוע לאחראי המתחם הלוגיסטי וכ"א העובד בו. , מעת לעת, ומיטבי

מובהר, כי מדובר בשירות של חברה  .הנדס / הנדסאי תעשיה וניהולמהכשרה של יתרון במקצועי מתאים ובעל 

 ולא כחלק מכ"א הקבוע המועסק בהתקשרות בסעיפים שלעיל.  הלוגיסטיקה הנותנת את השירותים

תכנית לייעול תהליכי  והכשרה מתאימה,אחת לשנה יפיק הקבלן, באמצעות גורם מוסמך שהינו בעל ניסיון  .18.2

עבודה, לרבות ניצול מיטבי של שטח המתחם הלוגיסטי וניהול מערכת אספקה והנהלה, הכוללת לוח זמנים 

 ליישומה. החברה רשאית לדרוש בכל עת הפקתה של תכנית כאמור.

 חוןעמידה בדרישות ביט .19

 על פי כל דין דרשייהעסקה ככל ש תרישיונובעלי  ויהילרבות כ"א זמני, , במתן השירותים הקבלןעובדי כל  .19.1

 .החברהויעמדו בדרישות הביטחון של 

  בטיחות .20

על פי תקנות  , קיימים ועתידיים )אם וכלל שיהיו(הלוגיסטיקה מתחמיהקבלן יכין תכנית ניהול סיכונים לכל  .20.1

ממונה בטיחות  על ידיהתכנית תוכן  .2013-עבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גארגון הפיקוח על ה

הלוגיסטיקה  במתחמימוסמך להכנת תכנית ניהול בטיחות ותעודכן אחת לשנה. התכנית המעודכנת תמצא 

 .לחברהובנוסף תשלח 

 טפסים לפעילויות מסוכנותו אישור לפעולות "מסוכנות" .20.2

 ,בודות בסיכון שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג( בכתבהקבלן יהיה אחראי לביצוע ע
 להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות: .האחראי על האתר על ידימאושרת 

 עבודה בגובה.  

 )עבודת הנפה )מנוף. 
 עבודה חמה. 

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים. 
 עבודות בניה , חפירה וקידוח. 

 ני( תוק, תיוג ונעילה עבודת חשמל- LOTO). 
 )אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד. 

 המסוכנת הקבלן יבצע תדריך בטיחות לכל העובדים המעורבים בפעילותהמסוכנת, פעילות הטרם תחילת  .20.3

 התדריך יהווה אישור כניסה והשתתפות בפעילות .העובדים יאשרו בחתימתם את השתתפותם בתדריךו

 .המסוכנת

, הקבלן יערוך סקר סיכונים כנגזרת משלבי העבודה שתוגש לאישור מסוכנת טרם ביצוע כל פעילותכן, כמו  .20.4

 החברה.

 יעודכנו מעת לעת.כפי שומפרט( ל נספח ב')הקבלן יקיים אחר נהלי הבטיחות של החברה  .20.5

 .18לגיל  ומעלהעובדים יהיו בעלי תעודות זהות כחולות  .20.6
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  תהכנת תכנית לניהול סיכונים לבטיחו .20.7

ותיקופם  הלוגיסטיים המתחמיםעדכן תכנית לניהול סיכונים לבטיחות לכל יו/או הקבלן יכין 
  .משנה לשנה

 נאמני בטיחותותדריכי בטיחות  .20.8

לפני כל פעילות לכל כ"א המועסק במתן השירותים  בטיחות תדריכיהדרכות והקבלן יבצע  .20.8.1
 עוד אישור הנוכחים בהדרכותתי על הקבלן לבצע .החברה על ידיכפי שייקבע  ,ואחת לתקופה

 ./ תדריכים

ויוסמכו לכך ע"י  בביצוע השירותים יתפקדו עובדי המתחמים הלוגיסטיים כנאמני בטיחות .20.8.2
 .הקבלן

עבודות בגובה  שיבצעועובדים בקשר ללהציג תעודות הסמכה לעבודה בגובה הקבלן מתחייב  .20.8.3
 .מטר, כאשר עובדים על מערומי צנרת( 2 -)עומק נפילה מעל ל

 יגוד ואמצעי בטיחות ב .21

: ביגוד לרבות לחברה, לצורך מתן השירותים ולעובדיהדרושים לאמצעי הזהירות והבטיחות  ידאג הקבלן .21.1

 ., וזאת ללא כל תמורה נוספת על ידי החברהבטיחותי, קסדה, נעלי עבודה, כפפות ומשקפי מגן

 ח נוכחות ועבודה"דו .22

עד היה מקובל על החברה ויעמוד בדרישות הדין, אשר יתאלקטרוני מסודר, אשר ימנגנון על הקבלן להפעיל  .22.1

לחברה שירותים  יינתנוובכל מקום נוסף בו  המתחם הלוגיסטיבשטח  עובדי הקבלן ושעות עבודתם נוכחותאת 

 על ידי עובדי הקבלן. 

