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מ________________________.
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הואיל:
והואיל:

ומנהל הביטחון זכה בהליך תחרותי שקיימה החברה לצורך קבלת שירותי מנהלי ביטחון
מרחביים ,לרבות ובהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח א' ,והכל כפי שתורה
החברה למנהל הביטחון (להלן" :השירותים").
ומנהל הביטחון מצהיר כי יש לו ניסיון ,כישורים ,מומחיות ,מיומנות ,ידע מקצועי,
היכולת ,כל הרישיונות והאישורים הדרושים (במידה שנדרשים) ,כל האמצעים הטכניים
והארגוניים ,הכל ,כפי שדרוש ,לשם קיום כל התחייבויותיו באשר למתן השירותים ברמה
המקצועית והגבוהה ביותר (המקובלת בשירותים דומים) וישקיע את מיטב המשאבים
שבידיו; כי הוא מתחייב לדאוג לכך שמצב דברים זה יישאר בתוקפו למשך כל התקופה
בה יוזמנו ממנו שירותים על ידי החברה; וכי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם
מבוססת על הצהרותיו אלו ויתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם.

והואיל:

ומנהל הביטחון ישמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על-פי ההסכם ,וכי אין ולא יהיו,
במישרין או בעקיפין ,כל יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או מי מטעמה לבין מנהל
הביטחון וכי מנהל הביטחון יקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד
המותאם למעמדו כקבלן עצמאי ,שהינו תעריף הגבוה ב 50%-לפחות מן התמורה אותה
היה מקבל מנהל הביטחון לו היה מבצע את השירותים כעובד החברה ולא כקבלן עצמאי.

והואיל:

והחברה מסכימה ,לבקשת מנהל הביטחון ,למסור למנהל הביטחון את ביצוע השירותים
על בסיס היותו קבלן עצמאי דווקא על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין תעריפי
השירות והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות ,וזאת לאור אופי השירותים שיש לספק
על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה ,ההולמים
התקשרות עם קבלן עצמאי ,ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.
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לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו
לבין נספחיו ,הוראות ההסכם גופו עדיפות.
 .2הסכם זה נעשה לתקופה של  24חודשים ,אשר תחל מיום מועד תחילת מתן השירותים ("תקופת
ההסכם") .לחברה תישמר האפשרות להרחיב את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות 24
חודשים כל אחת ,בכפוף לאישור ועדת המכרזים של החברה ובהודעה מראש של החברה למנהל
הביטחון של  30ימים לפחות.
 .3א.
ב.

במשך תקופת ההסכם מקבל מנהל הביטחון על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים.
מובהר כי השירותים יינתנו בלעדית על ידי מנהל הביטחון עצמו.
מנהל הביטחון יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ובפיקוחו של מנהל
הביטחון של החברה (להלן" :הממונה") .החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל
עת בהודעה בכתב שתשלח למנהל הביטחון.

 .4במהלך תקופת ההסכם ,בתום כל חודש קלנדרי ,יגיש מנהל הביטחון לממונה דו"ח על ביצוע
שירותיו מההיבט המקצועי בחודש שחלף הכולל פירוט המטלות שבוצעו (להלן" :דו"ח העבודה").
דו"ח העבודה ייבדק ויאושר ע"י הממונה .מנהל הביטחון מסכים ומאשר ,כי אישור הממונה
מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום בגין התמורה .לעניין שעות העבודה – ראה מפרט
השירותים בנספח א'.
 .5היקף ההתקשרות יכלול  25ימים בהם יורשה מנהל הביטחון שלא לספק שירותים לחברה מכל
סיבה שהיא ,לרבות חופשה ומחלה (להלן" :ימי ההעדרות המורשים") .כל יציאה של מנהל
הביטחון לחופשה תהא בתיאום ולאחר אישור מועד החופשה מראש ע"י הממונה .מובהר כי
במסגרת ימי ההיעדרות המורשים לא יכללו ימי חג ושבתות.
 .6תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות מנהל הביטחון על פי הסכם זה ,תשלם החברה
ליועץ סכום של ______________ [ ₪ימולא לאחר הזכייה בלבד] בחודש ("התמורה
החודשית") .לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.
בנוסף לתמורה החודשית ישולם למנהל הביטחון סכום חודשי בגובה  ₪ 3,000בגין שימוש בחודש
מלא ברכב מסחרי ייעודי (טנדר) של החברה (כולל ציוד ייעודי למשימה) ומכשיר טלפון של החברה
(כולל אפליקציות ייעודיות למשימה) אשר יסופקו ע"י החברה למנהל הביטחון ואשר נדרשים
לביצוע השירותים ומצויים ויישארו בבעלות החברה (בשל העובדה שמנהל הביטחון נדרש לשלם
שווי מס מלא בגין הטבת שווי רכב של טנדר וטלפון כאמור ,ובכפוף לביצוע תשלום כאמור
בהתאם לדין כסדרו).
א.

