
 

 41מתוך  1 
345081 

 
 

 

 

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל
 

 

 

 
 

 

 

 

  ו. מכרזים ד.י. סופי 4-4-2017 

  אושר נבדק הוכן סטאטוס תאריך 

  החברה   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

שירותי ממונה  בטיחות על ביצוע  למתן  הסכם 
  עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי 

INGL/TENDER/2017/02)) 

 

 GENהמקטע: קוד  אלי זזון  נציג החברה

 מספר מסמך:   

345081 

 מהדורה

 אלי זזון יוזם המסמך   1

 ניר גורני 

  



 

 41מתוך  2 
345081 

 תוכן העניינים

 3 .......................................................................................................... ותחולה פרשנות, הגדרות .1

 3 ............................................................................ מוקדמות ובדיקות הקבלן של כלליות הצהרות .2

 4 .......................................................................................................... בשירותים וגהות בטיחות .3

 5 ............................................................ האתר וניקיון לציבור עהוהפר בתשתיות מפגיעה הימנעות .4

 6 ....................................................................................................................................ביטחון .5

 6 ........................................................................................................................ השירותים טיב .6

 6 ............................................................................................ השירותים לביצוע ומקום אדם כוח .7

 7 .............................................................................................. השירותים לביצוע ואמצעים ציוד .8

 8 ................................................................................................ החברה נציג – הממונה סמכויות .9

 8 ........................................................................................................ הקבלן של( נציג) קשר איש .10

 8 ............................................. לתאום וישיבות לממונה השירותים ביצוע על ודיווחים זמנים לוחות .11

 8 ................................................................................................................... בשירותים שינויים .12

 9 ................................................................................... חשבונית והגשת התשלום תנאי, התמורה .13

 10 ..................................................................................... והיקפה הארכתה, ההתקשרות תקופת .14

 10 .................................................................................... התקשרות הארכת בשל התמורה עדכון .15

 10 ..................................................... אחר י"ע וביצוע החברה י"ע השירותים או ההתקשרות ביטול .16

 11 ........................................................................................................................... נזק הקטנת .17

 11 ............................................................................... הנאה טובות קבלת ואי עניינים ניגוד העדר .18

 13 ............................................................................................................ מידע ואבטחת סודיות .19

 13 ...................................................................................................... עיכבון והעדר קניין זכויות .20

 13 .......................................................................................... ושליחות מעביד – עובד יחסי העדר .21

 14 ......................................................................................................................... ושיפוי נזיקין .22

 15 ......................................................................................................................... ..........ביטוח .23

 16 ................................................................................ "(אש שטחי)" ביטחוניים בשטחים פעילות .24

 16 ..................................................................................................................... .............ערבות .25

 17 .................................................................................... הפרה בשל מוסכם ופיצוי עיכבון, קיזוז .26

 17 ..................................................................... בעלות או בשליטה שינוי על והודעה העברה איסור .27

 17 ....................................................................................................................... בלעדיות העדר .28

 17 ........................................................ ועיכובם השירותים נטישת לאי והתחייבות מחלוקות יישוב .29

 18 ................................................................................................................... ................שונות .30

 
 20 ................................................................................................... חתימה זכויות אישור נספח

 21 .......................................................................................... הכללי השירותים מפרט -'א נספח

 28 ........................................................................ גז לתחנת לנכנס בטיחות מכללי העתק -'ב נספח

 30 ................................................................................................ לביצוע ביטחון תנאי -'ג נספח

 32 .................................................................................. עניינים ניגוד העדר על הצהרה -'ד נספח

 33 ....................................................................... שימוש ואי סודיות לשמירת התחייבות -'ה נספח

 35 ........................................................................................................ ביטוח אישור –' ו נספח

 37 ........................ אש ושטחי ביטחוניים בשטחים ועבודות פעילות עם בקשר מיוחדות הוראות -' ז נספח

 39 ................................................................................................................ ערבות -' ח נספח

 40 ......................................................................................... הקבלן של המחיר הצעת -' ט ספחנ

 41 ............................................................................................. ושונות המכרז מסמכי -' י נספח

 



 

 41מתוך  3 
345081 

 הגדרות, פרשנות ותחולה .1

 " תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:ההסכםבמסמך הסכם זה שיקרא להלן " 1.1

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.  - "נתג"ז"/"רההחב"
 שחתם כצד על הסכם זה. שירותיםמי שנבחר ע"י החברה לביצוע ה  "הקבלן"
או חלק מהן, לרבות בשטח תחנות ומתקני  שירותיםה מבוצעיםכל אתר בו  - "אתר"

 .החברה
 ,כחלק בלתי נפרד ,תמכרז, הכולל בדרך של בקשת החברה לקבלת הצעת מחיר - "בקשה להצעה"

כל מסמך ומפרט שהחברה צרפה לבקשה, לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר 
 שהבקשה מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו לה.

כל רגולטור ו/או מפקח כדין מטעם מדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי  - "גוף מפקח"
 ועל החברה ו/או גורם אחר מטעם החברה.

, וכל קבלןזה וכן הבקשה להצעה על כל נספחיהם חתומים ע"י החברה וה מסמך - "ההסכם"
מסמך אחר שהבקשה להצעה ו/או ההסכם מפנה אליהם במפורש אף אם לא 

  צורפו. 
והשירותים כנדרש לפי תנאי הבקשה להצעות וההסכם על כל  עבודותה כל - השירותים""

אספקת כל שירות וכל לפי ההסכם ולפי כל דין, לרבות  קבלןהשיבצע  נספחיו
כך שימלאו שירותים הדברים הנלווים והמקובלים האחרים לצורך השלמת ה

לפי ההסכם וכל דין לשביעות רצונה המלא של  םלה האחר המטרה שנקבע
 החברה. 

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו  - הממונה" "
ת ותיעוד בחברה או ממונה הבטיחות בחברה, אגף איכות, בטיחו מנהל –בהסכם 

או כל אדם אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה החברה במקומו או בנוסף אליו, 
 בהודעה שתיתן בכתב לזוכה.

 ערבי חג וחג וימי שבתון(.ו )כולל ימי ו', שבת םימים קלנדאריי - "ימים" / "יום"
קניה, אביזריה, המחוברים הנלווים מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל, על כל מת - "המערכת"

 לה.

 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות. 1.2

התייחסות מפורשת במפרטי החברה ו/או בנספח חתום ע"י הצדדים שבו תנאים מיוחדים  1.3
שצורפו לבקשה להצעה ו/או להסכם, המשנה מההסכם לעניין מסוים גוברת על ההסכם לגבי 

ים בלבד. במקרה שסתירה או, אי התאמה בין ההסכם לבין נספחיו ו/או לבין אותו עניין מסו
שאר מסמכי הבקשה להצעות שאינה ניתנת ליישוב לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יחולו 

 להלן.  9.4 סדרי העדיפות כאמור בסעיף 

או סיום  שירותיםהאמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע ה הוראות ההסכם שמטבען או עפ"י 1.4
(, לרבות ומבלי למעט, התחייבות לעניין שירותיםההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף טרם סיום ה

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

ב כל אחד מהם במלוא מורכב הקבלן ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב, חיי 1.5
 ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחיד ולחוד.

כל לפי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד.  קבלןאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות ה 1.6
 זכויות החברהלא יגרעו ו/או ישנו מההסכם,  תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר

   .בכתבובמפורש  החברה םאלא אם הסכימה לה לפיו, קבלןוהתחייבויות ה

של הוראות אחרות ן מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם יסודיות 1.7
  בהסכם, לפי נסיבות העניין. 

הוצאות ישירות בהסכם זה משמען הוצאות, אם הוכחו, בגין כח אדם, ציוד וחומרים אך ללא  1.8
 צאות כלליות וכיו"ב.הפסד רווח והוצאות עקיפות כהוצאות מימון, הו

 מוקדמותובדיקות  קבלןהצהרות כלליות של ה .2

 מצהיר ומתחייב כלהלן:  קבלןה

כך או חשש לבאחר  או הפרת הסכם או דין או פגיעה כלשהי כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה 2.1
מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין )כדרישת ו, כי הוא ביצועבהתקשרותו בהסכם וב

אם יהיו ובכל  ,בכל תקופת ההסכם על הארכותיו םלמלאך וימשי ,לפי ההסכםכן ינימום( ומ
 לפי כל דין ו/או ההסכם: תדרשאם נ (שירותיםתקופה נוספת )גם לאחר השלמת ביצוע ה
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הזכויות, כל שירותים ובעל בעל הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום ה ואה 2.1.1
ההיתרים, וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק, לרבות בקשר עם  , האישורים,תהרישיונו

)זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וזכויות  ביחס למתן השירותים קניין רוחני
  דומות אחרות(;

היכולת בעלי רשיונות וכיו"ב אם נדרשים לפי כל דין,  ו ם,תאיהמהציוד ו לרשותו כל כח האדם 2.1.2
, ציוד בעת תקלהמטעמו וב שירותיםבביצוע ה יםעוסקה יותבעת היעדרו חלופי לגבות בכח אדם

כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומו של רשיון, היתר או אישור שעל הקבלן להשיגו  .מכל סיבה
לצורך מתן השירותים על ידו ו/או באמצעות מי מטעמו, או בגין הפרת תנאיהם וכיו"ב, יחולו על 

 הקבלן. 

 עוסק מורשה וניהול ספרים יאישורסי המתאים לביצוע השירותים ובעל הוא בעל הכושר הפיננ 2.1.3
 ; תקפים

 מתקיימים לגביו תנאי הסף כמפורט בבקשה להצעות. 2.1.4

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע העבודות הקשורה בקבלן ו/או מי מטעמו בקשר לאמור  2.2
קוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל הניתן, לעיל מתחייב הקבלן לנ 2.1 בסעיף 

לרבות ע"י פניה לבית משפט וכן ישא בכל תשלום וההוצאה, לרבות משפטיות ושכ"ט עו"ד 
  ומומחים, שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה.

ומצהיר כי  1976-כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז 2.3
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים 2ם לגביו התנאים המפורטים בסעיף לא קיימי

 מהחברה להתקשר עמו בהסכם.

רלוונטי )לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי( הקשור כל מידע בדק  לפני הגשת הצעתוכי  2.4
ההסכם על  לביצוע ההסכם, או ויתר על בדיקתם מרצונו החופשי, הבין היטב את כל דרישות

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

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

יבוצעו בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה  השירותיםשכי ידוע לו  2.5
כי ושלחברה זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים, צנרת וכיו"ב, 

הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים משירותים בסמוך למערכת זו, 
דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל  על ידושירותים ולכן ביצוע ה

קיבל לידיו מהחברה את כל  וכי דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין
לרבות  וההגבלות שיחולו לגבי ביצועןשירותים לצורך ביצוע הבאופן סביר לו  המידע הנדרש

למד ובדק את הקבלן לאחר שדה לפי הנחיות החברה. בקשר עם הגבלת השימוש בציוד וכלי עבו
לעמוד בכל דרישות בטיחות ו/או בטחון אלה ונקיטת אמצעי הזהירות  וכל האמור לעיל ביכולת

  המתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין.

עדי כי הוא מודע לכך כי במהלך תקופת ההסכם עפ"י החלטת החברה לפי שיקול דעתה הבל 2.6
יהיה מנוע מלתת שירותים ו/או לבצע עבודות מכל סוג במישרין ו/או בעקיפין   ובכפוף לדין,

מסגרת הקמת או מישרין או בעקיפין במועסק בהביצוע עבודות )לרבות עבודות אחזקה( לקבלן 
, אלא אם אישרה זאת עבודות כאמורהפעלת מערכת הולכת הגז הטבעי שבאחריות החברה 

נאים שאישרה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך משום מצג ו/או החברה מראש ובת
 . סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות עם המציע הזוכה.התחייבות לאישור כאמור

או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור  קבלןהגילה  2.7
לעיל. בהעדר קביעה מפורשת בהסכם  1.3 ויחולו הוראות סעיף מונה על כך מיד הודעה למ

 .להלן 9.4 בסעיף כאמור הממונה יקבע 

יות אחרעל פי הוראות ההסכם וכל כל דין והוא נוטל  שירותיםויבצע את כל ה שלמהתו הצעכי  2.8
מטעמו )אם יהיו( אף אם  משנה קבלני של, לרבות םותוצר שירותיםחברה לבלעדית כלפי ה

 "י החברה.ע אושרו

 שירותיםבטיחות וגהות ב .3

ולבטיחות  יומוסכם כי הקבלן הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בעבודות 3.1
  עובדיו וכל הבא מטעמו. 
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ירות הדרושים לקראת ובביצוע ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהוכל הבא מטעמו הקבלן  3.2
, התקנות 1970-העבודות ויקיימו את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

מכוחה וכל הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע עבודות, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות 
ם לחוק ארגון ביותר, כפי שיהיו תקפות מעת לעת ולרבות לעניין מינוי ממונה על הבטיחות בהתא

     .1954-הפיקוח על העבודה, התשי"ד

לפי כל הדינים הנוגעים לבטיחות  שירותיםאחראי לוודא כי כל הבא מטעמו מבצע את ה קבלןה 3.3
ינתנו, י ולגהות בעבודה, לפי נהלי הבטיחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה, אם

  מרים בזמן השהייה באתר.הנוגעות לבטיחות בעבודה ולשימוש בציוד, כלים ובחו

הקבלן מתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני שעבר תדריך בטיחות מטעם  3.4
החברה, ובמקרה של עבודה מתמשכת יעבור רענון לא פחות מפעם בשנה ובהתאם למועדים 

יות וחובות שבדין. הוראה זו תחול על כל הבא לביצוע העבודות מטעם הקבלן ואינה גורעת מאחר
 הקבלן לפי הסכם זה.

בטיחות ותנאים עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי  קבלןה 3.5
לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל דין ובאין 

ן הפיקוח על העבודה דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגו
  ו/או ע"י החברה. 1954התשי"ד 

המועסקים על ידו  עבורהבטוחים הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את אמצעי התחבורה  3.6
, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות הםומ אתרי העבודה ו/או המבניםאל בביצוע העבודות 

 שנדרשים או יידרשו וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

ינת עובדי הקבלן באתר העבודות. עבודות מעבר לשעות האור תבוצע רק לאחר לא תורשה ל 3.7
 .ממונהקבלת אישור ה

ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא  קבלןהמבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  3.8
שיהוי אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או 

בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, ללא כל תמורה  קבלןלהוסמך מטעמה להורות של מי אחר ש
, הפרת ספקעל פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר  קבלןהנוספת או פיצוי עקב פעולות שנקט 

ו/או מי מטעמו יחשב כהפרת הסכם זה והחברה תהא זכאית לכל  קבלןההאמור בסעיף זה על ידי 
 י הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.הסעדים המוקנים לה על פ

ו/או מי מטעמו  קבלןההוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  3.9
ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה. מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות  מונהאצל המ

הבלעדי ובמקרה של והנהלים של החברה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת לפי שיקול דעתה 
מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי  קבלןהו קבלןשינוי כאמור תינתן על כך הודעה ל

  נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 'בנספח לקיים ללא כל סייג את כל המפורט ב קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה 3.10
אי לוודא כי כל הבא מטעמו לביצוע אחר קבלןלהסכם לעניין הוראות בטיחות וגהות. ה

   .מתן השירותיםיקבל לידיו את הנספחים שלעיל ויפעל לפיהם בשירותים ה

 שירותיםבקשר עם בטיחות ב קבלןלעיל ונספחיו למצות את חובות ה 3 אין באמור בסעיף  3.11
קפדניים, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות בזהירות ובבטיחות לבצען  קבלןשאחראי ה

 .קבלןההוראות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום ביותר, בהתאם ל

מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם  קבלןה 3.12
בגין הפרת  קבלןהלשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד 

  להסכם. 3 לפי סעיף  קבלןההתחייבויות 

ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל  זה 3פרק הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות  3.13
 עובדיו.