. , פעילותם וכיוצ"בבמתחם הלוגיסטיחות חודשיים לעניין נוכחות העובדים "הקבלן יפיק וימסור לחברה דו .22.2

  שעות. 24החברה רשאית לדרוש ולקבל בכל עת דו"ח נוכחות כאמור בהתראה מראש של 

כוח אדם נוסף ו/או ים תפקידה יבעלאחד משל  חלקי חודש עבודהבמקרה של באם לא נקבע במפורש אחרת,  .22.3

 מלא וזאת את התמורה היחסית מהמחיר שנקבע לחודש קבלןתשלם החברה ל ,במפרט זההמוגדרים כללי 

  .למספר הימים בהם עבד בעל התפקיד מתוך אותו חודש ביחס

ו/או כוח אדם נוסף  יםתפקידה יבעלאחד משל  חלקייום עבודה במקרה של באם לא נקבע במפורש אחרת,  .22.4

 מלא את התמורה היחסית מהמחיר שנקבע ליום עבודה לקבלןתשלם החברה  ,במפרט זה המוגדריםכללי 

 9" נמשך על פני מלא לצורך סעיף קטן זה "יום עבודה. קיד באותו יוםביחס למספר השעות בהם עבד בעל התפ

 שעות. 

 שעות עבודה .23

 7:30שעות ה , ביןה' - כדלקמן: ימים א' ,שעות העבודה הרגילות של כלל עובדי הקבלן במתחם הלוגיסטי יהיו .23.1

 .16:30עד 

 מפורט לעיל. פעולות ניפוק וקליטת טובין במתחם הלוגיסטי יהיו בשעות העבודה הרגילות כ .23.2

עם זאת, מטבעה של פעילות החברה, יידרשו עובדי הקבלן מעת לעת לבצע את השירותים גם בשעות חריגות,  .23.3

אפשרות שצוות העובדים ההצעתו את בעל הקבלן להביא בחשבון ו, שבתות וחגיםימי שישי, לרבות לילות, 

 חריגות כאמור. נוספות / יידרש לעבוד בשעות 

ובכפוף להשגת כל  / חריגות כאמור תבוצע רק בתיאום ואישור מראש של החברה עבודה בשעות נוספות .23.4

 האישורים הנדרשים לפי הדין כמפורט להלן.
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 במקרה של עבודה בשעות נוספות / חריגות שאושרה מראש, תשלם החברה לקבלן עבור שעות העבודה בפועל .23.5

בגין כל  ,ח שעות מסודר כנדרש לעיל"דובפירוט השעות הנוספות ימסור הקבלן לחברה  ,הדין. לשם כך על פי

  בעל תפקיד ופירוט חישוב עלותן.

יספק הקבלן כוח  ,במידת הצורך ו/או במקרי חירום )כגון בתקופות עמוסות של קליטה או ניפוק של צנרת( .23.6

 אדם כללי נוסף, כמפורט לעיל, אשר יסייע ויתגבר את צוות העבודה הקיים, וזאת בכפוף לאישור החברה. 

לי לגרוע מהאמור לעיל יודגש, כי בכל מקרה, היקף שעות העבודה של עובדי הקבלן לא יחרוג מהמותר על מב .23.7

פי כל דין. כמו כן, באחריות הקבלן לערוך החלפה )רוטציה( של עובדיו במקרה של עבודה רצופה, לרבות על ידי 

 חלוקה למשמרות, וזאת על מנת שלא לחרוג מהמותר על פי דין.

עבודה חריגות י בלעדית לקבלת כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לפי כל דין לעבודה בשעות הקבלן אחרא .23.8

 כפי שהוגדר לעיל.

 אחריות הקבלן על הטובין .24

מרגע חיבור הטובין לאמצעי הפריקה של הקבלן(  ,הטובין הינם באחריות הקבלן מרגע תחילת פריקתם )קרי .24.1

 האו מי מטעמ חברהעד לגמר הטענתם על משאיות ה ,ה )קריועד לרגע גמר ניפוק הטובין לחברה או מי מטעמ

  וניתוק הטובין מאמצעי ההעמסה של הקבלן(.

   , יחולו ההוראות הנ"ל בשינויים המחויבים.החברה או מי מטעמההקבלן שירותי הובלה עבור  ןככל שיית .24.2

ובין שעה שהם באחריותו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לט .24.3

 בין אם הנזק מכוסה על ידי הביטוח שרכש הקבלן לפי תנאי המכרז ובין אם לאו. 

לרבות הצנרת בשטח  ,1967-הטובין כאמור בחוק השומרים, התשכ"זכל הקבלן ישמש כ"שומר שכר" של  .24.4

הטובין אינה טפלה השמירה על  ,היות ובמסגרת כלל התחייבויות הקבלן האחסנה הפתוח, בכל שעות היממה,

לתכנון אופי הפעילות  הבלעדי אחראיהינו המובהר בזאת, כי הקבלן  למטרה העיקרית של החזקתו בהם.

 במתחם הלוגיסטיקה באופן העונה לדרישת השמירה כאמור. 

אחריותו של הקבלן על הטובין לא תוגבל ותחול גם על נזקים  ,1967 -בחוק השומרים, התשכ"ז על אף האמור  .24.5

 מו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן.שנגר

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי היקפם הכספי הכולל של הטובין עומד על עשרות מיליוני שקלים ולעיתים אף  .24.6

למעלה מכך וכי החברה מחויבת ללוחות זמנים נוקשים, צפופים ומידיים בקשר עם הקמת המערכת. לפיכך, 

עיכוב בהקמת המערכת אשר ינבע מפעולות פריקה, אחסון, ניפוק והובלה )ככל שתהיה באחריות הקבלן(  כל

שיבוצעו על ידי הקבלן באופן רשלני ו/או לא מקצועי עלול להסב לחברה נזקים כבדים. תוצאות נזקים אלו 

 יחולו באופן בלעדי על הקבלן.