ב.

ג.

ד.

החברה תבצע את התשלום בשיטת "שוטף  30+יום" ממועד קבלת החשבון על צרופותיו,
בכפוף לאישור הממונה ,וזאת למעט בגין חודש התשלום הראשון אשר יתבצע בדרך של
תשלום מקדמה על החשבון .עם קבלת התשלום יעביר מנהל הביטחון לחברה חשבונית
מס.
מוסכם בזה בין הצדדים כי ,למעט אם קבוע במפורש אחרת בהסכם זה ,שום תשלום
אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  6זה לא ישולם ע"י החברה ,לא במהלך מתן השירותים
ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר אתם ו/או
כל הנובע מהם (לרבות הוצאות) ,לא למנהל הביטחון ולא לכל אדם או גוף אחר.
מובהר כי התמורה החודשית אינה כוללת שווי מס עבור שימוש ברכב ובמכשיר נייד
אשר יסופקו על ידי החברה למנהל הביטחון .החברה תזכה את מנהל הביטחון בגובה
שווי המס האמור מדי חודש בהתאם לסכומים ששולמו על ידו.
מנהל הביטחון מתחייב כי יש בידיו במועד החתימה על הסכם זה ,אישור תקף על ניהול
פנקסי חשבונות ורשימות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -וכי יהיה
בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה אשר יוצג מפעם לפעם
בפני החברה לפי דרישת הממונה.
מוסכם כי בעת מימוש האופציה כאמור בסעיף  2לעיל ,מחירי השירותים יעודכנו לגבי
כל אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות ,לפי העניין כלהלן:
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עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע החל מתחילת החודש ה 25 -ממועד תחילת
השירותים בפועל ,בתדירות של אחת לשנה בלבד במועד תחילת תקופת התקשרות נוספת
כך שהתמורה תהיה צמודה ל 100% -מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן
המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .מדד
הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה ואילו המדד
הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של תקופת התקשרות הנוספת
לגביה מבוצע העדכון .עדכון דומה יתבצע בראשית השנה השלישית ,הרביעית ,החמישית
והשישית ורק בכפוף לכך שהחברה מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת
 12החודשים שקדמו לה .מלבד עדכון התמורה בסעיף זה ,לא יחול כל שינוי בתמורה
שנקבעה בהסכם זה במשך כל אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות.

 .6מנהל הביטחון מתחייב בזה:
לעשות את כל ההכנות הדרושות באופן סביר והסידורים הסבירים הדרושים למתן
א.
השירותים בהתאם להסכם זה.
לתת את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל מנותן שירותים בתחומו,
ב.
תוך מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים או אספקתם ,להשקיע
ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים לשביעות
רצונה של החברה .מנהל הביטחון מתחייב לעשות כל דבר הנדרש והסביר שנותן שירותים
סביר אחר בתחומו היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 .7א.

החברה רשאית בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,להפסיק את תוקפו של
ההסכם ו/או לבטלו מכל סיבה שהיא וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ של  30ימים
מראש .מנהל הביטחון רשאי בכל שלב ,על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי ,להפסיק את
תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו מכל סיבה שהיא וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לחברה
של  60ימים מראש.
עשתה החברה שימוש בזכותה לפי סעיף זה ,לא תהא חייבת לנמק את הסיבה לסיום
ההתקשרות ומנהל הביטחון לא יהיה זכאי לכל פיצוי על-פי דין או הסכם בשל כך ,ובלבד,
שמנהל הביטחון יהא זכאי לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לספק
על פי הסכם זה עד מועד הפסקת ההסכם.

ג.

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין או
על פי הסכם זה.

ד.

מובהר בזאת כי ,בכפוף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סיום ההסכם על פי סעיף זה ובין
מכוחה של כל זכות אחרת של החברה על פי הסכם זה או על פי דין ,למנהל הביטחון לא
תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת מתן
השירותים על ידו ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם
למנהל הביטחון על פי הסכם זה עד מועד הפסקת ההסכם .זכותו של מנהל הביטחון
לקבל תשלום כפופה לאישור הממונה ,כמפורט בסעיף  6לעיל ולאמור להלן.