 הימנעות מפגיעה בתשתיות והפרעה לציבור וניקיון האתר .4

ננקטות כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע: פגיעה במתקנים ורכוש לרבות הקבלן אחראי לוודא כי  4.1
 של צד ג', יצירת מפגעים ושמירה על ניקיון האתר. 

בו נודע לקבלן, בכל דרך, על מעשה או מחדל כלשהו, בין של הקבלן ו/או של צד ג', בכל מקרה ש 4.2
ת או לבטיחותה, לצד ג', שיש בהם חשש סביר לסכן או לגרום נזק, לרבות גרימתו בפועל, למערכ

ללא כל עיכוב ושיהוי מתחייב הקבלן להודיע מיד לביטחון הציבור או לבריאותו, לסביבה, 
שעות לאחר  48ממונה ולפעול לפי הנחיותיו, אם וככל שינתנו, לרבות ע"י מסירת דיווח מלא עד ל
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ל דעתה הבלעדי.  שנודע על התרחשות נזק כאמור, לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש החברה לפי שיקו
 למען הסר ספק, סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם.

 ביטחון .5

ידרשו לעמוד בכל נהלי והנחיות הביטחון של החברה  שירותיםוכל הבא מטעמו לביצוע ה קבלןה 5.1
אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו  קבלןהלפי ההסכם.  שירותים יםצעווכל גורם אחר שבחצריו מב

יעסיק  שירותיםובמהלכן. לביצוע ה שירותיםראת ביצוע היפעל לפי נהלים והנחיות אלה לק
, שירותיםה מבוצעיםצריו רק עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או כל מי שבח קבלןה

מובהר להסכם.  'גנספח ביטחונית של מטעם מי מהם, כאמור בואם נדרש, לאחר שעברו בדיקה 
אתר יכולה להיות מותנית בבדיקה ו/או ב שירותיםה לאתר ותחילת ביצוע קבלןהכי כניסת 

לפי שיקול  שירותיםה מבוצעיםבתדריך ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם אחר שבחצריו 
 .דעתם הבלעדי של החברה או גורם אחר כאמור

ו/או  שירותיםמוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שבשטחו יבוצעו ה קבלןה 5.2
ן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה ונהלי בקשר לאי מת מי מטעמם

מחזיק החצרים כאמור. מובהר כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול 
יחליפו בעובד אחר בעל כישורים  קבלןוהבמתקנים בהם נדרש סיווג ביטחוני  שירותיםחלק ב

 ללא תוספת תמורה.מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון, 

 שירותיםהטיב  .6

הקבלן יבצע את העבודות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל מקבלן מומחה בתחומו,  6.1
 וכמפורט להלן:

 ; השירותיםביצוע הוראות כל דין ותקינה החלים על  ימלא 6.1.1

לשביעות  השירותיםהשלמת לצורך  מיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיוישקיע מ 6.1.2
 ברה; של הח ה המלאונרצ

יעשה כל דבר הנדרש והסביר שקבלן סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה לצורך ביצוע  6.1.3
  בהתאם להסכם זה.  השירותים

יאמץ ויקיים, לרבות ע"י קבלני משנה מטעמו, נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכל נוהל  6.1.4
בצעים עבודות כדוגמת הנהוג בידי קבלנים המ  GOOD INDUSTRY PRACTICEאחר על פי

העבודות המבוצעות לפי הסכם זה וכפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת 
תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה ולשם ביצוע עבודה מדויקת ואמינה. החברה תהיה 
רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים לוודא קיום הוראות סעיף קטן זה ע"י הקבלן ועל 

 ונו. חשב

    לביצוע השירותיםומקום  כוח אדם .7

על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים על ידי כ"א  קבלןבמשך תקופת ההסכם מקבל ה 7.1
אין או כ"א אחר שיאושר מראש ע"י החברה.  קבלןהחברה במועד בחירת הצעת ה שאושר ע"י

בדים ו/או בעלי בכל אופן שהוא זכות להחליף עו קבלןבאמור כדי להשתמע או כדי להעניק ל
  .קבלןבמתן השירותים או התחייבו בו ביחד עם המקצוע אשר שמם ננקב כמי שיעסקו 

לא לבקשה להצעה לביצוע השירותים שהציע בהצעתו בטיחות ה יממונהקבלן מתחייב כי כל  7.2
לפחות מיום חתימת ההסכם. מבלי לגרוע מכך, ה לתקופה של שנביוזמתו של הקבלן,  ,יוחלפו

שלעיל מכל סיבה נה הנ"ל לפני תום תקופת השממונה הבטיחות לן יחליף את מי במידה והקב
בגין כל שירותים שהיא, ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם מראש השווה לתמורה של שני חודשי 

שעבודתו הופסקה והוחלף כאמור. אין באמור להוות התחייבות של החברה ממונה בטיחות 
 להסכם. 7  להלן ולגרוע משאר הוראות סעיף 7.8 כאמור בסעיף כ"א לאישור החלפת 

וההשגחה עליו,  שירותיםכח האדם הדרוש לביצוע הכל , על חשבונו, את ספקמתחייב ל קבלןה 7.3
רק כח  שירותיםיעסיק בביצוע ה קבלן. הותיםשירביעילות, באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו ל

אדם מהימן, בעל ניסיון, מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע ואמצעים טכניים המתאימים 
, ככל שנדרש שירותים, ובכלל זה בעל כל הרישיונות, הסמכות, סיווגים לביצוע השירותיםל

 3.3 ף דין וכאמור בסעי ורק לאחר שעברו הדרכות בטיחות, כנדרש לפי כל שירותיםלביצוע ה
    לעיל.

והשירותים לפי הסכם זה ועל  שירותיםלמועסקים מטעמו בביצוע ה ספקמתחייב ל קבלןה 7.4
בכל דרך שהיא  תמחויב המובהר בזאת כי החברה לא רואה עצמ .והסעדה ארוחותחשבונו, 



 

 41מתוך  7 
345081 

   האמור לעיל. ספקתאלדאוג ל

לפי הסכם  שירותיםמתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם, לגבי המועסקים מטעמו בביצוע ה קבלןה 7.5
זה, בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו, לרבות כלל החוקים 
הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל, תקנות וצווים, כפי שיהיו מעת לעת, ומבלי 

 האמור לעיל, לרבות ומבלי למעט:  לגרוע מכלליות

, חוק דמי מחלה, 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט
, חוק שער שווה 1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-, חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-תשל"ו

, חוק 1953-ניכות, תשי"נ, חוק הח1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"נ1965-לעובד ולעובדת, תשכ"ו
, חוק פיצויי 1958-, חוק הגנת השכר, תשי"ח1951-חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א

ר מינימום, כ, חוק ש1995-ה, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"1963-ג, תשכ"םפטורי
עבודה(,  חוק הודעה לעובד )תנאי, 1998-למניעת הטרדה מינית, תשנ"חחוק , 1987-התשמ"ו
, שבין ו/או המיוחדים םיהאמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללי אתוכן , 2002-התשס"ב

שנערך והוא בר תוקף בענף אחר הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי 
לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על , או כפי שהסכמים אלה שירותיםהרלבנטי למתן ה המתאים

 מעת לעת. או יתוקנו בעתיד,  ויוארכם, פיה

מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק, לרבות ביטוח  קבלןה 7.6
  חבות מעבידים, ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת, ויישאר כזה במשך כל תקופת ההסכם.

בלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר ברוטו שלא לעיל, הק 7.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  7.7
יפחת מהמתחייב ו/או הנובע מכל דין לרבות ומבלי למעט מכל חוקי העבודה הרלבנטיים, חוק 
שכר מינימום ולרבות הוראות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה התקפים למועד מתן השירותים 

 .מעת לעת

כי כל העסקה של אנשים מטעמו  מתחייב, קבלןה, ברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח 7.8
מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש החלפתם או הוספה עליהם או קבלני משנה(, ו/)עובדים 
 "(המועסקים, בדבר עצם העסקתם וזהותם )"הבלעדי םלפי שיקול דעתו/או הממונה ברה של הח

משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן  באמור אין .לעיל 7.3 לרבות עמידה בדרישות בסעיף 
 אם בכלל להעסקת קבלני משנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ו/או הממונה הסכמת החברה

לדרוש  םרשאי ו/או הממונה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה 7.9
 ו להחליפו באחר,אלפי ההסכם,  שירותיםה לביצועלהפסיק העסקתו של מועסק בקשר  קבלןהמ

לנמק את  יםחייב יהיו ו/או הממונה אף אם אושר על ידי החברה בעבר, וזאת מבלי שהחברה
או לבצע החלפה מיד נדרש להפסיק העסקה כאמור  קבלןוההבלעדי  םולפי שיקול דעת םהחלטת
אדם שהופסקה העסקתו בקשר למתן  .דרישההקבלת ימי עבודה מ 7-לא יאוחר מכאמור 

לא תהיה , במישרין או בעקיפין. שירותיםלהעסיקו בקשר ל קבלןחברה לא יחזור הל שירותיםה
מגבלה על מספר הפעמים בהן רשאית החברה ו/או הממונה לעשות שימוש בזכויותיהם לפי סעיף 

 זה.

מוסכם כי בכל מקרה ובכל עת, לרבות בנסיבות כאמור בסעיף קטן זה, השירותים יסופקו לחברה  7.10
הקבלן מוותר בזאת על כל ובאיכות ובלוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה. ע"י הקבלן בהיקף, 

 .יגרמו לו עקב האמור בסעיף זהו/או הוצאה מכל סוג אם  הפסדכל דרישה או טענה בנוגע ל

מכל חובותיו ואחריותו לפי  קבלןהעל ידי קבלני משנה, לא משחררת את  שירותיםביצוע ה 7.11
נה. החברה תהא זכאית לפנות לקבלני המשנה ההסכם והדין, ביחד ולחוד עם קבלני המש

   .במישרין

 7.7  – 7.1 אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים  הקבלן 7.12
 שימוש בקבלני משנה( בלןק)אם אישרה החברה לבהתקשרויותיו עם קבלני משנה  )כולל( לעיל

  לעיל. 2.1 סעיף ולוודא כי ימלאו אחר כל התנאים שבהסכם זה, לרבות לפי 

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

 ואמצעים לביצוע השירותים ציוד .8

ממוני הבטיחות למתן שירותים שוטפים ו"לפי קריאה", יספק המציע, על חשבונו, רכב, טלפון  לכל אחד
משקפי הגנה, קסדה ונעלי  –נייד, מחשב נייד המחובר לרשת האינטרנט מרחוק) סלולארי(  וציוד מגן אישי 

להוראות  עבודה. שאר הציוד, אם וככל שיידרש יסופק ע"י החברה, או ע"י הספק בתאום מראש ובכפוף
 ההסכם.
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 נציג החברה – סמכויות הממונה .9

הקבלן יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונה אם וככל שינתנו  9.1
ו/או כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך עפ"י הודעה שתימסר לקבלן, בשיתוף 

מפקח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פעולה עמם. האמור בסעיף קטן זה יחול גם כלפי גוף 
 החברה.

 .ובמלוא יקיים את ההסכםקבלן אמצעי להבטיח כי הכרק שלעיל נועדה  הסמכות למתן ההנחיות 9.2
בדרך כלשהי ו/או לשנות לרבות ע"י גוף מטעם החברה, לגרוע  ןאו בהעדר מתן ההנחיותאין ב

 מהתחייבויות ואחריות הקבלן לפי ההסכם והדין.

, לרבות מטעם הממונה ו/או החברה הנחיה כאמור לעיללקבלן ו/או למי מטעמו תנה אם וככל שני 9.3
, ימסור את הסתייגותו המנומקת בכתב המסתייג מביצועבקשר עם בטיחות בעבודות שהקבלן 

אך מבלי לעכב  ובכל מקרה לפני ביצועה קבלתהוזאת מיד לאחר ממונה ו/או לחברה פי העניין לל
אלא אם הורתה לו החברה ו/או  ,וחובת הקבלן לבצעה השירותים את לוחות הזמנים לביצוע

 לא תתקבל הסתייגויות כאמור אם נמסרה ע"י הקבלן רק לאחר ביצועה. הממונה אחרת.

יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים הממונה הוראות והחלטות  9.4
יותר המטיבה עם החברה. האמור ובהתאם להוראה המחמירה ב שירותיםמקובלים בתחום ה

באמור כדי אין  יחול גם במקרה של העדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או הבקשה להצעות.
לגרוע מכל התחייבויות הקבלן במסגרת הצעתו אשר ימשיכו לחול במלואן כלפי החברה גם 

ות ו/או במידה והן מרחיבות על היקף השירותים וההתחייבויות הנדרש בבקשה לקבלת הצע
ו/או  קבלןממועד מסירתן ל קבלןהן סופיות ומחייבות את ה ממונהההוראות והחלטות  בהסכם.

 ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.  קבלןמי מטעמו וה

מבלי לגרוע באמור לעיל במקרה של מחלוקת רשאי הספק לפנות אל החברה בכתב על מנת  9.5
ימים מקבלת ההודעה, ובמידה ולא הגיעו להסכמה  10שהצדדים יישבו את המחלוקת בתוך 

 להלן.  29 המחלוקות כמפורט בסעיף להפעיל את מנגנון יישוב 

לפי ההסכם והדין בקשר עם  קבלןהאין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות לממונה  9.6
לממונה נתונות רק הסמכויות כמפורט בהסכם זה ו/או  למען הסר ספק, .שירותיםביצוע ה

שהוסמך להן במפורש ע"י החברה, למעט הוראות בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל ע"י החברה 
 בלבד.