 בעניין אחריות, אלא להוסיף עליהן בלבד.אין באמור בפרק זה לגרוע מהוראות ההסכם לרבות  .24.7

 הצעת מחיר( )טופס כתב כמויות .25

העמדת עבור ביצוע כל השירותים,  הכמויות )נספח ב' להסכם(החברה תשלם לקבלן את המחיר הקבוע בכתב  .25.1

ו בביצוע מחויבויותי הההוצאות השונות, העלויות, ההתקשרויות וכל עבודה או פעולה הכרוכח אדם וציוד, וכ

 . הסכםלמפרט ול הקבלן בהתאםשל 

נקבע לו במפורש מחיר  אשר ,בהסכם זהו בנספח הטכני ,כמויותהאו פריט בכתב ו/ סעיףכל כי  בזאת, מובהר .25.2

שולם תשנקבעה לפי הסכם זה ולא המלאה  תמורהאת הלל ורואים אותו ככת הקבלן, בכתב הכמויות או בהצע

 תמורה נוספת.כל לקבלן 

על בסיס אומדן כללי בלבד והן ניתנות להגדלה או ומשוערות ב הכמויות הינן כתל הכמויות הנקובות בכ .25.3

בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם לעניין שינויים. החברה אינה מתחייבת לממש את הכמויות כולן  ,לצמצום

לאור האמור, יש לראות בכל סעיפי כתב הכמויות כסעיפים כלל.  מומשולא יאף ויתכן כי חלקם ן או חלק
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היקפם בכל עת, לפי שיקול או להרחיב אשר החברה רשאית לממשם ו/או לבטלם ו/או לצמצם  םונאלייאופצי

 דעתה הבלעדי.

 שונות  .26

בידי הקבלן יהיו כל האישורים הנדרשים על פי דין לשם הוצאת מחויבויותיו אל הפועל, ובכלל זה, לקיים את  .26.1

דה חריגות כאמור במפרט זה וביתר מסמכי כל התנאים הנדרשים להעסקת עובדיו או מי מטעמו בשעות עבו

המכרז. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לעבוד על פי תקני הבטיחות והגהות כנדרש על פי 

כל דין, ומובהר לו כי קיום חובותיו החוקיות כאמור, מהווה התחייבות כלפיי החברה, אשר הפרתה, כולה או 

 .ההסכםתנאי  חלקה, תיחשב כהפרה יסודית של

הקבלן יקיים אחר נהלי החברה, כפי שיהיו ויעודכנו מעת לעת בענין אחסון צנרת ומשלוח, טיפול ואחסנה של  .26.2

  ההסכם.  בעת חתימתימסרו לקבלן עותקים של נוהלי החברה האמורים צנרת. 

הנפת ופריקת  בקשר להעמסת, הקבלן יכתוב ויאשר פרוצדורות ונהלי עבודה בקשר לביצוע השירותים, לרבות .26.3

 .במתחם הלוגיסטי ציוד וצנרת
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 מפת מערכת ההולכה )כללי( –נספח א' 
 

מקטעים נוספים של מערכת ההולכה שעם זאת, אין בה כדי לשקף מצב סטטי היות  .המפה משקפת מצב קיים
 נמצאים בהליכי תכנון.
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 (SPRMכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה /  –נספח ב' 
 

 (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  .1
 ידווח לחדר בקרה את שמות העובדים הנמצאים בתחנה וכן על מבקרים / קבלנים שנכנסים.

 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 
 .חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות 

 
 עובדים מינימום. 2כניסה בצוות של  .4

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

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

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

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

המפקח ו/או ממונה הבטיחות, טרם  על ידייש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי שהוגדרו  .9
 הכניסה לאתר נתג"ז.

 ד מגן אישי מתאים:שימוש בציו .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".

 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות 
 

לתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג( להלן פירוט סוגי עבודות ב .11
 :ליווי ופיקוח ממונה בטיחות מטעם הקבלן, מפקח נתג"ז על ידיבכתב ומאושרות 

  עבודה בגובה 

 )עבודת הנפה )מנוף 

 עבודה חמה 

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים 

 עבודות בניה , חפירה וקידוח 

 ניתוק, תי( וג ונעילה עבודת חשמל- LOTO) 

 )אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד 
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הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בליווי  חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. .12
 נציג אגף התפעול בחברה.