ה.

הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה ימציא מנהל הביטחון לחברה תוך  3ימים את כל
המידע שקיבל או הפיק בקשר עם ההסכם .מנהל הביטחון לא יתנגד בדרך כלשהי
להעסקת חברה ו/או מנהל ביטחון אחר במקומו ,וישתף פעולה בהעברת התפקיד ,במתן
מידע ,ובכל דרך אחרת.

ו.

לאחר קבלת אישור החברה כי המידע אכן הועבר לידיה בהתאם להתחייבות מנהל
הביטחון כאמור לעיל ,ישמיד מנהל הביטחון כל עותק של המידע אשר יישאר בידיו,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עותקים על אמצעי אחסון מגנטים ו/או אחרים,
ניידים וקבועים ,בכפוף לכל דין.

ב.
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ז.

מובהר כי הוראו ת ההסכם אשר על פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום
השירותים או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות ,מבלי למעט ,ההתחייבות לעניין
סודיות ,ימשיכו לחול על אף סיום תוקף ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא (לרבות
כאמור לעיל) לרבות ביטולו.

 .8מנהל הביטחון מצהיר שידוע לו כי מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו ואשר אינו נחלת הכלל ,לפי
הסכם זה הוא סודי ואין לגלותו ללא אישור מראש של החברה ,אלא אם נמסר למנהל הביטחון
לצורך הפצתו לגורמים שלישיים ו/או לצורך פניה לקבלת הצעות ו/או שמסירתו לצדדים
שלישיים מתחייבת ממהות השירותים.
מנהל הביטחון מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד
 .9א.
אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.
ב.

אם תמצא החברה כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין מנהל הביטחון ובין החברה ,תהא
החברה רשאית לבטל ההסכם לאלתר ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

ג.

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

ד.

במועד החתימה על הסכם זה יחתום מנהל הביטחון על התחייבות לסודיות ועל הצהרת
על העדר ניגוד עניינים בנוסחים המצורפים להסכם זה כנספח ב' ונספח ג' בהתאמה.
החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין בכל התוצרים שהופקו ע"י מנהל הביטחון
במסגרת הסכם זה לצורך ובקשר עם אספקת השירותים ,לרבות הדו"חות ,הנתונים,
החומר הכתוב ,ההערכות ,המודלים ,הכלים והמידע (להלן" :התוצרים") ומנהל הביטחון
לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם ,אלא לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
כל חומר מכל סוג שהוא שרכש מנהל הביטחון לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה
החברה ,יהיה רכושה של החברה ועל מנהל הביטחון להעבירו לחברה מייד בסיום
השימוש בהם לצורך מתן השירותים.
במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,מנהל הביטחון לא יפר כל זכות קניין רוחני,
כולל זכויות יוצרים ,של גורם כלשהו .הופרו זכויות כאמור ,יהיה מנהל הביטחון האחראי
הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לה עקב
תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.
סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.
מובהר במפורש ,כי לבקשת מנהל הביטחון הוא יתפקד כקבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה
כדי ליצור יחסי עובד ומעביד ו/או שותפות ו/או שליחות ,בין הצדדים .יחסי הצדדים יהיו
בכל שלב מההתקשרות יחסי מזמין – קבלן והחברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא
לנזקים שייגרמו ליועץ בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב מנהל הביטחון לשאת בכל התשלומים
הסוציאליים ותשלומי המס החלים עליו לפי כל דין .בנוסף ,ככל שיידרש לכך על פי דין,
מנהל הביטחון מתחייב במפורש לדאוג בעצמו לביצוע הפרשות פנסיוניות לעצמו ,באופן
שוטף ,מתוך התמורה הקבלנית שיקבל.
מובהר ומוסכם בזאת על הצדדים כי במידה וייקבע על ידי בית הדין לעבודה או רשות
אחרת כלשהי בעקבות תביעה כלשהי ו/או טענה או הליך שיזם מנהל הביטחון או מי
מטעמו ,כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין מנהל הביטחון וכי על אף
הסכמתם ההפוכה המודעת של הצדדים ,מנהל הביטחון זכאי לתשלום זכויות כעובד
(להלן" :יום הקביעה") ,הרי ששכר הטרחה הבסיסי המשולם למנהל הביטחון עבור מילוי
כל התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה בשיעור של  50%מהתשלום אשר שולם למנהל
הביטחון בעבור שירותיו ,בתוספת מע"מ כשיעורו בדין במועד כל תשלום ,כאשר כל
היתרה בין התשלום אשר שולם למנהל הביטחון עבור מתן שירותיו לבין הסכום הנובע
מהשיעור הנקוב בסעיף זה ,יהווה הלוואה צמודת מדד נושאת ריבית מרבית כדין ,אשר
מועד פירעונה חל ביום הקביעה כאמור לעיל ושעל מנהל הביטחון להשיבה לחברה
לאלתר.