 קבלןהשל )נציג( איש קשר  .10

לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה,  קבלןימנה נציג מטעמו אשר ישמש כבא כוחו של ה קבלןה 10.1
, וכל קבלןעל פי ההסכם תיראה כאילו נמסרה ל קבלןה שתימסר לנציג הכל הוראה או הודע

 . קבלןתיראה כאילו נמסרה על ידי ה קבלןהוראה או הודעה שתימסר על ידי נציג ה

נציג הקבלן את פרטיו של הנציג אותו הוא מבקש למנות. כל החלפה של  ממונהיעביר ל קבלןה 10.2
נציג להחליף את  קבלןרשאי להורות ל ממונה. הממונהטעונה אישור מראש ובכתב של ההקשר 
חלות על העסקה והחלפה של  עילל 7 הוראות סעיף  ספקאחר. למען הסר נציג מטעמו בהקבלן 

הודעה על מינוי נציג כאמור, תהיה החברה רשאית לראות במי  קבלןלא מסר ה .נציג הקבלן
  .קבלןהמבצע שירותים לפי הסכם זה, כנציג ה לןקבמכ"א מטעם ה

 וישיבות לתאום לממונה לוחות זמנים ודיווחים על ביצוע השירותים .11

, להסכם א' נספחבבמסגרת ולפי לוחות הזמנים שנקבעו לביצוען  שירותיםיבצע את ההקבלן  11.1
 אדם, הציוד, ומתחייב כי לרשותו כח הקבלןהחברה והוכפי שיעודכנו, אם יעודכנו בהסכמה בין 

 .המתאימים לשם כך והאמצעים

ימסור מונה לדרישת המכמו כן  להסכם. נספח א'מתחייב למסור לממונה דיווחים כמפורט ב 11.2
לרבות בקשר לכל פרט שירותים בכל עת דיווח בכתב בקשר לביצוע ההקבלן ו/או מי מטעמו 

ומעודכן בכל היבטי  יגיע הקבלן או נציג מוסמך מטעמו הבקיאמונה . לדרישת הממונהשדרש המ
. מובהר כי לא מונהלישיבות לתאום במשרדי החברה או בכל מקום ומועד שיקבע המשירותים ה

 תשולם כל תמורה נוספת בגין האמור בסעיף זה.

תהווה הפרה יסודית של ו ו/או הפרת תנאי מתנאי וההסכם והפרתהוא מעיקרי  11 ף סעי 11.3
 ההסכם.

 ויים בשירותיםשינ .12
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שנקבעו לביצוע  אמצעיםו הקבלן לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר להיקף, אופן 12.1
 ., אלא בהסכמת החברה בכתב ומראששירותיםה

פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת במהלך מתן השירותים לממש את האופציה -החברה רשאית, על 12.2
 .וני הבטיחותלצמצם או להרחיב את כמות שעות העבודה של כל אחד ממ

כי שירותי ממונה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם תחליט החברה 12.3
בטיחות אחד ו/או יותר מבין ממוני הבטיחות הנותנים לחברה שירותים שוטפים, אינם דרושים 
לה בהיקף שעות העסקה המקורי בכל בחודש, או אינם נדרשים כלל, או לחלופין, תרחיב את 

יקף השירותים לממונה בטיחות אחד ו/או יותר להיקף שעות העסקה גבוה מן ההיקף המקורי, ה
 והקבלןתימסר למציע הודעה מוקדמת של חודש מראש לפני הפסקה / צמצום / הרחבה כאמור 

 מתחייב להעמיד לרשות החברה את כ"א, הציוד והאמצעים הנדרש כאמור. 

ול דעתה הבלעדי להרחיב את היקף ההתקשרות לממונה כמו כן, לחברה נתונה האופציה לפי שיק 12.4
בטיחות נוסף, אחד או יותר, בכל תקופת ההסכם הארכותיו, בהתאם לתמורה שנקבעה לתפקיד 

 זה. 

מימוש האופציות להרחבה, צמצום וכמות ביצוע העבודות כאמור לעיל לא יפגעו במחיר הבסיסי  12.5
. הקטינה או הרחיבה החברה את היקף ןהקבללשעת עבודה לשירותי ממונה הבטיחות שבהצעת 

 השירותים הנדרשים, תתווסף או תופחת התמורה בהתאם לדרך התשלום שבהסכם.

לא תהיה עילה לבקש לשנות את מחירי הצעתו בשל צמצום  לקבלןלמעט האמור בסעיף קטן זה,  12.6
 או הרחבת שירותים. 

 , תנאי התשלום והגשת חשבוניתהתמורה .13

רה את על פי ההסכם תשלם החב קבלןהומילוי כל התחייבויות  יםשירותתמורת ביצוע כלל ה 13.1
כפי שאושרה ע"י החברה )לרבות הנחה אם ניתנה( שצורפה  קבלןשבהצעת מחיר ההתמורה 

, , בצירוף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלוםקבלןונחתמה בידי החברה וה להסכם ט'נספח כ
  ."(תמורהה)" החברה מעת לעת שינויים אם אושרו ע"י לרבות 

העבודות בפועל ע"י הקבלן ויתווסף לה מע"מ כשיעורו בחוק  התמורה תשולם בהתאם לביצוע 13.2
 במועד התשלום.    

. כנספח א'התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בפועל בחודש, כמופרט במפרט השירותים המצ"ב  13.3
בטיחות המציע יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתואם עם החברה המתעד את נוכחות ממוני ה

 במקום העבודה.

 קבלןהתמורה לעיל היא ממצה וסופית, אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת ה 13.4
על פי ההסכם, במישרין ובעקיפין, לרבות ומבלי למעט, כל העלויות הקשורות  שירותיםוביצוע ה

טיפולים בו, , עבודה, רכב, היתרים, רישיונות, אגרות, שכר םדיקות, אחריות, מסים, היטליבב
, לינה, אש"ל, טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות )כולל כבישי אגרה(,קנסות  ונסיעות דלק

והשתתפויות עצמיות, הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות 
מוותר בזה ויתור סופי  קבלןלמעט מס ערך מוסף. ה ,ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים

 שירותיםל כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה. כל שינוי כלפי מעלה בהיקף הומוחלט ע
 , כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה. קבלןל ו/או התמורה המגיעה

מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן שירותים  קבלןה 13.5
ין הוא זכאי לכל תשלום, החזר או תמורה , וכי למעט התמורה הקבועה בהסכם זה אקבלןל

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

לממונה דו"ח על ביצוע  קבלןיגיש הולא יאוחר מהיום החמישי לחודש שלאחריו בסוף כל חודש  13.6
מההיבט המקצועי הכולל  י הסכם זה,, לרבות בקשר עם שינויים לפבאותו חודש קבלןשירותי ה

"(. העבודה דו"חהמטלות וסטאטוס הטיפול בשירותים שנמסרו לביצועו )להלן: "  ,פירוט השעות
מסכים ומאשר, כי אישור  קבלן. היאושר ע"י החברהאך  דו"ח העבודה ייבדק ע"י הממונה

 הממונה מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום בגין התמורה. 

עפ"י דו"ח העבודה  םיהרלבנטי תום ביצוע השירותיםלתשלום בחודשי חשבון  יגיש קבלןה 13.7
 לעיל.  13.6 כמפורט בסעיף , המאושר

בחברה,  וממועד קבלת החשבון על רצופי "יום 45שוטף + "החברה תבצע את התשלום בשיטת  13.8
. עם קבלת התשלום בהתאם ללוחות הזמנים ירותיםהשכפוף לאישור הממונה על קבלת כל 

 לחברה חשבונית מס. קבלןהיעביר 
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אישור לא יהיה זכאי לתשלומי הצמדה וריבית בתקופה שחלה ממתן  קבלן, הספקלמען הסר  13.9
 והגשת החשבון הסופי ועד למועד התשלום לפי סעיף זה. לדו"ח העבודה

המציא לחברה חשבונית ומסר לה את כל  קבלןבכפוף לכך כי הכל תשלום יבוצע ע"י החברה  13.10
לרבות כל לרבות אישור עריכת ביטוחים וערבות, לפי הסכם,  שירותיםהמסמכים הקשורים ב

וביצוע כל התחייבויותיו לפי האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ, 
  .הסכם זה

ביצוע התחייבות כאמור לעיל  עקב אי המצאת מסמך ו/או החברה זכאית לעכב כל תשלום לקבלן 13.11
. לא תשולם כל הצמדה ו/או ריבית מסוג כלשהו קבלןאחריותו הבלעדית של הועל  ע"י הקבלן

 אלא אם נקבע אחרת בהסכם. 

מובהר כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון, אין בהם משום הסכמת החברה  13.12
  בוצעו. ש השירותים  לטיב ממונהוה

עד  קבלן/או המגיע לחברה מהוסכום לפי ההסכם בטעות  קבלןכי שולם לבמידה ותמצא החברה  13.13
שהיא רשאית לקזזו לפי ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או  למועד התשלום

לפי ההסכם, תהא החברה  קבלןתביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות ה
, מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם קבלןרשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע ל

 והדין.

 והיקפה  הארכתה ,תקופת ההתקשרות .14

מהמועד שנקבע  חודשים 12ולמשך ההסכם בתוקף החל מיום חתימתו על ידי הצדדים   14.1
 להסכם.  נספח א'להתחלתן ב

ן את תקופת ההסכם, מעת לעת, לתקופות קצובות שכל אחת מהנתונה האופציה להאריך  לחברה 14.2
שנים ממועד  5, ועד לתום שיקול דעתה הבלעדיפי לחודשים, בהתאם לצרכיה ו 24 לא תעלה על 

"(, ע"י מתן הנוספתההתקשרות תקופת )להלן: " לעיל 14.1 תחילת השירותים כאמור בסעיף 
  ו.וללא צורך בחתימת הצדדים על מסמך נוסף כלשה קבלןהודעה בכתב על כך ל

 15  לפי סעיףעל הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות הסכם זה בכפוף לעדכון התמורה  14.3
מיד  קבלןלהלן. עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל ה

 להוראות הסכם זה. בהתאם שירותיםלביצוע ה

ההתקשרות הנוספת אם מומשה על פי לפני תקופת ם תקופת ההסכם ו/או יום לפני תו 60 14.4
 התראה בכתב לחברה.  קבלןההסכם, ימסור על כך ה

 עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות .15

חיר שבהצעת המ שירותיםלעיל, מחירי ה 14.2 מוסכם כי בעת מימוש האופציה כאמור בסעיף  15.1
( כפי שאושרו ע"י החברה יעודכנו לגבי קבלן)בצירוף הנחה אם ניתנה ע"י ה סכםלה 'טנספח שב
 , לפי העניין כלהלן:תקופת התקשרות נוספתכל 

תחילת ההתקשרות מועד מ 13 -חודש התחילת המהחל עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע  15.2
התקשרות תקופת במועד תחילת  אחת לשנה בלבד, בתדירות של לעיל 14.1 סעיף בפועל לפי 

באותה שנה, באם הארכה שנדרשה היא לפחות שתהיה התקופה הנוספת הראשונה ) נוספת
מהשינוי שחל  100% -תהיה צמודה ל סכםלה 'טנספח הצעת המחיר שבכך שהתמורה שבמשנה( 

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת  במדד המחירים הרשמי לצרכן המפורסם
 ההסכם שקדמה לה. 

ואילו המדד  חתימת הסכם זהמדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד  15.3
תקופת ההתקשרות הנוספת לגביה הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של 

בכפוף לכך שהחברה ת התקשרות נוספת כל שנעדכון דומה יתבצע בראשית מבוצע העדכון. 
 החודשים שקדמו לה.  12מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת 

מלבד עדכון התמורה בסעיף זה, לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה בהסכם זה במשך כל אחת  15.4
 מתקופות ההתקשרות הנוספות.  

  רע"י החברה וביצוע ע"י אח שירותיםביטול ההתקשרות או ה .16

 קבלןבטל את ההתקשרות עם ההחברה רשאית בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ל 16.1
 שירותיםאו להוציא חלק מה , כולו או חלקו,ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו

ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע  קבלןמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב, קבלןמביצוען על ידי ה
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ולה או חלקה, או (, קבלןהחברה עם ה הבגינה ו/או בקשר אליה, התקשרביטול המשימה ש
 14של  קבלןוזאת על ידי מתן הודעה בכתב ל קבלןל ידי הם עמביצוע שירותיםלהוציא חלק מה

 ם מראש. מיי

ממונה בטיחות אחד ו/או למרות האמור בסעיף קטן זה, במקרה של הפסקה מלאה של עבודת  16.2
  יום מראש.   30של נתן הודעה מוקדמת צמצום היקפם תי ו/אויותר 

ללא כל הודעה לאלתר ובכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות  16.3
על פי שיקול  באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיאחברה מרשה ל קבלןוהמוקדמת 

פרדת במתן רשות נ ללא צורךחברה שייכים לה מכל סוג טוביןהחברה דעתה הבלעדי של 
  :קבלןהמ

מקום בו בוצעה עבירה פלילית ו/או נתגלתה בעיית אמינות ו/או בטיחות ו/או ניגוד עניינים בקשר עם 
או כניסה  קבלןה; פירוק קבלןהפשיטת רגל של ; מתן שירותי הקבלן ו/או ממונה הבטיחות מטעמו

אי ביצוע ; קבלןסים לבקשה למינוי כונס נכ להליכי פשיטת רגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת
אין באמור לעיל לגרוע  .קבלןהשינוי בשליטה על נכסי ; קבלןהפטירת לפי הדין;  קבלןהפסק דין כנגד 

לרבות ועל אף תקופת ההודעה  מזכות החברה לביטול מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית
 לעיל. 16.1 המוקדמת בסעיף 

כל  , לדרישת החברה,להשלים קבלןלהסכם לא יגרע מחובת ה 16  ףהחברה לפי סעישימוש בזכות 
שנמסרו  שירותיםהתחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת 

 .םלטיפולו, במועד

או חלקן, לפי ההסכם ו/או הבקשה  בכל מקרה של אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו, כולן 16.4
בשל חשש לניגוד גריעה מתכולת העבודה של הקבלן להצעות, לרבות בקשר ללוחות זמנים או 

החברה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר , עניינים
גישו את אחרים בין שהקבלנים , לוחות זמנים ועוד, לפנות ליםהצפויהשירותים בהיקף 

ובין אם לאו, בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך  שירותיםהצעותיהם לביצוע ה
 קבלןשונים, הכול מבלי שתהיה ל קבלניםבין  שירותיםכלשהו קודם לכן, או לפצל את ביצוע ה

 עילת תביעה כלשהי נגד החברה כתוצאה מכל החלטה או החלטות כאמור.

או בשל אי קיום התחייבות כלשהי לעיל  16.4 או  16.3  פיםסעימימשה החברה את זכותה לפי  16.5
בכל דרך  שירותיםשמורה לה הזכות להשלים את ביצוע הלפי הסכם זה,  קבלןה מהתחייבות

במלוא  קבלןה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב את השתראה לנכון ומועדים הנדרשים לחבר
  הפרש המחיר וכן ההוצאות הסבירות שנגרמו לה עקב כך.