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

 חשמלאי מוסמך ובעל הרשאה על ידיעבודות במערכות חשמל יבוצעו רק  .14

 חשמלאי נתג"ז.  על ידישימוש בציוד חשמלי מטלטל יאושר  .15

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

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

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

 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

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

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

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

 מטר לפחות מהאתר. 300תרחק ברדיוס של מלט עצמך ללא שהות וה –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 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים  
   054-2070917 שלומי זעירא –נתג"ז סמנכ"ל תפעול  
   053-2250396 יובל בן דוד –מנהל תחזוקה נתג"ז  
   054-2070915 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז  
   054-2070929  –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז  

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

 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .28

MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,1971UN 
 :תיאור  .גז חסר ריח וחסר צבע  

 :סיכון בריאותי   הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום
 דחיקת החמצן מהאוויר.  על ידילחנק 
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 . מגע עם גז המתפשט במהירות 

 אה מדליפת גז מצינור עלול לגרום כתוצ
 כוויות קור

  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
 יכן לשריפה של הגז.לגרום לפיצוץ ולאחר מ

 :סכנת ריאקטיביות   .הגז אינו ריאקטיבי 

 :נזקים סביבתיים   .זניחים 

  פעולות שיש לנקוט במצב
   חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 .פנה את כל האנשים מידית מהאתר 

 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח 
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 קבלנים תודעבלהנחיות בטיחות  –נספח ג' 

והוראות בטיחות אותם יש למלא ועל ביצועם יש להקפיד במשך כל התנהגות להלן קובץ הנחיות 
 אתרזמן עבודתך בשטח האתר. אנא, מלא פרטיך בטופס המצורף בזה )הרשאה לביצוע עבודה ב

 (, חתום במקומות המיועדים והחזר לממונה הבטיחות.מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי

 ני תחילת העבודההנחיות לפ .1

לשם ביצוע עבודה, יופנה הקבלן אל ממונה הבטיחות לשם  האתרלפני כניסה לתחום  .1.1
וקבלת הנחיות בטיחות, פירוט חובות,  אתרקבלת הרשאה, בכתב, לביצוע העבודה ב
 סידורי כניסת רכבים, כלים, ציוד ועובדים.

דיו בביטוח "חבות בטרם חתימה על ההסכם יציג הקבלן הוכחות לכך שביטח את כל עוב .1.2
 מעבידים" + צד ג' )תביעת נזקים(.

את רשימת כלל העובדים  לנציג תפעול נתג"ז ו/או ממונה בטיחות נתג"זהקבלן יציג  .1.3
המיועדים לעבוד באתר כולל פרטיהם האישיים, ניסיונם והסמכתם המקצועית. עובד 

ל בעבודתו אשר שלא יוצגו נתוניו או שלא יאושר מסיבה כלשהי, לא יורשה להתחי
 באתר.

רק לאחר ביצוע כל ההנחיות וההוראות הכלולות במסמך זה ולאחר חתימת הקבלן על  .1.4
המזמין(  על ידילקבלן הזמנת העבודה )חתומה  ןתינתטופס ה"הרשאה לביצוע העבודה" 

 והוא יורשה להתחיל בעבודתו. 

 תנאים המחייבים את הקבלן ועובדיו .2

 על ידיות מקצועיות של עובדי הקבלן שאושרו העתקי תעודה מזהה ותעודהקבלן יספק  .2.1
לאורך כל תקופת העבודה. עובדים  נתג"ז ישמרו אצל ממונה בטיחותש מזמין העבודה

 שיאשר את העסקתם.  נתג"ז חדשים ידווחו לממונה הבטיחות

 תעודה מזהה בכל זמן העבודה והשהות באתר. אתועובד קבלן חייב לשאת  .2.2

 לעבוד באתר. סלהיכנו לא יורש 18עובדים מתחת לגיל  .2.3

 קבלנים ועובדיהם יורשו לעבוד באתר רק עם בגדי עבודה ונעלי עבודה תקניות. .2.4

)ביטוח לאומי( למילוי במקרה והעובד שלו נפגע  250על הקבלן להיות מצויד בטופס ב.ל.  .2.5
 במהלך העבודה ונזדקק להפניה לטיפול רפואי.

דה היומיות המקובלות בארגון קבלנים ועובדיהם יעבדו אך ורק במסגרת שעות העבו .2.6
(07:00 – 17:00.) 

ביצוע עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות או בשבתות וחגים, יחייב אישור מיוחד  .2.7
 מטעםנציג של מנהל התפעול וממונה בטיחות, ובתנאי שיהיה נוכח במקום העבודה 

 .תפעול נתג"ז

 כניסת רכב וציוד .3

 סלהיכנודה כלשהי בתחומי האתר, יורשה רכב הנושא כלי עבודה וציוד לשם ביצוע עב .3.1
 .מחוץ לאתרלשם פריקה בלבד ולאחר מכן ישוב ויחנה 

 הקבלן ידאג לסמן את כל ציוד העבודה והמכשירים שלו על מנת למנוע בלבול. .3.2

 כללי התנהגות ובטיחות באתר .4

לכל קבלן ימונה איש קשר )בנוסף לממונה הבטיחות(, האחראי מטעם האתר ואליו יפנה  .4.1
 שאלה הקשורה לביצוע השוטף והתקין של העבודה ותנאיה.בכל 

ישנן עבודות אשר אותן יש לבצע אך ורק לאחר אישורו המפורש של ממונה הבטיחות:  .4.2
, מ'( 2)עומק נפילה מעל  ריתוך ועבודה באש גלויה, חפירת בורות ותעלות, עבודות בגובה
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(, הרמת מתקן או ציוד יםתעלות, מכלעבודה בתוך מקומות מוקפים ודלי אוורור )כגון 
 .)בקרה( כבד ועבודה בחדרי חשמל

, אלא אך ורק באזור המוגדר לשם אתרעל עובדי הקבלן חל איסור להסתובב בשטח ה .4.3
 ביצוע העבודה.