 .10א.

ב.
ג.

ד.
 .11א.

ג.

ד.

עמוד  4מתוך 11

ה.

למען הסר ספק בלבד ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף (ד) לעיל ,היה והחברה תתבע בגין
יחסי עובד-מעביד בינה לבין מנהל הביטחון ,ישפה מנהל הביטחון את החברה באופן
מיידי ועם הצגת דרישת החברה לכך ,בגין כל סכום שתשלם החברה ובגין כל הוצאה
שתישא בה החברה לרבות כל העלויות שייגרמו לחברה במסגרת הטיפול בתביעה .שיפוי
כאמור יחול בתנאי שהחברה תודיע למנהל הביטחון מיידית עם קבלת דרישה או תביעה
כאמור ,ותאפשר לנותן השירותים להתגונן ולא תתפשר ללא אישורו.

 .12מנהל הביטחון יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק,
רכוש או גוף ,ו/או לכל אובדן ו/או נזק אחר מכל סוג שייגרם ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה
משירותי מנהל הביטחון או בקשר אליהם.
 .13אין מנהל הביטחון רשאי להעביר ו/או להמחות זכויות או חובות לפי הסכם זה ,כולם או מקצתם,
לאדם ו/או גוף אחר.
 .14מנהל הביטחון מוותר בזאת על כל זכות לעכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה
לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל על תוכניות ,מסמכים ,תוצרים אחרים של השירותים
ומידע בכל צורה שהיא בין אם הופקו על ידי מנהל הביטחון ובין אם לאו.
 .15מנהל הביטחון מצהיר בזה ,כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנתנה לו על-ידי החברה לספק את
השירותים אינה הרשאה בלעדית ,וכי החברה תהא רשאית ,בכל עת ,להתיר גם לאחרים להפעיל
ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבורה.
 .16כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד .אם אחד הצדדים לא ישתמש
במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה ,לא ייחשב הדבר כויתור של אותו
צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן .
 .17מוסכם ומוצהר בזאת כי הסכם זה מבטא את מלוא הסכמות הצדדים וכל הסכמה אחרת ו/או
קודמת בכתב ובין בעל פה בטלה ומבוטלת.
 .18מנהל הביטחון מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה
שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רשות ,או מן הצורך
לתת כל הודעה ,המוטלים על פי כל דין.
 .19החברה תהא רשאית לקזז כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע ליועץ לפי הסכם זה ,כנגד כל
סכום המגיע לחברה מאת מנהל הביטחון.
 .20בהסכם זה:
"שנה" ו"חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני.
א.
כל האמור בהסכם זה בלשון הרבים במשמע ,וכן להפך ,וכל האמור בהסכם זה במין זכר
ב.
אף במין נקבה במשמע ,וכן להפך.
 .21כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום ,לפי המענים
הרשומים בראש הסכם זה .כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו
נתקבלו על ידי הנמען תוך  72שעות מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 .22על ההסכם יחולו אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך יהא אך ורק בית המשפט
המוסמך בתל אביב יפו.
 .23הנספחים להסכם זה ובכלל זה הנספחים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,כאשר הוראות
התנאים הכללים שבהסכם זה גוברים על הוראות הנספחים.
נספח א'  -מפרט השירותים .
נספח ב'  -התחייבות ל שמירת סודיות.
נספח ג'  -הצהרה על העדר ניגוד עניינים.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ
_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

חותמת התאגיד__________________________ :
תאריך______________________ :
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מנהל הביטחון
_______________________ _______________
שם מלא
תאריך_______________________ :