לא יהיה זכאי לכל  קבלןהולהסכם  16 ף סעילא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי החברה  16.6
התקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל יום הבכל מקרה של ס .סכם בשל כךהאו הו/פי דין -פיצוי על

לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת  קבלן, לסיבה
על ידו, למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם  שירותיםביצוע ה

ו/או  העבודה ההתקשרות ו/אועד מועד הפסקת שביצע  שירותיםההסכם בגין העל פי  קבלןל
 13 לפי תנאי התשלום בסעיף לקבל תשלום  קבלןזכות ה. לאחר מכן בהוראת החברה םשהשלימ

  שביצע בפועל. שירותיםאת חלק ה מונהלאישור הכפופה לעיל בשינויים המחויבים 

ימים כל  3תוך  החברל קבלןימציא הו/או ההתקשרות מכל סיבה,  שירותיםבמקרה של סיום ה 16.7
, וכן כל חומר ו/או טובין שנרכש שירותיםקיבל או הפיק בקשר עם השהוא ו/או מי מטעמו מידע 

בכפוף לקבלת התמורה  שירותיםבאופן שלא יגרום לעיכוב המשך ה שירותיםעל ידו לפי ההסכם ל
החברה  וישתף עם אחר במקומו קבלןלא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת  קבלןבגינו לפי ההסכם. ה

האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח העברה יעילה, מלאה, תקינה ומסודרת של  קבלןוה
נמסר לה המידע כל לאחר קבלת אישור החברה כי  מתן מידע, ובכל דרך אחרת., שירותיםה

שאר בידיו, לרבות אם נכל עותק של המידע  קבלןלעיל, ישמיד הש קבלןבהתאם להתחייבות ה
  .מכל סוג, בכפוף לכל דין ת האמור, עותקים על אמצעי אחסוןומבלי לגרוע מכלליו

  לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין. 16 אין באמור בסעיף  16.8

 הקטנת נזק .17

, כל עיכוב, הרבה האפשריתמידה במבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין, הקבלן מתחייב להימנע ולצמצם 
אם שירותים לפי ההסכם, לרבות בקשר לשינויים ב שירותיםהוצאות נוספות ותוצאה אחרת בשל ביצוע ה

 , יפעלו בהתאם לאמור בסעיף זה. שירותיםבוצעו עפ"י אישור החברה, ולגרום כי כל המועסק מטעמו ב

 ואי קבלת טובות הנאה םהעדר ניגוד ענייני .18
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בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין ומתחייב כי אין  הקבלן מצהיר 18.1
 החברה. במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין 

 א החברה, תההחברהובין  הקבלןניגוד אינטרסים בין חשש לכי נוצר מצב של  החברהאם תמצא  18.2
  רשאית לבטל ההסכם לאלתר.

יידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד אינטרסים מתחייב ל הקבלן 18.3
אפשרי. הקבלן ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית 
להסרת ניגוד האינטרסים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות 

 החברה.

לעיל, ימסור הקבלן לחברה, בכל עת  18.3 רוע מהאמור בסעיף בין היתר ומבלי שיהיה בכך לג 18.4
לקראת חתימת הסכם זה או במהלך ביצועו, כל מידע הקשור בהיותו בעל 

העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף 
תחרה בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי לשמש לקוח התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר, המ

, לרבות בשל האמור החברה ו/או שלחברה יחסים עסקיים או קשרים מסוג אחר בשל עיסוקה
 .לעיל 2.6 בסעיף 

 'דנספח במועד החתימה על הסכם זה יחתום הקבלן על הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח  18.5
 להסכם.

בנוסף, הקבלן ימסור לחברה בגין העסקת כל כ"א מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה, נוסח 
  להסכם חתומה ע"י כל מועסק כאמור. 'דנספח הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח 

אלא באישור החברה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה זה  לא יערך כל שינוי בנספח
 ות מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי כאמור.בכך כדי להו

קיימות נסיבות, בין כי  יגיע לידיעת החברהאם למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי  18.6
שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה, אשר לפי שיקול דעתה 

 לן ו/או  המועסקים מטעם הקבלןעניינים או חשש לכך בין הקבמצב של ניגוד הבלעדי מקימות 
בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה, אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של החברה להימנע 

את לבטל  א החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהממנו באמצעים סבירים ומקובלים
גינו ו/או לגרוע מתכולת העבודה של הקבלן את אותו חלק שב לאלתר או חלק ממנו ההסכם

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

על ידו לפי  םצע ו/או הושלשבו שירותזה בכפוף לתשלום עבור  18.6 החברה בגין האמור בסעיף 
 ההסכם.

, 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על הקבלן מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז 18.7
 הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ו/או לבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע  18.7.1
ה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, עבורו ו/או עבור אדם ו/או עסקו ו/או עסקו של אחר, כל הסכם ז

טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם 
ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע 

ם זה, ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה השירותים לפי הסכ
בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל 

 חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

 לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי הסכם זה לא ייצג מאן דהוא כלפי החברה ו/או הקבלן 18.7.2
ו/או מי מטעמו עבור  בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפל הקבלן

החברה במסגרת ביצוע הסכם זה, אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר 
לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך 

 גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה.  בתוקפה ללא הגבלת זמן

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  18.7.3
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות 

 תימת הסכם זה.ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן לאחר ח

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  18.7.4
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית 

 וכן לא נעשה כן לאחר חתימת הסכם זה. 
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לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של החברה ו/או כל  18.7 פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיף  18.8
חוזה ו/או הזמנה הנובעים מהם, ו/או התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד 

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא  החברה שומרת לעצמה לעיל, 18.7 לאמור בסעיף 
לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר 

"( ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל הליך ההתקשרות)בסעיף זה: "
וזה /ההזמנה הנובעים זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הח

 מהליך ההתקשרות.  

נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכני ומי מטעמו  הקבלן 18.9
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות 

דרושים על מנת לוודא ולנקוט בכל האמצעים ההשירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו 
 קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 סודיות ואבטחת מידע .19

כפי  שירותיםמתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע ה קבלןה
לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או  יםמתחייבוהחברה  קבלןהמעת לעת. כמו כן,  קבלןשימסרו ל
בקשר עם  הםאלי וגיעישמקצועי  מידע לרבות חומר כלבמישרין או בעקיפין אדם,  לידיעת כללהביא 

ללא הגבלת זמן, אף אם בוטלה הבקשה להצעה ו/או ההסכם, אלא אם עפ"י הדין הם , וו/או ביצוע הסכםה
 . שירותיםכדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע ה קבלןלמידע שבנחלת הכלל או אם נמסרו 

להסכם ואחראי לנקוט בכל  'הנספח נוסח ימסור לחברה נוסח התחייבות לסודיות ואי שימוש ב קבלןה
  האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.

כ"א מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה, נוסח התחייבות העסקת כל בגין הקבלן ימסור לחברה 
לא יערך כל שינוי בנספח זה  להסכם חתומה ע"י כל מועסק כאמור. 'הנספח נוסח י שימוש בלסודיות וא

להוות מצג ו/או  אלא באישור החברה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך כדי
 התחייבות לביצוע שינוי כאמור.

 והעדר עיכבון זכויות קניין .20

 , בין במישרין ו/או בעקיפין,ו/או למי מטעמו לןקבלמכל סוג שימסרו והמידע כל המסמכים  20.1
ההסכם והעתקיהם, הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע במהלך הבקשה להצעה ו/או 

לצורך ביצוע  קבלןהל דבר וחומר שרכש ן כוכלחברה  םיחזיר קבלןה. בלבד שירותיםביצוע ה
 עם מסירת דרישתה ומכל סיבה. ו/או  שירותיםמיד בגמר ה השירותים ושבגינו שילמה החברה,

הקשור לביצוע ההסכם ו/או מסמך ו/או מידע מכל סוג זכות קניין, לרבות קניין רוחני, בכל  20.2
 ובין אם לאו, ו/או מי מטעמו קבלןע"י הבין שהופק ו/או הנובע מהם לרבות תוצריהן  שירותיםה

על כל זכות בקשר לאמור מוותר בזאת  קבלןתהיינה נתונות לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד. ה
בסעיף זה ובכלל זה זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, 

ו/או מטעמו ובין  קבלןבין שיוצרו ע"י ה שירותיםלרבות ומבלי למעט מסמכים, מידע וכל תוצרי ה
 אם לאו.

אחראי הבלעדי בגין הפרה זו ה קבלןהופרו זכויות כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט, יהיה ה 20.3
ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין 

 לעיל.   2.2 בפעולות כאמור בסעיף  לנקוט קבלןהפרה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מחובת ה

 יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. להסכם 20  סעיף 20.4

 מעביד ושליחות –העדר יחסי עובד  .21

מבצע את הוא כי והצהרתו:  קבלןמצד הראייה ומצג  על בסיס קבלןהעם  תהחברה מתקשר 21.1
ו/או מי מטעמו  קבלןהנדון כחוזה קבלנות לעשיית מלאכה ו/או למתן שירות בשכר כשהההסכם 

הוא קבלן עצמאי ובלתי תלוי המנהל  קבלןאינו עובדו של המזמין וכי לפי מצב הדברים בפועל ה
לא ביקש לשמש הוא ו/או מי מטעמו עסק עצמאי משלו, על כל המתחייב והמשתמע מכך, כי 

ים כעובד של החברה וכי הוא מתחייב להישאר כך בכל תקופת ההסכם. על בסיס האמור מסכימ
מעביד בין החברה -הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של עובד

ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא מטעמו לרבות התמורה וכל  קבלןו/או מדינת ישראל ל
הזכויות והחובות ההדדיות. לכן מוסכם בין הצדדים כי התמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת 

כקבלן עצמאי כאמור לעיל ועל כן נקבעת לפי תעריף מיוחד הגבוה באופן ניכר  קבלןלמעמד ה
 מהשכר שהיה מקבל בגין המלאכה ו/או השירות אילו היה מקבלה כ"עובד".  

מצהיר כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה וכי הוא  קבלןה 21.2
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וטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המ
קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה וכיו"ב החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים 

 וכפי שיחולו מעת לעת. 

ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי  קבלןאין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל ל 21.3
ו מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל ו/א קבלןשליחות ו/או שותפות וה

 מטרה, במישרין או בעקיפין.

ו/או מי מטעמה , מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע"י הסכם זה לחברה ספקלמען הסר  21.4
ן ימעביד ב-כדי ליצור יחסים של עובד ו/או מי מטעמו קבלןהלפקח או להדריך את  להורות,
אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם  ,קבלןהשל כל הבא מטעמו ו או/ קבלןהחברה ל

 .קבלןהזה במלואן ע"י 

-מכל אחריות הנובעת מיחסי עובדו/או מדינת ישראל פוטר בזאת מראש את החברה  קבלןה 21.5
 כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו. ומעביד 

 מעביד בין החברה–יוצר מערכת יחסי עובדיינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש האם  21.6
המועסקים על ידו ו/או מטעמו, בכל עת, לרבות לאחר סיום או מי מו/ קבלןל ו/או מדינת ישראל

 קבלןהסכם זה מכל סיבה, וככל שהחברה תחוייב ישירות בתשלום זכויות המועסקים על ידי ה
המוסכמת עבור השירותים את התמורה  קבלןלפי הסכם זה, בגין תקופה בה שילמה החברה ל

יפצה את החברה ו/או מדינת ישראל, לפי העניין, מיד עם  קבלןלפי הסכם זה, אזי מוסכם כי ה
דרישתה הראשונה של מי מהן בכל סכום שתחויב בו החברה כאמור ובלבד שהחברה הודיעה 

  עם קבלת תביעה כאמור ומסרה לו את מסמכי התביעה. קבלןל

 קבלןה. כל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדיןאין באמור לעיל לגרוע מ 21.7
     .ו/או מטעמו פיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידוואחראי בלעדית לכל זכות, נזק 

  להלן. 22.5  -ו 22.4 , לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיפים ספקלמען הסר  

 קבלןה. אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין 21.8
   ו/או מטעמו. פיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידוואחראי בלעדית לכל זכות, נזק 

 ושיפוי נזיקין .22

פי כל דין, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ל 22.1
לרבות נזק הנובע מהעדר ו/או הוצאה כספית ו/או תביעה, מכל סוג, לרבות לגוף ו/או לרכוש, 

שייגרם על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, במעשה או מהימנות אישית של המועסקים מטעם הקבלן, 
במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם לחברה  במחדל, בקשר עם ביצוע השירותים ו/או

ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לחליפיהן, לרבות לקבלן ו/או לעובדיו 
 מטעמו ו/או לצדדים שלישיים. ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או למי אחר 

כום הגבוה מבין אלה: )א( גובה אחריות הקבלן בסעיף קטן זה מוגבלת, למעט בגין נזקי גוף, עד לס
)לרבות אם גדלה בשל שירותים נוספות או אם הורחב ההסכם( או,  13.1  התמורה כהגדרתה בסעיף

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

באקראי ובין  םרנג בין שהנזק לעיל, 22.1 לרכוש כאמור בסעיף הקבלן אחראי לתיקון כל נזק  22.2
ה עות רצונבאופן היעיל ביותר ולשבי, השירותיםהכרחי וצפוי מראש לביצוע  מעשה השהי

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

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

לא ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן כי החברה  ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש 22.3
 , לרבותבשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ושאיולא  םאחראי והיי

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

מכל אחריות ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן משחרר בזה את החברה  קבלןוה יושניתנו על פ
  שהיא בקשר לכך.

ו מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג', מיד עם ו/א את החברהולפצות  שפותמתחייב ל הקבלן 22.4
לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה כספית ו/או תביעה, בגין כל  דרישתם הראשונה,

  לעיל. 22.1 שהוא אחראי להם כאמור בסעיף 
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ת ישראל ו/או מי מטעמן ישלם במקום החברה ו/או מדינ קבלןהשיפוי הנזכר לעיל, משמעו שה 22.5
ו/או צד ג' כל סכום מכל סוג שמי מהם יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין 
כפיצויים, בין כהוצאות לרבות שכ"ט לרבות של מומחים ובין כקנס ו/או יחזיר למי מהם כל 

קבלת  עם קבלןסכום שנדרשו לשלם כתוצאה מתביעה כאמור לעיל, ובלבד שהחברה הודיעה ל
אפשרות סבירה  קבלןובכך אפשרה ל קבלןתביעה כאמור אצלה ומסירת מסמכי התביעה ל

  להתגונן מפניה.

אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/או פיצוי על הצד  22.6
 האחר להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב. 

תהווה הפרה יסודית  הםו/או הפרת תנאי מתנאי םעיקרי ההסכם והפרתמ םהנ פי האחריותסעי 22.7
 של ההסכם.

 ביטוח .23

ובין באמצעות  עצמויערוך ויקיים, בין במבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי ההסכם והדין, הקבלן  23.1
וכל  הבחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתאחרים, 

 'ונספח בפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים על פי הדין את ה עוד קיימת לו חבות
פעילות  במקרה של ביצוע לרבות   לתנאים המפורטים בו ובהתאם"( הביטוחאישור )" להסכם

והכל בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה  – ,להלן 23.1 בשטחי אש כהגדרתם בסעיף 
ובכלל זה הקבלן אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי  על חשבונו וללא תוספת תמורהבלעדי, ה

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

 השירותים. 

וקביעת גבולות האחריות  הםו הסכםהביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מה בלןקלמען הסר  23.2
המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו  תבגדר דרישה מינימאליהנם  כמפורט באישור הביטוח

ועל הקבלן לערוך ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין, על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות 
ולקבוע מטעמו השירותים לים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או מש
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך הקבלן ייכלל סעיף את גבולות האחריות בהתאם. 