הקבלן ועובדיו יביאו איתם את ציוד המגן האישי הנדרש והרלוונטי למשימתם ויהיו  .4.4
 חייבים להשתמש בו. 

או להסתמך על קיומו  נתג"זה להשתמש בציוד הבטיחות של לקבלן או לעובדיו אסור יהי .4.5
 אלא אך ורק באישור ממונה הבטיחות. כך גם לגבי כל ציוד אחר אשר שייך לארגון.

 אתרהפרה חוזרת ונשנית של כללי הבטיחות או סיכון מידי לשלומם של עובדי הקבלן וה .4.6
בהמלצת ממונה תהווה עילה להפסקת עבודתו של הקבלן בהוראת מנכ"ל/ סמנכ"ל ו

 הבטיחות.  

 כללי בטיחות אש .5

אסור, פרט למקומות המיועדים לשם כך ומשולטים בהתאם  –העישון בשטח האתר  .5.1
 ומחוץ לתחומי האתר.

נציג תפעול נתג"ז או נציג  על ידילפני כל עבודה שכרוכים בה סיכוני אש, יבדקו ויאושרו  .5.2
הקבלן תאושר רק  על ידיבודה אמצעי הבטיחות והכיבוי הנדרשים. תחילת העמטעמו את 

 .  )עבודה חמה( לאחר חתימה על טופס "אישור עבודה באש גלויה"

את אמצעי כיבוי הנדרשים בעבודה באש גלויה. במידה ויזדקק לאמצעי  אתוהקבלן יביא  .5.3
ממונה הבטיחות שימוש חד פעמי במתקני נציג תפעול נתג"ז או כיבוי נוספים, יתאם עם 

הקבלן תדווח  על ידיפעלת מטפים או אמצעי כיבוי אש אחרים הכיבוי המקומיים. ה
 לממונה בטיחות. מידית

בסיום העבודה באש גלויה, יבדוק הקבלן את סביבת העבודה ויוודא שאין סכנה  .5.4
להתלקחות אש )האזור התקרר, אין גיצים וכו'(. סיום העבודה יאושר בחתימת האחראי 

 לויה".מטעם האתר ע"ג טופס "אישור עבודה באש ג

 כללי בטיחות מיכון .6

פיגומים וסולמות בשימוש הקבלן יהיו במצב תקין כל העת והעבודה בעזרתם תתבצע על  .6.1
 למניעת סיכון שלומם של המשתמשים בהם. - פי כל כללי הבטיחות והמקצוע

הפעלת ציוד מכני הנדסי, מלגזות, מנופים וציוד הרמה תורשה רק לאחר הצגת תעודות  .6.2
וד )טסט, בודק מוסמך וכו'( ותעודות לעובדים המורשים והמוסמכים אישור תקינות הצי

 להפעילם כחוק.

ציוד לעבודות ריתוך וחיתוך בגז יהיה תקין ויכלול את כל אביזרי בטיחות הנדרשים  .6.3
הגז יוסעו ע"ג עגלה מתאימה ויהיו קשורים  מכלי)בולמי להבה, וסתים, צנרת ומבערים(. 

 היטב.ומאובטחים 

 חשמלכללי בטיחות  .7

עבודות חשמל או עבודות הקשורות לרשת החשמל של האתר יורשו רק לאחר אישורו של  .7.1
 .נתג"זחשמלאי 

כל המכשירים החשמליים המיטלטלים שבשימוש הקבלן יהיו תקינים, בעלי בידוד כפול  .7.2
 אמפר לכל היותר. 0.03ויוזנו דרך מפסק לזרם פחת ברגישות של 

למים ומבודדים לכל אורכם, כולל התקע והשקע כבלי הזינה וכבלים המאריכים יהיו ש .7.3
 הנייד.

העדר מתח במתקן.  נתג"זלפני ביצוע עבודה שיש בה סכנת התחשמלות, יוודא חשמלאי  .4.7
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נעילה ומניעת גישה( שמתח החשמל לא יחזור באקראי. החזרת  על ידיהחשמלאי יפעל )
במתקן החשמלאי וזאת לאחר שווידא כי העבודה  על ידיהמתח תתבצע אף היא 

 הסתיימה ואין סכנה של התחשמלות.

  כללי היסוד לבטיחות .8

 אין לעבוד לבד
 ובקשר עין   שבו אין אדם אחר נמצא בקרבת מקום בעובד או עובדת לא יבצעו עבודה כשהם לבדם במצ

 אתו או איתה.

 תדרוך עובדי הקבלן
 מתוכננת לאותו היום ודגשי להם המידע לגבי הפעילות ה ןמידי בוקר יערך תדריך לעובדי הקבלן בו יינת

 בטיחות נדרשים. 