חתימה

נספח א – מפרט השירותים
[יצורף מתוך מסמכי המכרז]
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נספח ב'
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ ___________________ [שם מלא] ח"פ ____________________
מתחייבים בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל
שימוש ,לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמנו ו/או באמצעות אחר ,במעשה ו/או במחדל ,בכל מידע הנוגע
ו/או הקשור לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בשם ועבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה") ,לרבות ,מבלי למעט ,פעילותה ,עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה ,עובדיה
ונושאי המשרה בה ,כל גוף או אדם הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של החברה,
אשר יגיע ,יימסר לנו על ידי החברה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה,
ראיה או עיון (להלן" :המידע הסודי").
"מידע סודי"  -לצורך כתב התחייבות זה כולל ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין
השאר ,גם ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בע"פ) נוסחאות ,רישומים,
תרשימים ,מסמכים ,תיאורים ,תוכניות ,תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים,
דגמים ,שכלולים ,מחקרים ,דיווחי מכירות ,מחקרי ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח
וארוכת טווח של החברה ,מכשירים ,מתקנים ,מוצרים ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות
שיווק ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים ,הנחות ,רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם
החברה ותנאי התקשרות עם החברה ,קשרי מסחר ,חישובים כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים
כלכלים וחשבונ אים ,לרבות ,מבלי למעט ,ניתוחים של תוצאות עסקיות ,עלויות הפעילות והמוצרים ,נכסי
החברה ,רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה ,מערכת ההפעלה של המחשבים,
המסופים ,והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה ,ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל מידע
מקצוע י מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או
העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל
צורה שהיא ,למעט  ,כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו
או כל התחייבות אחרת ,מידע בנחלת הכלל .
התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר (למעט עובדים
הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על
התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש)  ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייבים לא
לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר
האמור.
אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו
כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא ,עלול לגרום
לחברה נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות
כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או
מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,מיד עם קבלת דרישה
הראשונה ,בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
ו/או תרופה אחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי
שתהא לחברה כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.
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אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות
אחרים שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר
האמור בהסכם זה.
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 ,להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או
בשליטתו של כל אדם אחר מטעמנו ,בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה
ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו .כן אנו מתחייבים
שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של
החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.
התחייבותנו על פי מ סמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או שליטה בחברה ,שינוי מבנה
ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו
לקיום כלל התחייבויותינו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו
אליו כלל התחייבויותינו על פי הסכם זה.
אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה,
ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע
ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת ,בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים ,על מסמך
"התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח אשר תמציאו לנו.
מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו
בשקול דעתה המוחלט של החברה.
עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו ,משום
מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל
מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או
לגוף ו/או לחברה אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות
זה.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר
אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו ,ובכפוף לאמור לעיל בלבד.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו
ללא הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום:
שם החברה/שותפות
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תאריך

שם החותם

תפקידו

חתימה

נספח ג
תאריך_________________:

לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
הנדון :הצהרה על העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ _________________ [שם מלא] ______________ [ת"ז] (להלן" :הספק") מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה כמנהל ביטחון מרחבי בנתג"ז ובתוקף תפקידי זה.
 .1הריני מתחייב בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידי כספק/נותן שירותים לחברה ו/או להימנע
מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .2בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אני אמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או במהלך ביצועו,
כל מידע הקשור בהיותי בעל מניות/ני" ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או
התשתיות ,המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה.
 .3תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי
ובין עסקי ,עם תפקידי כספק/נותן שירותים לחברה ואין בתפקידי או עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לבצע את
תפקידנו כספק/נותן שירותים חברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידי כספק/נותן שירותים לחברה,
לרבות במהלך השתתפותי בישיבות ,הנני מתחייב להודיע על כך למנכ"ל ,מיד כשיודע לי על ניגוד עניינים אפשרי .כן אני
מתחייב לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול
בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
 .4בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא אציע ו/או לא אתן ו/או אקבל
ו/או אבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורי ו/או עבור
אדם ו/או עסקי ו/או עסקו של אחר ,כל 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 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.
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 .5לא אייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלתי עבור
החברה במסגרת ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבלתי את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה
הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים .התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם
מכל סיבה.
 .6לא שידלתי ו/או שיתפתי פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא
נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
.7

לא שידלתי ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא אעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

 .8הנני מתחייב להודיע מידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .9אין באמור בהצהרתי זו כדי לגרוע מחובותיי על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלי בתוקף תפקידי כנותן שירותים
לחברה.
 .10הנני מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא
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תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