ו/או  ןו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו החברהבדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי 
החברה, ו נוסף יורחב שם המבוטח לכלול את . לעניין ביטוח חבויות משלים ו/אםהבאים מטעמ

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ןמדינת ישראל ומשרד הביטחו

לפי ו החברה "יעבכתב מובהר, כי לא יערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם הנוסח הוסכם  23.3
הבלעדי, מבלי שיהיה בכך להוות מצג ו/או התחייבות להסכמה לשינוי בנוסח  שיקול דעתה

 . רכאמו

בנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוח מתחייב הקבלן לקיים, בין בעצמו ובין באמצעות  23.4
איזה מקבלני המשנה המועסקים מטעמו כל משך תוקפו של ההסכם וכל עוד הוא פועל עבור 

ביטוח רכב בגין ו החברה ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
$ 200,000 -וש צד שלישי עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מנזק לרכ
 .לאירוע

ביטוחי הרכב המפורטים לעיל, חלה על הביטוחים לרבות מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת  23.5
הקבלן על פי משירותי הקבלן וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה 

והקבלן מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך שיקיימו  הסכם,ההוראות 
  הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד  ןו/או משרד הביטחוו/או מדינת ישראל  החברה 23.6
אתר ן ו/או על ידי מי מטעמו להקבלן שיובא על ידי הקבלבבעלות ו/או באחריות שייגרם לרכוש 

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

ו/או מדינת ישראל  החברהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  וי לא תהיה להקבלן מצהיר כ 23.7
על פי הביטוחים שיערכו בגינו א זכאי לשיפוי ובגין נזק שה םמו/או מי מטע ןו/או משרד הביטחו

א פוטר ו, והו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה(על יד
מכל אחריות לנזק  םו/או מי מטעמ ןו/או משרד הביטחוו/או מדינת ישראל  החברהבזאת את 

 כאמור.

כתנאי מוקדם  ובכל מקרה מחתימת ההסכם ( ימים7שבעה )הקבלן מתחייב למסור לחברה בתוך  23.8
להסכם  'ונספח שב את אישור הביטוח ולביצוע כל תשלום ע"י החברה ביצוע השירותיםלתחילת 
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ו/או משרד ו/או מדינת ישראל  החברהיב לבצע כל שינוי שתדרוש ימתחומאת מבטחיו  תקף
  .הסכםהלהוראות  ונת להתאימבאישור הביטוח של הקבלן על מ ם/או מי מטעמו ןהביטחו

אי המצאת אישור הביטוח במועד שלעיל אינו פוטר את הקבלן מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם,  23.9
לרבות ומבלי למעט, לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על הקבלן גם אם ימנע ממנו ביצוע 

מסר לה את  השירותים. החברה תהא רשאית למנוע את תחילת ביצוע השירותים אם הקבלן לא
אישור הביטוח כנדרש והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מדינת ישראל ו/או 
משרד הביטחון בגין כך. הקבלן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים 

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

לשם שמירה  ןמתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחוהקבלן  23.10
על פי הביטוחים, ובכלל זה  ןומימוש של זכויות החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו

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

בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח ע"י מבטחי הקבלן בגין נזק לרכוש  23.11
ומשרד מדינת ישראל  ,, יפוצו קודם כל החברהןו/או משרד הביטחו החברה ו/או מדינת ישראל

בו על פי פסק  יםיבלהיות חי יםעלול םו/או שה םעל כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מה ןהביטחו
מדינת ישראל  ,דין, בוררות או החלטה אחרת. במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות החברה

כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב הקבלן מיד עם  לעניין םלגבי שיפויי ןומשרד הביטחו
וח , למסור לחברת הביטןדרישה ראשונה של החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחו

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

מכל אחריות לגבי טיב והיקף  ןו/או משרד הביטחומשחרר את החברה ו/או מדינת ישראל הקבלן  23.12
וגבולות האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  הביטוחים

דרישה כלפי נתג"ז ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 
המצאת וכן מצהיר כי ב אחרת בנושא סוג ו/או גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו,

, ןו/או משרד הביטחו ו/או מדינת ישראל החברהיקת הביטוחים ע"י בדאישור הביטוח ו/או 
כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד  , איןןכ ועשיבמידה ו
 .סכם ו/או על פי דיןהה, על  פי הקבלןלגרוע מכל חובה המוטלת על ו ןהביטחו

דיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לי 23.13
הפועלים מטעמו, ואחראי לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה יבוצעו 

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

 פעילות בשטחים ביטחוניים )"שטחי אש"( .24

בשטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי  םלקיתבצעו בח שירותיםמצהיר כי הוא מודע לכך כי ה הקבלן
"( קבועות ו/או זמניות, כפי שטחי אשאימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד כלפי  שירותיםעל מנת לאפשר שיקבעו מעת לעת. 
בשטחי האש  עבודותכתבי התחייבויות המסדירים  /אומשרד הביטחון ו/או מדינת ישראל בהסכם ו

ומטילים על החברה ועל הקבלנים מטעמה הגבלות וחובות שונות בנושאים שונים, לדוגמא: אחריות, 
 "(. ההסדריםביטוח, חובת שיפוי ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון וכיו"ב )להלן: "

להסכם  ז'נספח הקבלן למלא אחר כל ההוראות שבבשל האמור, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מתחייב 
של משרד קיימת או עתידית וכן כל הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה 

יתווספו להוראות ההסכם . הוראות אלה בשטחי אש שירותיםהביטחון ו/או מדינת ישראל על מנת לאפשר 
, נוי השטח, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי הענייןבעניין פילהם ובכלל זה  בנושאים הרלבנטיים

 . הוראות כאמור רק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד קבלן. ולמען הסר יקראו יחד עמןו

  בות רע .25

ימים מיום  7-לא יאוחר מת כל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ימסור הקבלן לחברה להבטח 25.1
 10%תי מותנית הצמודה למדד המחירים לצרכן בסך של ערבות אוטונומית ובל חתימת ההסכם

מערך ההסכם, מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל שהציגה רישיון בתוקף לפי הדין 
 "(. הערבותלהסכם )" 'חנספח למתן ערבויות, בנוסח שב

 ,או במקרה של חילוט הערבות או חלקהמכל סיבה, לרבות מתן שירותים נוספים, גדל היקף ההסכם 
או חילוט ימי עסקים מיום חתימת החברה על הרחבת ההסכם,  3-מימסור הקבלן לחברה לא יאוחר 

, ערבות נוספת או חלופית בתנאים זהים לעיל, כך שבכל מועד בתקופת ההסכם והאחריות כאמור
כל העלויות וההוצאות בקשר לערבות,  אמור לעיל.תהיה ברשות החברה ערבות בשיעור המלא לפי ה

 חלות על הקבלן בלבד.ה ועדכונה החלפת
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 13מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הערבות תהיה תקפה במלואה כערבות ביצוע למשך  25.2
חודשים מתחילתה של כל תקופת  13חודשים מלאים ממועד חתימת ההסכם ע"י הצדדים ולמשך 

לעיל. הקבלן אחראי להאריך את הערבות  14.2 התקשרות נוספת, אם מומשה, כאמור בסעיף 
 ימי עסקים מיום הודעת החברה על הארכת ההתקשרות. 3-לא יאוחר מ

הערבות ניתנת למימוש מיידי, בכל עת, ללא תנאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות  25.3
י לגרוע מכל זכות במקרה של אי המצאת ערבות ו/או הארכתה ו/או עדכונה כאמור לעיל, מבל

 המוקנה לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.  ו/או סעד ו/או טענה

  קיזוז, עיכבון ופיצוי מוסכם בשל הפרה .26

לפי הסכם זה, כנגד כל  קבלןהחברה תהיה רשאית לקזז כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, המגיע ל 26.1
 . קבלןסכום המגיע לחברה מאת ה

ל פי ההסכם, כולן או חלקן, זכאית החברה לפי לא עמד בהתחייבויותיו ע קבלןבמקרה בו ה 26.2
שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט, 

, ומבלי שיהיה אם נקבע בהסכם עיכבון, קיזז, חילוט ערבות או חלקה, גביית הפיצוי המוסכם
 שירותיםסכם לרבות השלמת ביצוע המכל התחייבויותיו לפי הה קבלןבאמור כדי לשחרר את ה

 שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן.  

החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות  קבלןהבכל מקרה של הפרת התחייבויות  26.3
ובלבד שערכו או ערך כלל הפיצויים  כלהלן קבלןהבכל דרך ובכל עת, פיצוי מוסכם מראש מאת 

מערך כלל התמורה שנקבעה בהסכם  20%שיעור של עד  המוסכמים לפי ההסכם לא יעלו על
 )המעודכנת אם שונתה במהלך ההתקשרות(:

אם לא יעמוד הקבלן במועדי השירותים כפי שנקבעו בהסכם זה ו/או לא ביצע אחר הוראת  26.3.1
ת קבל)לדוגמא: היעדרות כ"א ואי  הממונה בקשר למועדי השירותים בכפוף לאמור בהסכם זה

סך ( מ1%אחוז )לסך השווה  – י התייצבות כ"א נוסף בהתאם להסכם זה(כ"א מתאים במקום; א
 .לעיל 13.1  סעיףלפי בהסכם שהיקף התמורה 

או בכל מקרה אחד של אי עמידה בקשר עם מתן השירותים אי שמירה על הוראות בטיחות גין ב 26.3.2
( מסך היקף התמורה שבהסכם לפי סעיף 1%השווה לאחוז )סך  – בהתחייבויות לפי הסכם זה

 לעיל.  13.1 

כל פיצוי המוסכם יהיה צמוד לעלייה בלבד של מדד המחירים לצרכן שיחושב בהתאם למדד  26.3.3
. הצדדים ועד למדד הידוע בעת עריכת החשבון על ידי החברה קבלןההידוע במועד הגשת הצעת 

מצהירים כי הפיצוי המוסכם שלעיל מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס סביר לנזק 
שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת של ההפרה. אין באמור לגרוע מכל זכות וסעד 

 השמורים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.

 והודעה על שינוי בשליטה או בעלות איסור העברה .27

העביר בכל דרך, רשאי ללא יהיה  קבלןרת במפורש ובכתב ע"י החברה, האלא אם נקבע אח 27.1
מחאה, הסבה או שעבוד, חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם או חלקם, הלרבות ב

במישרין או בעקיפין. החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל 
 ו/או חליפה על פי דין.

מתחייב להודיע על כל שינוי  קבלןה -הינו חברה  קבלןהבו מור לעיל, במקרה מבלי לגרוע בא 27.2
מההון, זכות  (50%חמישים אחוז )ין זה, החזקה של יותר מיבשליטה או בבעלות בו. שליטה לענ

במקרה בו  .קבלןאו הזכות למנות את מנכ"ל ה קבלןההצבעה או הזכות למנות דירקטורים ב
או יותר  (50%חמישים אחוז ) תחייב להודיע על כל שינוי שבגינומ קבלןה, הינו שותפות קבלןה

 מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר לחתימת תנאי הסכם זה.

 העדר בלעדיות .28

ו/או כל חלק מהן ע"י  שירותיםמובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות לביצוע ה
ו/או חלק  שירותיםאחד או יותר נוספים לצורך ביצוע ה קבלן עםבכל עת והחברה רשאית להתקשר  קבלןה

לפי  שירותיםלא יעמוד בזמינות לביצוע ה קבלןמהן. מבלי לגרוע באמור בסעיף זה, מובהר כי במידה וה
לוחות הזמנים שבהסכם זה ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית החברה לפי 

אחר וזאת בכל דרך שתמצא  קבלןבעצמה ו/או ע"י מי מטעמה, לרבות  תיםשירושיקול דעתה לבצע את ה
  . ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או הדין לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין

 והתחייבות לאי נטישת השירותים ועיכובם יישוב מחלוקות .29
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מחלוקת בקשר להסכם והבקשה לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל  29.1
 ויחול בה הדין הישראלי.  ותלהצע

מערכת ההולכה חון טימוסכם כי לאור מהות השירותים הנדרשים לחברה וחיוניות השמירה על ב 29.2
י קבלנהצורך לעמוד בהתחייבויות ו/או חובות החברה כלפי  ,לגז טבעי, על מערכותיה ומתקניה

הגז הטבעי י קבלנלן היתר, הכספיים, לחברה, וצרכני הגז הטבעי והנזקים העצומים, בי
ת גז טבעי, בין היתר, בשל אי ביצוע השירותים קבלולכלל המשק בישראל בשל אי  הולצרכניי

הנדרשים למערכת ההולכה לגז טבעי לפי הסכם זה, מתחייב הקבלן כי למרות כל זכות הנתונה לו 
 על פי כל דין:

ביצוע ובכל מקרה לא לנטוש את הסכם זה  טולמוותר בזאת על זכות בי קבלןבכל מקרה ה 29.2.1
ובמקרה  ,בהפרה יסודיתאת ההתקשרות לרבות  ההפר החברהגם אם יהיה סבור ש שירותיםה

ההסכם  או לקבלת פיצויים בגין הפרת החברהלפעול לאכיפת התחייבות  קבלןיוכל ה כדוגמת זה
 ו.אך לא לבטל

ימנע מלבצע כל פעולה שיש  פניה ליישובה, גם במקרה של כל מחלוקת בין הצדדים לרבות בעת כי 29.2.2
במלואם, ברציפות וללא הפסקה או להשהותם או לדחותם  שירותיםכדי לעכב את ביצוע ה :בה

מפניה לקבלת סעד שיש בו יימנע לצד ג' ו/או  השירותיםהעברת התפקיד ו/או לעכב ו/או וכיו"ב 
ע מכל סעד עצמי לרבות עכבון בקשר עם מערכת ההולכה ו/או יימנ השירותיםלעכב את ביצוע 

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

לוחות זמנים מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה ב 29.3
 . קצרים הסבירים לנסיבות כל מקרה

 שונות .30

ו הבהרה לה שימסרו לו יאשר בחתימתו את מסמכי הבקשה להצעה וכן כל שינוי ו/א קבלןה 30.1
( ימים מקבלתם מהחברה. שינוי ו/או 7ע"י החברה ויחזירם לחברה לא יאוחר משבעה )במהלכה 

 .קבלןההבהרה ו/או תיקון שלא יוחזרו כאמור ייחשב תוכנם כמאושר ע"י 

ו/או מי  קבלןההוראות הבטיחות, הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  30.2
בחברה. מובהר כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע"י החברה בכל עת  ממונההמטעמו אצל 

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

דין למקרה מסוים, אין בכך תקדים, לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או ב 30.3
השתק  או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה 

 המסוים או למקרה אחר.