  כשירות עובדי הקבלן
 עבודה על פי הנדרש בחוק. ןהעובדים הנם בעל תעודת זהות ישראלית או בעל רישיו 

 למשל,  העובדים מוכשרים מקצועית לתפקידם והנם בעל תעודת הסמכה של גוף הכשרה מוכר )כמו
 ופאי, אתת ודומיהם(.חשמלאי מוסמך, חשמלאי מעשי, מסגר, רתך, מנ

 .העובדים הנם במצב גופני תקין והנם בריאים וכשירים פיסית לבצע את עבודתם 

 כשירות הציוד וציוד המיגון והתאמתו לעבודה
  הציוד והאביזרים שבהם העובדים משתמשים הנם בדוקים ותקינים וקיים תיעוד, היכן שנדרש, המעיד

 על בדיקת הציוד על ידי בודקים מוסמכים. 

  ,העובדים משתמשים בציוד מגן אישי על פי הסכנות הקשורות בעבודתם המתוכננת וכדרישת מינימום
 העובדים משתמשים בקסדת בטיחות ונעלי בטיחות.

 הכרת הסכנות הכלליות באתר
 מ או נציגו המוסמך "בע לישראל הטבעי הגז העובדים יתודרכו על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי

 הכלליות באתר ובפרט לסכנות העלולות לנבוע מהתקנים של מערכות הגז.       בכל הקשור לסכנות

 הערכת סיכונים ותיחום אזור העבודה
 ויגיש אותה לאישור אגף התפעול ואגף  ההקבלן יבצע הערכת סיכונים לעבודה המתוכננת לפני תחילית

ת כל הסכנות הקשורות הבטיחות של נתג"ז והם יבדקו וימצאו כי ננקטו אמצעי בקרה ומניעה לבקר
 לעבודה המתוכננת כפי שזוהו על ידם. 

 .הקבלן ייתחם את אזור עבודתו בתיאום עם  תפעול נתג"ז 

 עבודות הדורשות הדרכה מתאימה
 :העובדים לא יבצעו את העבודות  המנויות להלן, אלא אם עברו הדרכה מתאימה ואלה העבודות 

o ;עבודה בחלל מוקף 

o חיבור מתקן חשמלי -ניתוק(LOTO;) 

o עבודה ותפעול של במות הרמה מכניות, הידראוליות או חשמליות   

o  כל עבודה אחרת כפי שיקבע מעת לעת ועל פי הנחייתו של מזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי
 לישראל בע"מ או נציגו המוסמך.

  עבודה בגובה
  מוסד או מדריך מוסמך  יעל ידעבודות בגובה יבוצעו על ידי עובדים שעברו הכשרה לעבודה בגובה

 להדרכה בגובה ובהתאם לסוג העבודה בגובה תוך עמידה בדרישות המינימום הבאות:

o ;שימוש ברתמה תקינה 

o ;שימוש בסולם תקין 
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o .הפיגום הנו תקני, תקין וקיים לגביו תיעוד המעיד על תקינותו 

o ז הטבעי לישראל קשירה לנקודות רתימה מתאימות )על פי קביעת מזמין העבודה מטעם נתיבי הג
 בע"מ או נציג מוסמך מטעמו(;

o ;)משגיח המחזיק בסולם )באם לא ניתן לקשור את הסולם לבטח ועל פי הכללים הנדרשים 

o  אמצעי ההרמה המכניים, החשמליים או ההידראוליים נבדקו על ידי בודק מוסמך, נמצאו
 תקינים וקיים תיעוד המעיד על כך.

 ת הסביבהשימוש בכימיקלים ושמירה על איכו
 :שימוש בכימיקלים ייעשה בכפוף לדרישות המינימום הבאות 

o ( גיליון נתוני הבטיחותMSDS- Material Safety Data Sheet ,קיים בעמדת העבודה והוא זמין )
 נגיש וקריא;

o ;כלי הקיבול הנם מקוריים ונושאי תוויות זיהוי מקוריות 

o  וניהול פסולת הכימיקלים תוך עמידה העבודות יבוצעו בשים לב לשמירה על איכות הסביבה
 בדרישות המינימום הבאות:

  ;ברשות העובדים שקיות לפינוי פסולת כימית מוצקה, על פי סוג הפסולת 

 ;נקודת פינוי הפסולת הכימית מוכרת לעובדים שהיו בה פיסית לפני תחילת עבודתם 

 דרכי פינוי פסולת כימיקלים נוזלית ברורים, ידועים ומסוכמים מראש. 

 .הפסולת כאמור מפונת בשיטות הנכונות ולמקומות הנדרשים 

o  כמות הכימיקלים שתובא לאתר לא תעלה על צריכה של יום עבודה אחד. לא תתאפשר החסנה
 של כימיקלים באתר.

 שימוש בציוד חשמלי מטלטל וכבלים מאריכים
 לישראל הטבעי הגז תיבישימוש בפרטי ציוד אלה ייעשה בכפוף לדרישות החוק, לדרישות המינימום של נ 

 מ ובדגש על אלה:"בע

o  250אין להתחבר למערכת הזנה מעל V  . 

o ולא יהיו בו חיבורים זמניים. המכשירים יהיו בעלי בידוד כפול למניעת התחשמלות 

o  30היה מוגן על ידי מפסק פחת כלי עבודה חשמליים ימעגל המזיןm A . 

o  על ידי  חצי שנתיתעל ביצוע בדיקת תקינות כל כלי העבודה יסומנו באמצעות מדבקה המעידה
 חשמלאי מוסמך.

 הטבעי הגז שימוש בכבלים מאריכים ייעשה בכפוף לדרישות החוק, לדרישות המינימום של נתיבי 
 :מ ובדגש על"בע לישראל

o  מ"מ 2.5גמיש בעל עובי מינימלי של כבלים מאריכים יהיו מטיפוס;   

o בידוד הכבל עשוי מEPR  1000תאים לשימוש מכני(, פולאוריטן כתום, עמיד עד )גומי סינתטי מ 
Volt AC  מעלות צלסיוס. 80 של הועד בטמפרטור 

o  16הכבלים יורכבו על תוף פלסטיק עם שקע שלA  על פי הסטנדרט הישראלי, בתוך מעטפת מגן
 .במקרה שלוח ההזנה לא כולל מפסק כזה( עם מפסק פחת)ו פלסטיק עם מכסה גמיש
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o  מטר, אין לחבר שני כבלים או יותר יחדיו, עבודה עם  50ל הכבל לא יהיה מעל אורך מכסימלי ש
 פיצול שקעים אסורה, הכבל יהיה ללא פיתולים )להגנה מפני חימום יתר בעת השימוש(.

o  כבלים חשמליים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים  מיטלטלים
 היפגעות מהם.יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או 

o  קצות הכבלים המאריכים יסומנו באמצעות סרט הדבקה צבעוני המעיד על ביצוע בדיקת תקינות
 על ידי חשמלאי מוסמך.

 תיאום עבודות והרשאות בטיחות
 לישראל הטבעי הגז עבודות הדורשות הודעה ותיאום, כפי שנקבע על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי 

 מך,  תואמו על ידו. נציגו המוס מ או על ידי"בע

  עבודות הדורשות הרשאת בטיחות(Safety Permit)  נסקרו על ידי איש בטיחות במקום בו מתוכננת
 נגיש, זמין וקריא. העבודה להתבצע ואושרו בכתב על ידו וטופס ההרשאה קיים בעמדת העבודה והוא

 תואלה הרשאות הבטיחות העיקריו: 

o ;עבודה חמה 

o ;עבודה במקום מוקף 

o לביצוע חפירות; הרשאה 

o חשמלי מתקן חיבור-ניתוק (LOTO;) 

o  "הרשאה לנטרול "מערכת מצילות חייםLSS ;)'גלאי אש, עשן, גזים וכד( 

  לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או לנציג מוסמך
 מטעמו.

 עבודה על התקני המכילים גזים או עבודה בקרבתם
 כילים גזים הינם בין היתר צנרות, קווים, התקני פליטה, והתקנים דומים.התקנים המ

  או -אנרגיה מסוכנת ו התקנים המכילים גזים תעשה רק לאחר שהתקנים אלה נוקזו מכל עלעבודה
 (;LOTOנוטרלו באמצעות תיוג ונעילה )

  קרית בהתקנים פגיעה מ התקנים המכילים גזים תתבצע תוך לקיחה בחשבון של מניעת בקרבתעבודה
 אלה;

  לפני ביצוע עבודה בקרבת התקנים המכילים גזים )קווי הגזים והמערכות המכילות אותם מסומנים
מהם או פגיעה  תולציין במפורש את קיומם ואת שיטות המניעה של היפגעו בתוויות זיהוי מתאימות(

 "הערכת סיכונים" ;בהם )למשל על ידי סולם המוצב בקרבת מקום או על ידי כלי עבודה( בטופס 

 .חל איסור חמור להיקשר לקווים ולמערכות המכילים גזים בעת עבודה בגובה 

 מניעת חסימה של מעברים ודרכי מילוט
  .העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יחסמו מעברים ודרכי מילוט 

  בודה הע תפעול נתג"ז ולפי הנחיות מזמין,במקרים שבהם הדבר הכרחי, תעשה החסימה בתיאום עם
 מ או נציגו המוסמך."בע לישראל הטבעי הגז מטעם נתיבי

 מניעת השבתה של מערכות הזעקה והצלת חיים
  העבודות יתוכננו ויבוצעו כך שלא יושבתו או ינוטרלו מערכות הזעקה והצלת חיים(LSS) . 

 פיבמקרים שבהם הדבר הכרחי, ייעשו ההשבתה או הנטרול בתיאום עם תפעול וחדר בקרה נתג"ז ול 
 מ או נציגו המוסמך."בע לישראל הטבעי הגז הנחיות מזמין העבודה מטעם נתיבי

 או לנציג מוסמך  מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי לפרטים נוספים יש לפנות למזמין העבודה מטעם
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 מטעמו.

 והמילוט םהכרת סימני אזעקה ונהלי החירו
 או על ידי נציגו  מ"בע לישראל הטבעי הגז עובד הקבלן יתודרך על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי

 המוסמך באשר לסימני האזעקה ונהלי המילוט תוך הדגשת העקרונות והכללים כפי שיפורטו בהמשך.

 הוראות בטחון כלליות .9

 אלכוהול, סמים ונשק
  מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי אתרלמסוג כלשהו משקאות אלכוהוליים או סמים  אין להכניס . 