והם  הםמגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים להבקשה להצעה וההסכם על נספחיהם  30.4
ל שינוי ו/או תוספת כ .הסכם ודם למועדמבטלים כל מצג, הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל, ק

להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל 
 לעיל(.    30.1 לפי סעיף  קבלןההצדדים להסכם )למעט מסמכים שלא נחתמו ע"י 

משנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן )אלא אם הודעה שתשלח על ידי צד אחד ל 30.5
ימים  3תוך  –ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר 

בעת המסירה.  –עם קבלת אישור קבלה אצל השולח, במסירה אישית  –מהמשלוח, בפקס 
אחר מטעמו תחשב  באתר ו/או לנציג מוסמך הקבלןמסירת הודעה למנהל העבודה מטעם 

  .קבלןכמסירת הודעה ל

 

 [קבלןה]השלם שם מלא של  קבלןה      החברה 

 _____________________________________  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 מרח' _________________________________ 67899תל אביב, , 8בניין , מקריית עתידים 

 טלפון: ______________ פקס: _____________ 03-5611320פקס:  03-6270400טלפון: 

מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי הבקשה להצעה וההסכם, המהווים חלק בלתי נפרד  קבלןה 30.6
     ם ומסכים להם.  את תכנ ןהבימהתחייבויותיו כלפי החברה, 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:    
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 בשם חברת נתיבי  הגז הטבעי בע"מ   לעיל[ 30.5 ]לפי סעיף  קבלןבשם ה
 

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

______________  _______________________    _     _______________  _______________________ 
  חתימה              שם מלא ותפקיד      חתימה             שם מלא ותפקיד 

  
  

 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    
 

 תאריך: ______________    תאריך: ______________
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 אישור זכויות חתימה נספח
 קבלןאישור זכויות חתימה בשם ה

 
 

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

 _________________ ת.ז. מס' __________________ 

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

"( קבלןה)להלן: " ___________ .ח.פ_________, אשר חתמו לעיל בשם חברת   ____________

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   קבלןהמוסמכים לחייב את 

 

          _______________ 

 עו"ד / רו"ח                      
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 מפרט השירותים הכללי -'אספח נ
 כללי .1

הינה חברה בבעלות  "(החברהו "א" נתג"ז: "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן 1.1
, 2002 –רישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב  ממשלתית מלאה והיא בעלת

. "(מערכת ההולכה" או "המערכת" –)להלן  ההולכה לגז טבעי בישראל להקים ולתפעל את מערכת
ועתידי של  בתוואי קיים  Bar 80 מערכת כוללת, בין היתר, צנרת להובלת גז טבעי בלחץ גבוה )עדה
 Pressure) תחנות להפחתת לחץ הגז ק"מ ויותר, תחנות קבלה/הגפה לגז טבעי, וכן 500 –כ 

Regulating Metering Station – "PRMS"),   הפרושים לאורך כל הארץ, בהתאם למפה המצ"ב
   .כנספח למפרט זה

על  37ות )תמ"א תכניות מתאר ארצי תוואי מערכת ההולכה אושרו על ידי ממשלת ישראל במסגרת 1.2
וחיבורם למערכת ההולכה של מפעלי  גז טבעי לתחנות כוח תקבלןאנגזרותיה(, באופן שיאפשר 

 .גבוה תעשייה גדולים וצרכנים אחרים שיצרכו גז טבעי בלחץ

תחנות  תחנות מסוגים שונים כגון:  מתוקף תפקידה אחראית נתג"ז לתפעולן של מספר רב של 1.3
וצינור להולכת גז בלחץ גבוה כאמור לעיל,  תת לחץ, תחנות להגפהתחנות להפח  קבלה לגז טבעי,

  "(. מתקן" או "אתר)" להלן, בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה

לאורך כל תוואי מערכת ההולכה הארצית הקיימת  השירותים שלהלןלחברה צורך שוטף בביצוע  1.4
אין בה כדי לשקף מצב סטטי  ,אתמצב קיים, עם ז תמשקפהמפה המצ"ב  וכן שבהקמה והעתידית.

נוספים של המערכת אשר בהליכי  שכן מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים
  (. תכנון

השירותים כוללים את כל תוואי מערכת ההולכה הארצית הקיימת, שבהקמה ספק למען הסר  1.5
קטין ו/או להגדיל את להלפי שיקול דעתה הבלעדי לגרוע מזכות החברה והעתידית וזאת מבלי 

  ו/או תוואי צינור הגז של מערכת ההולכה( ללא שינוי בתעריף מחירי הסכם זה.תחנות הגז מספר 

נהלי  לפי הנחיות הממונה וכל , לרבותוההסכם לפי הוראות כל דין קבלןיבוצעו ע"י ה שירותיםכל ה 1.6
  התקפה מעת לעת.   םבמהדורתהחברה, בין שקיימים במועד ההתקשרות ובין שנוצרו לאחריה, 

 

 שרותי פיקוח ממונה בטיחות וגהותמתן   -תאור כללי  .2

ביצוע מטלות וחובות של ממונה בטיחות כנדרש בדין, לרבות ומבלי למעט פקודת הבטיחות  2.1
 1996–תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו, 1970-בעבודה, תש"ל

 ;1999-)מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"טתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ו

פיקוח צמוד ושוטף של המפקח )ממונה הבטיחות( בעבודות אגף התפעול וההקמה בחברה במתקני  2.2
  החברה ואתרי ביצוע העבודות.

הכשרה, הדרכה ותרגול של כלל עובדי החברה, לרבות צוותי העבודה, נאמני הבטיחות, בעבודות  2.3
 . ות בשטח וכן במתקני החברה בהתאם לצורךהשוטפות היזומות או הדחופ

אפיון מבדקי בטיחות שוטפים ויישומן, לרבות סיורים במתקני החברה ומערכת ההולכה לגז טבעי  2.4
 . ובתוואי צינור הגז

 . עריכת סקרי סיכונים ומפגעים בבטיחות 2.5

 . עדכון נהלים בנושאים הקשורים בבטיחות בעבודה 2.6

רשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, בהתאם לאופי אפיון בדיקות בודקים מוסמכים הנד 2.7
 . וסוגי הפעילויות המבוצעות בחברה

 עריכת תוכניות עבודה למתן השירותים. 2.8

חקירת תאונות או מקרי כמעט תאונה ותקלות הקשורות בבטיחות בעבודה, דיווח, הסקת מסקנות  2.9
  ומתן המלצות בהתאם.

של מתן השירותים יגזרו מהשירותים שפורטו לעיל ויוגדרו תוכנית העבודה והפעילויות הפרטניות  2.10
בהתאם לצרכים הפרטניים של החברה בהתאם לאופי וסוג הפעילות הנדרשת באותו המועד עפ"י 

 הנחיות הממונה.
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חובות אמון אישי  יםהדורששירותים מבחינת החברה הן שרותי ממוני הבטיחות מובהר כי  2.11
מחויב ממוני הבטיחות המעסיק את הקבלן  קבלןהסר  . למעןממוני הבטיחותמוגברות מטעם 

ממוני בדיווח מלא של הנתונים והעובדות לממונה בקשר עם ביצוע העבודות )מבלי לגרוע מחובת 
לבצע את תפקידם כנדרש לפי ההסכם ונספחיו(. אי עמידה בדרישות אלה מהווה הפרה הבטיחות 

 .קבלןיסודית של ההסכם מצד ה

   דיווחים .3

ווח מיידית בע"פ ולאחר מכן בכתב, לממונה, על כל דבר שיש לו חשיבות מבחינת מערכת הקבלן יד 3.1
ההולכה, שלמותה, תיפקודה התקין או כל עניין אחר של החברה במערכת, לרבות דברים כאמור 
בהם נתקלו ממוני הבטיחות אגב מתן השירותים שיש להם זיקה מכל סוג שהוא למערכת ההולכה 

 וסביבתה. 

באמצעות ממוני הבטיחות מטעמו, ידווח מיידית בע"פ ולאחר מכן בכתב, לממונה ולחדר הבקרה הקבלן, 
 במשרדי החברה וכן לכל גורם שיורה לו הממונה, על כל דבר שיש בו: 

 חשיבות מבחינה בטיחותית או תפעולית או חשש לאמור. 3.1.1

 עת צינור הגז(.עבודות שלא בהתאם להוראות הבטיחות בסמוך למערכת ההולכה )לרבות ברצו 3.1.2

בו נודע לקבלן, בכל דרך, על מעשה או מחדל כלשהו, בין של הקבלן ו/או של צד ג', בכל מקרה ש 3.1.3
שיש בהם חשש סביר לסכן או לגרום נזק, לרבות גרימתו בפועל, למערכת או לבטיחותה, לצד ג', 

ושיהוי  ללא כל עיכובמתחייב הקבלן להודיע מיד לביטחון הציבור או לבריאותו, לסביבה, 
שעות  48עד בכתב ממונה ולפעול לפי הנחיותיו, אם וככל שינתנו, לרבות ע"י מסירת דיווח מלא ל

לאחר שנודע על התרחשות נזק כאמור, לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש החברה לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי.    

על  הקבלן ימסור לחברה בתום כל עבודה במסגרת תקופת ההסכם דוחות מלאים ומפורטים 3.1.4
העבודה שבוצעה ומהלכה ובנוסח והפירוט כפי שיורה לו הממונה, או בכל מקרה אחר בו ידרוש 
זאת הממונה כאמור בקשר למתן השירותים על ידי הקבלן. דו"ח כאמור ימסר בעותק פיסי 

 ובנוסף, אם תבקש זאת החברה, על גבי תקליטור בפורמט המקובל לצורך זה.   

ים בכל עת בעניינים נוספים הקשורים במתן השירותים אף אם לא ימסור לממונה דיווח קבלןה 3.1.5
 צויינו במפורש בנספח זה או בהסכם. 

 

  וכשירות הדרכות .4

לעבור מעת לעת הדרכות שונות מטעם החברה, לרבות ממוני הבטיחות במסגרת השירותים ידרשו  4.1
לפי שיקול דעתה שעברו בהצלחה הדרכות אלה ממוני בטיחות בנושאי בטיחות ובטיחות בגז. רק 

שמירת כשירות ממוני הבטיחות והאחריות על מעבר  הבלעדי של החברה יאושרו למתן השירותים.
הדרכות נוספות ככל שידרשו  היא של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.הנדרשות על פי החוק ההדרכות 

 ואינן מחוייבות בחוק יועברו על חשבון החברה.

 

 שירותים שוטפים  כ"א ל .5

ממוני בטיחות אזוריים, אחד לכל  3) ממוני בטיחות 4 -ההתקשרות הראשונה למשך שנת  5.1
אזור:צפון, מרכז, דרום וממונה רביעי, ארצי, לטובת פיקוח על פעילות הקמה, בניה ועבודה אזרחית 

המועסקים ע"י המציע במתן השירותים באגף ההקמה בכל אזורי מערכת ההולכה מצפון ועד דרום( 
שעות לכל חודש. היקף זה יהווה גבול עליון להיקף  186 עדטף בהיקף העסקה של באופן יום יומי שו

  .הסכםל 12 סעיף בכאמור העסקה אלא אם הורחב 

 לאחר השנה הראשונה תבחן החברה את הצורך בהעסקת ממוני הבטיחות והיקפם.

, החברה תהא רשאית לממש את האופציה המוקנית לה לקראת תום שנת ההתקשרות הראשונה 5.2
בהסכם להארכת השירותים השוטפים, עם מתכונת וכמות זהה או אחרת של ממוני בטיחות 

 להסכם.  12 בסעיף ושירותים, בכפוף לתנאי ההסכם וכאמור 

כל אחד ממוני הבטיחות יועסק בנפרד באזור גיאוגרפי  כעקרון, החברה מייעדת נכון למועד זה, כי 5.3
בנוסף, מייעדת החברה אחר )דרום, מרכז, צפון( ותוך מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר. 

 ממונה בטיחות נוסף למטרת ליווי פרויקטים בהקמה.
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רום לקריית אשקלון, מד -חדרה וצפונה, אזור המרכז מדרום לחדרה ועד קריית גת  –אזור הצפון  5.4
 מתייחס לכל תוואי מערכת ההולכה. -לטובת אגף הקמהממונה בטיחות  גת ועד סדום.

אין בכך להוות התחייבות מצד החברה הרשאית להפעיל את ממוני הבטיחות גם בחלוקה לאזורים  5.5
אחרים, מעת לעת, בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה בכך לשנות את תנאי 

 ת תמורת ההתקשרות. ההתקשרות לרבו

יעמיד לרשות החברה את ממוני הבטיחות הנ"ל לכל המאוחר ביום הראשון לחודש שלאחר  קבלןה 5.6
 . הודעת הזכייה

כמו כן, מוקנית לחברה האופציה להרחבת ההתקשרות לממונה בטיחות נוסף אחד ו/או יותר  5.7
 ובהסכם.  בקשה להצעההעומד בתנאי הסף והכשירות שנדרשו ב סכם, לה 12 בסעיף  כאמור

לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע מתחייב להיות בעל יכולת  קבלןה 5.8
בתאום עם הממונה ואישורו לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן  , מסיבה כלשהישירותים מטעמוה

   לחברה לא יפגעו. קבלןע"י ה מתן שהשירותים הניתנים ושעותשזמינות 

לא יוכל להמשיך להעמיד את שרותי ממונה בטיחות מסוים  הקבלןאם לאחר תחילת השירותים  5.9
שאינן הצעת שרותיו לגורם אחר(, לרבות עצמו ) קבלןשהחל בשירותים, מסיבות שאינן קשורות ב

הבקשה במסגרת  להציע כח אדם בעל יכולת שלא תפחת מיכולת כח האדם שהציע קבלןמתחייב ה
ושיאושר כבעל יכולת כאמור ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אישור החברה כאמור  להצעה

 יבחן ויינתן בעת הצורך. 

 .בקשה להצעהכמפורט בואיכותו " לעניין סעיף קטן זה, משמעה, כל הדרישות בקשר לכ"א יכולת"

 7.2 פיצוי כספי לחברה, כאמור בסעיף עם זאת, שינוי כ"א במהלך שנת ההתקשרות הראשונה כרוכה ב
 להסכם.

 

 שירותים חד פעמיים )"לפי קריאה"(  כ"א  .6

ספציפית של החברה בתאום  ם לפי קריאהרותיישבמהלך שנת ההתקשרות הראשונה ו/או לאחריה,  6.1
לרבות  רלעבודה אחת ו/או יותנוסף  , למתן שרותי ממונה בטיחותבלוחות זמנים סבירים מראש
  .והציוד הנדרש רכב

במתן שירותים לפי קריאה של ממונה בטיחות אחד ו/או יותר אין לגרוע מזכות החברה לשינוי  6.2
   .מספר ממוני הבטיחות למתן "השירותים השוטפים"

רים בו להביא בחשבון כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במספר את קבלןהעל  6.3
 זמנית. 

 

 תשלום בגין השירותים ודו"ח נוכחות .7

 .הסכםהתשלום יבוצע לפי שעות עבודה בפועל בחודש, בכפוף לאמור ב

הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתואם עם החברה המתעד את נוכחות ממוני הבטיחות במקום 
 העבודה.

  

 שעות השירותים ומיקומם  .8

באתר העבודה או  07:30ה', החל מהשעה  –ודה בימים א' השירותים יבוצעו במסגרת שעות העב 8.1
או בשעות אחרות בהתאם  13:00, בערבי חג וחול המועד עד השעה 16:30מתקני החברה ועד השעה 

 למועד ביצוע העבודות לצד מערכת ההולכה בכפוף לאמור להלן. 