  להב   הרכבה, עם-כגון סכינים עם להב קבוע או סכיןמסוג כלשהו, חם או קר נשק  כליאין להכניס
 סמ', לשטח האתר. 10 -שאורכו יותר מ

 .ניתן לאחסן פריטים אלה בכניסה לאתר 

  עישון
 ."שטח האתר כולו, מוכרז כ"אזור ללא עישון 

 תגי זיהוי וגישה
  ."כנגד תעודה מזהה והנחיה של  ןהתג יינתעל העובדים לקבל תג הנושא את שם הזיהוי "קבלן זמני

 מ או נציגו המוסמך."בע לישראל הטבעי הגז מזמין העבודה מטעם נתיבי

 )על העובדים לשאת תג זה כשהוא מוצמד לפלג גופו העליון )על החולצה או על המעיל 

 ובסיום יום עבודה עליהם להחזיר התג. במידה והעבודה תמשך יום נוסף, התהליך יחזור על עצמ 
 מההתחלה.

 מ או נציגו המוסמך לכל "בע לישראל הטבעי הגז העובדים ילווו על ידי מזמין העבודה מטעם נתיבי
 נדרשים להגיע. מקום שאליו הוא

 מצבי חירום
  המוסמך ולציין את שם נציגו או מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי להודיע לנציג מטעםבמקרה חירום יש 

 אירוע. המודיע, מקום באירוע ופרטי ה 

  טיפול עזרה ראשונה ובמידת הצורך למרפאה חיצוניתלאת הפצוע  מידיתבמקרה פציעה יש לפנות. 

  הטבעי הגז נתיבי מטעם יש להודיע מייד לנציגגזים, דליפת שריפה, דליפת כימיקלים או במקרה של 
 המוסמך. נציגו או מ"בע לישראל

 ומילוט פינוי
 אזעקה אופייניים, יש לנקוט בצעדים אלה:  באמצעות קולות במקרה שבו מועברת הוראת פינוי ו/ או 

o  ;יש לכבות מקורות מתח ולסגור מקורות אנרגיה 

o מהאתר;בדרך הקצרה ביותר  תצאיש ל 

o  אין לרוץ; הפינוי ייעשה בנתיבי המילוט בלבד, כניסה ראשית )שער( ודלתות חירום הממוקמות
 בקירות החיצוניים של האתר;

o מטר מהאתר )שתוחלט בהתאם לאופי  300 –ת הכינוס ברדיוס של כ יש לנוע מייד לנקוד
 האירוע(;

o :עם ההגעה לנקודת הכינוס, יש לפעול באופן הבא 

 או של נציגו מ"בע לישראל הטבעי הגז מזמין העבודה מטעם נתיבילהוראות  יש להמתין 
 המוסמך או להוראות צוות התגובה בחירום;

 ה אחרת.עד להודע בנקודת הכינוס יש להמתין 
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 טופס אישור והבנת הנחיות הבטיחות
 הקבלן או בא כוחו על ידילמילוי 

 : _________________מס' ת.זהות_____________________   אני )שם הקבלן או בא כוחו(:

 המתמחה בעבודות:
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________כתובת:  

 __________________________ טלפון סלולרי:__________________ טלפון בבית/משרד:

והנני מתחייב  בעבודה לקבלנים""התנהגות ובטיחות מאשר בזאת שקיבלתי, קראתי והבנתי את הנחיות 
 לפעול לפיהן.

 סוג העבודה שתבוצע:
___________________________________________________________________________

מקום ביצוע _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ העבודה:

 ופרטיהם: הקבלן עובדי

 _____________________ תאריך סיום משוער: ______________________תאריך התחלה:

 ____________________________________________חתימה וחותמת:  –אישור הקבלן 

 ______________________________ :תאריך________________  אישור מנהל תפעול: 

 ____________________________ תאריך:________________  חתימת ממונה בטיחות:

 

 "שמור עסקית"

. המסמך נועד לשימושו הבלעדי של מקבלו. קבלת מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיביזה היינו רכוש מסמך 
המקבל להגבלות הבאות: אין להעתיק, לצלם, לצטט, לשכפל או להעבירו במלואו  תהתחייבוהמסמך מהווה 

 .מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיביאו בחלקו לצד שלישי ללא קבלת אישור מראש בכתב מ

 
 
 

 חתימת העובד תאריך הדרכה מקצוע מס' ת.ז שם משפחה שם פרטי
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 דו"ח תקרית -' דנספח 
 

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 בדיקה ושקידה 

ציבור, בטיחות הציבור או איכות סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות ה

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

 צריך היה לדעת אודותיה.

 

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

 דומה בעתיד.

 

 ת הדו"ח יפרט הקבלן, כדלקמן:לצורך הכנ

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.1

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.1

 תיאור התקרית: .1

 השתלשלות האירועים; .1.1

 היקף הנזק; .1.1

 סוג התקרית; .1.1

 המקור הגורם לתקרית. .1.2

 

 ניתוח התקרית: .1

 גורמים ישירים )מקורות אנרגיה; חומרים מסוכנים(. .1.1

 גורמים בלתי ישירים )פעולות בלתי בטחוניות ותנאים(. .1.1

 גורמים בסיסיים )מדיניות; גורם אנושי או סביבתי אחר(. .1.1

 

 תיאור הפעולות שננקטו: .2

 הפעלת נוהל חירום. .2.1

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

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .2.1

 לצאת בהודעה לעיתונות(.הודעה לעיתונות אודות התקרית )אם הוחלט  .2.2
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 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ביחס לגורמים הבלתי ישירים; .5.1

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.1

 

 
 
 