ברה וכפי שיתואם מועדי השירות הספציפיים / ימי העבודה במהלך השבוע יהיו בהתאם לצרכי הח 8.2
. הממונה חתימת ההסכםבמועד תחילת השירותים לאחר  קבלןהבין הממונה מטעם החברה עם 

 מטעם החברה יהיה רשאי לעדכנם בהתאם לצרכי החברה המשתנים בשירותים בתאום עם המציע. 

במקרים מיוחדים בהתאם לנסיבות המקרה ואם וככל שסביר וניתן בתאום מראש, לפי צרכי  8.3
 שעות לפני כניסת השבת.  3לפי שיקול דעתה הבלעדי, יבוצעו השירותים גם בימי ו' עד החברה 
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 היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין. ,בכל מקרה 8.4

לממונה הבטיחות על ידי הקבלן  " תשולם עפ"י חוקשעות נוספותתמורה נוספת בגין עבודה ב" 8.5
. לכל אחד ממוני הבטיחות שעות עבודה נוספות בחודש 20על  ולא תעלה בהתאם לביצוען בפועל

מנהל אגף בטיחות איכות  – באישור הממונה בחברהעבודה מעבר לשעות העבודה שלעיל תבוצע רק 
החברה תשלם לקבלן בגין שעות נוספות אשר בוצעו בפועל, שולמו לממונה הבטיחות ותיעוד. 

  ואושרו על ידי הממונה כאמור לעיל.

 :יידרש להגיש בסוף כל חודשמוני הבטיחות ד מכל אח 8.6

, הכולל את שעות ביצוע "השירותים בחברהלאישור הממונה  השירותיםדו"ח שעות ביצוע  8.6.1
 השוטפים" וכן שירותים "לפי קריאה";

דו"ח נסיעות חודשי שינוהל ע"י כל אחד ממוני הבטיחות באופן יומי )יציין את יום ושעת הנסיעה  8.6.2
 אה ליעד, מקום היעד, ק"מ הרכב בהתאם בנוסח המקובל על החברה(.והחזרה, מקום היצי

 )לרבות בתוואי עתידי של מערכת ההולכה(. ביצוע השירותים יעשה במשרדי החברה וכן בכל אתר 8.7
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הממונה. 

 להלן. מצ"במפה כללית של מערכת ההולכה לגז טבעי ורשימת תחנות הגז נכון להיום 

 לשירותים ד ואמצעיםציו .9

המציע  ועל חשבונו, רכב, טלפון  קבלןלכל אחד ממוני הבטיחות למתן שירותים שוטפים ו"לפי קריאה", י
 קסדה, נעלי עבודה וחליפה חסינת אש.  –נייד, מחשב נייד המחובר לרשת האינטרנט מרחוק וציוד מגן אישי 

 בתאום מראש ובכפוף להוראות ההסכם.  קבלןהשאר הציוד, אם וככל שיידרש יסופק ע"י החברה, או ע"י 

 

 תשלום בגין רכב, נסיעות וטיפולים  .10

ושר ע"י החברה,  לשירותים שוטפים ולשירותים לפי קריאה, כפי שתא הקבלןהצעת המחיר של  10.1
ובכלל זה ממקום יכללו כל תשלום והוצאה הקשורים בנסיעות ואחזקת רכב ללא תלות בהיקף הנסיעות, 

וכן אל ומאתר ביצוע השירותים ולכל אתר אחר לצורך ביצוע השירותים ולרבות ומבלי המגורים וחזרה 
כבישי  (, הוצאות דלק וטיפולים לרכב,במידת הצורך למעט עלויות בגין העמדת רכבים )לרבות חלופיים

 ביטוחים, אגרות והשתתפויות עצמיות וכיו"ב ומנהרות הכרמל( ככל שיידרש, קנסות, 6אגרה )כולל כביש 
 כלולים ולא תשולם בגינן תמורה נוספת. 

 במהלך השירותיםלפי הערכת החברה ומבלי שתהיה בכך התחייבות, מבלי לגרוע באמור לעיל,  10.2
לנסוע בהיקף הנדרש לצורך מתן השירותים בכל האזוריים יידרש כל אחד ממוני הבטיחות  השוטפים

ואילו ממונה ק"מ בחודש  4,000 -כ שלהלן,תוואי מערכת ההולכה כמפורט במפת מערכת ההולכה 
  )הערכה בלבד(. ק"מ בחודש 5,000-הבטיחות עבור אגף ההקמה יידרש לנסוע כ

 ק"מ לחודש 4,000 -במקרה שבו ממונה בטיחות כלשהו ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ 10.3
ום , תשלבממוצע שנתיק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה,  5,000לממונה בטיחות אזורי או 

נסיעות  . לצורך זה ינהל כל ממונה בטיחות דו"חבהצעת המחירתמורה נוספת בתנאים ובתעריף כמפורט 
 חישוב כאמור יעשה על בסיס שנתי בלבד. חודשי כאמור לעיל.

 

 אחריות לבטיחות  .11

באחריות הבלעדית לעובדיו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם  אייששייבחר לביצוע העבודות, קבלן 
לדוגמא: בעלי קרקע / מפעלים וכיו"ב גורמים אחרים ע"י ממונה הבטיחות של החברה  ושיינתנכל וכ

שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים מתקני גז(, לרבות קבלנים הנושאים באחריות לבטיחות 
  באתרי העבודות מטעמם וישתף עמם פעולה.

 

 

 שונות .12

אלא להוסיף סכם על נספחיו והתחייבויות הקבלן על פיו הוראות ההאין באמור בנספח זה כדי לגרוע מ
 עליהם בלבד.
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 להלן מפת מערכת ההולכה ורשימת תחנות הגז.
 

 כללי -מפת מערכת ההולכה 
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 )כללי( רשימת תחנות גז

 
ת ההולכה תוואי מערכ – 2טבלה                     תוואי מערכת ההולכה בצפון – 1טבלה 

 זרכבמ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרוםתוואי מערכת ההולכה ב – 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRMSמתקן * 

 
 

 אזור
 תחנות גז

 חופית חדרה צפון

 הגפהתחנת  + *  חדרה צפון

 דור צפון

 + תחנת הגפה * חגית  צפון

 תל קשיש צפון

 יגור צפון

 *תחנת הכח חיפה  צפון

 מפרץ חיפה צפון

 *בתי זיקוק חיפה   צפון

 כפר ברוך צפון

 עפולה צפון

 דברת צפון

 *ור  תחנת הכח אלון תב צפון

 תחנות גז אזור

 מרכז
 מתקן הקבלה באשדוד

 + חופית אשדוד  
 +"שוחות" אשדוד

 כפר אביב מרכז

 *  אשכול מרכז

 * בתי זיקוק אשדוד מרכז

 *מכתשים  –מפעל אגן  מרכז

 מישר מרכז

 שורק מרכז

 יסודות מרכז

 * גזר מרכז

 * נשר מרכז

 נשר  + תחנת הגפה מרכז

 * צפית מרכז

 הגפהתחנת  צפית + זמרכ

 סגולה מרכז

 קריית גת מרכז

 לפידות מרכז

 אשקלון מרכז

 מתקן הקבלה באשקלון מרכז

 רידינג מרכז

 *תחנת הכח רידינג  מרכז

 אזור
 תחנות גז

 שקמה דרום

 שובל דרום

 אשל הנשיא דרום

 באר שבע דרום

 עיםהר נ דרום

 + הגפה * רמת חובב דרום

 ערוער דרום

 דימונה דרום

 אורון דרום

 הגפה  + * רותם דרום
 מניהתחנות  2כולל 

 שפיפון דרום

 * סדום דרום
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 מרחקים משוערים לתוואי מערכת ההולכה לגז טבעי

הגז של מערכת ההולכה נכון להיום, הוא  לצרכי ידיעה בלבד אומדן משוער )לא מדוייק( של תוואי צינור
 כלהלן:

 ק"מ. 150 -כ –סדום  –מישור רותם  –רמת חובב  –באר שבע  –: קריית גת מקטע דרומי

 ק"מ. 100 -כ –אשקלון  -קריית גת  –סורק )מזכרת בתיה(  –: אשדוד מקטע מרכזי

 ק"מ )מקטע נפרד( 6 -כ –חדרה   

 רד(        ק"מ )מקטע נפ 0.5 –רידינג )ת"א(    

מפרץ חיפה )כולל  –עפולה )אלון תבור(; תל קשיש  –תל קשיש )יקנעם(  –חגית )עין תות(  –: דור מקטע צפוני
 אזור 

 ק"מ. 80 -כ –בז"ן(      

 חגית )עין תות(. –גזר )רמלה(  (:בתכנון) מקטע מזרחי

 ירושלים.  –יסודות )מזכרת בתיה(  (:בתכנון) מקטע ירושלים

 
 : יהבהרות כלל

 המרחקים שלעיל אינם ערכים מוחלטים והינם משוערים בלבד. .א

לחברה הזכות  ככל שיוקמו תחנות גז נוספות בתוואי צינור הגז שלעיל לא תשולם בגינן תמורה נוספת. .ב
 להרחיב את תוואי השירותים בהתאם לשינויים באורך תוואי מערכת ההולכה.

 

 
 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 

 

 
 

 תאריך חותמת חתימה  פקידת שם מלא
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 העתק מכללי בטיחות לנכנס לתחנת גז -'בנספח 

 

  03-6270430/1: מותרים רק בליווי עובד החברה ובתיאום עם חדר הבקרה טל'מתחנות הגז הכניסה והיציאה 
 .עובד החברה יבצע ניטור גז בטרם יתן כל אישור עבודה/כניסה לאתר 

 אסורה הכניסה עם מכ( שירים סלולריים, זימוניות וכל ציוד חשמלי אחר שאינו מוגן התפוצצותExp). 
 אסורה הכניסה עם ציוד/מכשיר הצתה מכל סוג שהוא. 
 העישון באתרים אסור בהחלט . 

 במשך כל זמן השהייה באתר. עבודה מכותנה בלבדבגדים ו חובה להשתמש בכובע מגן, נעלי עבודה , 
 באתרים בהם מפלס הרעש מ- dB 85  .ומעלה, חובה להשתמש במגיני שמיעה 

  החברה. ממונהמ בכתבאין לבצע כל פעילות באש /בחום, ללא היתר 
 ו/או ממונה הבטיחות, טרם הכניסה  ממונהיש להקפיד על ביצוע כל הוראות הבטיחות כפי  שהוגדרו ע"י ה

 לאתר.
 החברה. ממונהלכל עבודה יש לקבל היתר יומי מ 

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

 .מיד עם כניסתך למתקן, סקור וזכור מיקומם של יציאות החירום,למילוט באירוע 
  מ' לפחות, מהאתר 250בחירום, מלט עצמך ללא שהיות והתרחק ברדיוס של. 
 לעבודה שהנך עומד לבצע )משקפי מגן בהפעלת ציוד לעיבוד שבבי, מע'  חובה להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם

 (.יו"בריסוס/אבק וכ שירותיםמיגון נשימתי  ב
 .חובה לשמור על הסדר והניקיון ולפנות כל פסולת מהאתר 
 .אסור לבצע כל עבודה במע' החשמל, למעט לחשמלאי מוסמך ובעל הרשאה 

 ר חשמלאי מהחברה.אין להשתמש בציוד חשמלי מיטלטל ללא אישו 
 החברה, על כל אירוע , תאונה או כמעט תאונה שארעו במהלך שהותך באתר. ממונההודע מייד ל 

 
כן הקפד לשמור על ל אי מילוי ו/או הקפדה אחר הוראות הבטיחות, הינה עבירת משמעת ולעיתים אף עבירה פלילית,

 כללי בטיחות אלו. 
 שלום !וחזור הביתה ב  שמור על כל כללי הבטיחות

 :רשימת טלפונים חיוניים בחירום    
                                     08-6264000 הסביבה הגנתלהמשרד   100משטרה                       

                                        08      מרכז מידע ארצי לחומרים מסוכנים  101מד"א-
9239239/40 

 054       שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול החברה מ"מ   102                      אש           -כיבוי-
2070917 

   054-2070915          גיא נעים  -ממונה בטיחות החברה   03-6270430/1*   6778חדר בקרה החברה 

 

 MSDS-( גז טבעי: מתאןMethane - CH4) 

 .תיאור: גז חסר ריח וחסר צבע 

  להחליף את החמצן באוויר.  תויכולבשל עלול לגרום לחנק סיכון בריאותי: הגז 
  מגע עם גז המתפשט במהירות כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום כוויות קור. במידה והגז ניצת, ייתכנו כוויות

 טרמיות.
  .סכנת דליקה: גז זה מהווה סיכון גדול לשריפה כאשר משתחרר 
 ילה גז זה עלולה לגרום לפיצוץ ולאחר מכן לשריפה של הגז.להבה או טמפרטורות גבוהות ליד צנרת המכ 

 .סכנת ריאקטיביות: הגז אינו ריאקטיבי 
 .נזקים סביבתיים: זניחים 

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

 
 בריאות         יציבות                

 
 
 
 
 הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו.מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו את  קבלןה

 ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
     

    

                                                               NFPA דירוג

 סיכון   0.........4סיכון  

 גבוה                     נמוך
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 תנאי ביטחון לביצוע -'גנספח 
 לכבוד 

 ("נתג"ז/ " "החברה)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
 

 עמידה בתנאי ביטחוןהתחייבות ל הנדון:
)להלן: ח"פ __________________ [ /יועץקבלן]שם מלא של הקבלן/הח"מ ___________________  יאנ

 ( מתחייב ומצהיר כלהלן:הקבלן""

כי הקבלן הוא וכל עובד או כל גוף שיפעל מטעמו, ישמרו בסוד כל ידיעה ו/או כל מסמך שיגיעו לידיהם  .1
שהוכנו ע"י חברת "נתיבי הגז הטבעי לישראל" או בקשר לפנייה ו/או להסכם שיחתם לרבות העתקים, בין 

 מטעמה או על חשבונה ובין שהוכנו ע"י הקבלן או מטעמו או על חשבונו.

עבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל.  שירותיםבנוסף חל על הקבלן איסור פרסום אודות ביצוע פרטי ה .2
 ההנחיה ע"י כל עובדיו.הקבלן מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו סעיף זה ולדאוג לביצוע 

הקבלן יכלול בהסכם עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע ההסכם, הוראה המחייבת  .3
 אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם. 

לאחר נשוא ההסכם רק ע"י עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של המזמין  שירותיםהקבלן מתחייב לבצע  .4
כתב ויתור סודיות  -, הכולל חתימה על 6העברת טפסים ממולאים כנדרש של שאלון לבדיקת ביטחון לרמה 

רפואית והסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי. מובהר בזאת כי לעבודה יאושרו עובדים שעברו תהליך 
 כאמור. 6בדיקה ביטחונית לרמה 

הודעה על בחירתו לביצוע העבודה, רשימה של כל  הקבלן יגיש לחברת "נתיבי הגז הטבעי" מיד לאחר .5
 העובדים שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודה.

הקבלן יתאם עם מנהל הביטחון של נתיבי הגז הטבעי מועד להתייצבות כלל העובדים המיועדים, למילוי  .6
 טפסים בנוכחותו או מי מטעמו. 

אשר את הקבלן והעובדים או לא לאשר לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל יהיה שיקול הדעת הבלעדי ל .7
 מבלי שיהיה חייב לנמק החלטותיו .

מובהר כי "נתיבי הגז הטבעי לישראל" תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד הקבלן או  קספלמען הסר  .8
להפסיק העסקת העובד לאחר שאושרה העסקתו. לא תהיה לקבלן כל טענה באשר לאמור לעיל והקבלן 

 שה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות שיהיו לו בגין האמור.מוותר מראש על כל דרי

הטיפול באישור הביטחוני להעסקה של עובדי הקבלן יבוצע באמצעות מנהל הביטחון של נתיבי הגז הטבעי  .9
( 14או מי מטעמו. לצורך זה יגיש הקבלן את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק לא יאוחר מארבעה עשר )

העבודה. במידה ובמהלך ביצוע העבודה יבקש להעסיק עובדים נוספים יגיש  יום טרם מועד התחלת ביצוע
( יום לפני המועד שבדעתו להתחיל 14הקבלן למנהל הביטחון את רשימת העובדים לא יאוחר מארבע עשר )

 להעסיקם.

 במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, יבוצע הדבר על חשבון הקבלן. .10

לאתר של החברה ולא יתחיל בביצוע עבודתו באתר החברה, או על מערכת מתחייב כי לא יכנס הקבלן  .11
ההולכה בשטח הפתוח, לפני שעבר הדרכת ביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת יעבור 

, הוראה זו תחול על הקבלן, ספקרענון לא פחות מפעם בשנה ו/או בהתאם לדרישות החברה. למען הסר 
 .והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי הסכם זה שירותיםביצוע העובדיו וכל הבאים מטעמו ל

הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות ורשומות אחרות הקשורות בעבודה  .12
 יחזיקם בארון/כספת נעולים במבנה סגור. 

שהגיעו לידי הקבלן בקשר הקבלן מתחייב כי בתום העבודה יוחזרו אל המזמין כל המסמכים והרשומות  .13
ובכלל זה מסמכים, דיסקים, מדיה אופטית וכל פריט ואמצעי אחר ששימש את   שירותיםובמהלך ביצוע ה

 הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של חברת נתיבי הגז הטבעי את אישורי הכניסה למתקנים שבהם  .14
חד מהעובדים שבשמו ניתן האישור מיד בסיום עבודתו של כל עובד היה צורך באישור כאמור, של כל א

 ובכל עת שידרוש זאת.
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 :הנחיות נוספות .15

 .שירותיםהנדונות אל מסמכי ה שירותיםהקבלן לא יאפשר גישת אנשים שאינם מורשים לעסוק ב .15.1

 אין לפרסם פרטים הקשורים לעבודה ללא אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה. -פרסום  .15.2

 עובדי הקבלן יחתמו על הצהרות סודיות לפי דרישת החברה. -מה על הצהרות סודיות חתי .15.3

כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון, כמו כן  .15.4
 מתחייב הקבלן לדווח מיידית למנהל ביטחון החברה על תקלות בשמירה על נוהלי נספח זה.

צהיר הקבלן, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת החוק מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .16
"( ומתוקף כך כפופה החוק) בסעיף זה להלן: " 1998 –להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 

"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת גופי הביטחוןלהוראות השב"כ, והמשטרה )להלן בסעיף זה: "
חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען מערכות ממוחשבות 

כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי יתכן שיחולו שינויים עקב  שירותים, שביצוע הספקהסר כל 
הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה החברה לקבלן לבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי 

  יטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.הב

 

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 
 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 הצהרה על העדר ניגוד עניינים -'דנספח 
 לכבוד 

 ("נתג"ז/ " "החברה)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

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

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

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

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

ל תחום קרוב אחר, המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש או עשוי לשמש לקוח האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כ
 החברה.

כלשהו, בין במישרין ובין האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינותפקיד .3
 ינווקאו עיס ינוחברה ואין בתפקיד/נותן שירותים לקבלןכ נועם תפקידבעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

חברה. במקרה של היווצרות ניגוד /נותן שירותים קבלןכ בצע את תפקידנול נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת
 יםמתחייב ובישיבות, הננ נו, לרבות במהלך השתתפות/נותן שירותים לחברהקבלןכ נועניינים תוך כדי תפקיד

. כן אנו מתחייבים לנקוט את כל נו על ניגוד עניינים אפשרידע לו, מיד כשיהחברה מנכ"ללהודיע על כך ל
האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם 

 כמתחייב בחוק.להוראות החברה ו

, לא נציע ו/או לא ניתן 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .4
ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, ו/או נקבל 

עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות 
אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך 

ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא 
משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או 

 הזמנה הנובעים ממנו.

כלפי החברה ו/או בהליך מכל  מאן דהואע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש אנו, לרבות מי שביצ .5
סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם, אלא 

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

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

 הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי  .7
לאחר  מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן

 מועד חתימת ההסכם.

אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  .8
שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו 

 ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

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

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

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

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 
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 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו -'הנספח 
 לכבוד 

 ("נתג"ז/ " "החברה)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

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

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

"(, החברהבע"מ )להלן: " נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת בע"מ בשם ועבור  נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת ל
, עובדיה ונושאי המשרה בה, כל גוף או ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהלרבות, מבלי למעט, פעילות

ה חבריימסר לנו על ידי ה ,אשר יגיע חברה,י או אחר או כל עניין אחר של הבמגע עסק חברהאדם הבא עם מי מה
ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל 

 "(. המידע הסודימקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיון )להלן: "

גם  ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין השאר ,לצורך כתב התחייבות זה כולל -" ידע סודימ"
ידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בע"פ( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, 

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

, מחירונים, חברהמתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה
ה, קשרי מסחר, חברבקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם ה הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי

חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכלים וחשבונאים, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות 
ה, חברה, רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברעסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי ה

, ליקויים וכשלים מכל חברהה וארכיבי החברעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של המערכת ההפ
ה, וכן כל דבר ועניין חברמין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל

או  חברהוקיה של ההמכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיס
, כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת למעטהקשור בכך בכל צורה שהיא, 

 התחייבות זו או כל התחייבות אחרת, מידע בנחלת הכלל .

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

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

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

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי 
 חברהוא, עלול לגרום ללסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשה

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

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

כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת 
כנגד כל צד ג'  חברהות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא להעומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכ

 אחר בקשר עם נזק כאמור.

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

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

אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה  מהחברה, בכל עת, 
ו/או בשליטתו של כל  ט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנולהחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפור

, בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין נואדם אחר מטעמ
כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו. 

 .ך ו/או מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמורכל מסמ

, שינוי מבנה ארגוני, חברההתחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או שליטה ב
ו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל ה. לפיכך, הננרבחשינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו כלל יהתחייבויות
 נו על פי הסכם זה. יהתחייבויות
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אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ואנו 
ים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר מתחייב

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

לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול  החברהמובהר כי אין באמור בהתחייבות זו  כדי לחייב את 
 . החברהדעתה המוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום מצג  החברהעוד  מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי 
וודא כל מידע בטרם ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ול

 ייעשה בו שימוש.

ו/או לגוף ו/או  אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש לחברה

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

 ללא הגבלת זמן.

 הקבלן:ולראיה באנו על החתום בשם 
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 41מתוך  35 
345081 

 אישור ביטוח –ו'  נספח
           לכבוד

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

 נ., ג.א.

" ( את הביטוחים המפורטים יחידי המבוטח)להלן : ""( הקבלן.................... )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם
כמוגדר בהסכם הנ"ל,   ושטחי אש םמתן השירותים, לרבות בשטחים ביטחוניי צוע העבודות ו/או בילהלן בקשר עם 
 כמפורט להלן :  

 להלן פרוט הביטוחים:
 
 : כלפי צד שלישיאחריות ביטוח   .1
 

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

 קופת הביטוח.$ למקרה ובסה"כ לת2,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 

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

 
לי ם, מנהליהם, בעעובדיהכולל  החברהמדינת ישראל, משרד הביטחון ושל  םלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

 .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו הקבלןלמעשי או מחדלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון 
 
 : מעבידים אחריותביטוח   .2
 

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

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

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

 
ם, מנהליהם, בעלי מניותיהם וחברי עובדיהכולל  החברהמדינת ישראל, משרד הביטחון והפוליסה תכלול את 

 עבידים של הנפגע.כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מהדירקטוריון 
 
 :קצועיתמ אחריותביטוח   .3
 

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

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

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

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

 
 :בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל

 
 .הקבלןמצד עובדי אי יושר 

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

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

 נזק כספי או פיננסי.
 

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

 שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה וזאת כנגד תוספת פרמיה.
 

ם, מנהליהם, בעלי עובדיהכולל  החברהמדינת ישראל, משרד הביטחון ושל  םלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
 .יות צולבתוזאת בכפוף לסעיף אחר והפועלים מטעמו הקבלןלמעשי או מחדלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון 

 



 

 41מתוך  36 
345081 

 
 :הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות  להוראות הבאותכל 
 
ם, בעלי , עובדיהםמנהליהמדינת ישראל, משרד הביטחון, החברה, ו לתחלוף כנגד נהננו מוותרים על זכות .1

ות או לוותר על זכ שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו , וכן כלפי כל אדם או גוףמניותיהם, חברי דירקטוריון
 .השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח

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

 בכתב. משרד הביטחון או לפי הוראותיהם 
 
ו משרד מדינת ישראל ו/אהפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י  . 5

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

, כאשר קיים חריותנואכל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  
 .מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ו/או החברה ביטוח אחר, לא יופעל כלפי

 
לידי מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון הפוליסות הנ"ל  לא תצומצמנה, לא תבוטלנה  אלא אם כן תימסר   .6

 יום מראש. ( 60שישים )הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן לפחות ו/או החברה 
ולפיכך לא יחול בו או הקבלן דוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הבטוח בהסכם עם י 

 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב כאמור לעיל. 
  

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

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

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

  ,זה
 

__________________                __________________ 
 שם החותם ותפקידו   חותמת חברת ביטוח
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 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אש - ז'נספח 

 

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

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

 " 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 "מתחייב, לפי דרישת משהב הקבלן 1.1
פינוי כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה ת הקבלן ו/או כל אדם המועסק מטעמו. חפץ הנמצא בחזק

 שבהסכם.

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

 של הארכת תקופת העבודות כאמור.  ב

מובא לידיעת הקבלן כי לחברה נוהל לתאום עבודות בשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל הקבלן לפעול  1.3
על פיו ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה. מובהר כי נוהל זה ניתן לשינוי ע"י החברה ו/או 

כאמור תינתן על כך הודעה לקבלן  אשר מתחייב משהב"ט, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה של שינוי 
  להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 2

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

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

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

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

 .1952 –ת המדינה(, תשי"ג )אחריו

לעיל יחול אף לגבי כל נזק שייגרם  2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי הפטור בסעיף  2.2
לכל צד שלישי לרבות לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים אחרים של החברה ו/או למי מטעמם 

 א ו/או עקב פינויים. עקב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג שהו

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

 בשטחי האש, בגין כל אחד מאלה: 

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

כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו, ו/או  לצד ג' בקשר עם  2.3.2
 עבודות הקבלן בשטחי האש;

ת ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו, מבלי לגרוע מכלליו"דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משהב 2.3.3
 האמור לעיל, על ידי מי מטעם הקבלן;

 פינוי הקבלן ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות. 2.3.4

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

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

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

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

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

ט או החברה הודיעו לקבלן עם "פינויו של הקבלן ו/או מי מטעמו בשל צרכים ביטחוניים, ובלבד שמשהב
שה שיוגשו נגדם בקשר עם האמור בסעיף קטן זה אשר הקבלן אחראי בגינם ואפשרו קבלת תביעה ו/או דרי

 לקבלן להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל.

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

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

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

 סודיות ואבטחת מידע . 4

הקבלן מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה בשטחי האש ולפי ההסכם וכי הם  4.1
ט, שיגיעו "ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר נוגעים לחברה ו/או למשהב

ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע אליהם 
בקשר  ט"קשר עם התחייבויות החברה למשהבהתחייבויותיה לפי הסכם זה, לרבות בשטחי אש, וכן ב

ע"י החברה מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקפם  הקבלןלפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת 
 לאחר גמר ביצוע העבודות וההסכם.גם 

וכל מי מטעם הקבלן המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע  –עם חתימת ההסכם בין החברה והקבלן, הקבלן  4.2
יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש  –העבודות ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם
ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת  5המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך 

מתחייב כי במידת הצורך יחתום, לרבות  הקבלןכמו כן, העסקתו בכל עניין הנוגע לחברה, לפי המאוחר. 
המועסקים מטעמו כאמור לעיל בעבודות לפי ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש משהב"ט מן 

 .החברה ויעבירו לחברה כאמור לעיל

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

 
 

 ולראיה באנו על החתום בשם הקבלן:
 

 
 

 
 

 

 יךתאר חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 ערבות  -' ח נספח 
 לכבוד

 "( החברהחברת נתיבי הגז לישראל בע"מ )להלן "
 , תל אביב8קריית עתידים, מגדל 

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

הכנס את שם ]-"( אשר החברה עשויה לדרוש, בכתב, בשם הסכום הערבות₪ )"עד לסכום כולל של ]_________[ 
 שירותי ממונה  בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי למתן"( בקשר להסכם קבלןה[, )"קבלןה

 בתאריך ]_________[.  קבלןשנחתם בין החברה ל

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

 חתימת ההסכם ע"י הצדדים.חודש המחירים לצרכן " יהיה מדד המדד היסודי"
פני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י שפורסם להאחרון ערבות יהיה המדד ה ןלעניי" המדד הקובע"
 ערבות.ה
 ערבות יחושבו כדלקמן:ה ןלעניי "פרשי הצמדהה"

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

 הפרשי הצמדה. נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישותיכם עד לסכום הערבות, ללא כל

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

לחברה הסכום המלא כנדרש  ( ימים מקבלת דרישת החברה הראשונה בכתב, ישולם7אנו מתחייבים כי תוך שבעה ) .4
על ידה בכתב, מעת לעת, עד לגובה סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שהחברה תצטרך לנמק ו/או לבסס 

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

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

 ובכפוף לאמור להלן, תיוותר בתוקף במלואה עד [הכנס תאריך]ערבות זו בתוקף מיום ]__________[  .6
  )כולל(.  [חודשים מתאריך חתימת ההסכם  13תום ]__________[ ]

הערב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב, לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הערבות כאמור  .7
 לעיל.   6 בסעיף 

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

 הדין.

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

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

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

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

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

 ___ חתימה וחותמת: ______________על ידי  שם:______________  תפקיד: ___________      
 

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

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

 )יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך(
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 ושונות המכרזמסמכי  -נספח י'         
 ף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך()יצור

 
 ( על נספחיו.346811)מס' מסמך  שירותי ממונה  בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעימכרז למתן  .1
 .הליךהכל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע"י החברה במהלך  .2

 כל נספח אחר. .3

 
 


