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 הגדרות ותחולה .1

  תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:זה במסמך  1.1

 .חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  -" נתג"ז" או" חברהה"

 (.474363)מס' מסמך  "במסמך זה על כל נספחיו, לרבות המפרט הטכני המצ –" הסכם"

 .שירותיםלספק את ה החברהמי שנבחר ע"י   - "ספקה"

, שאיות מנוף לאתרים לפי דרישת החברה מעת לעת, לרבות אספקת כל כח האדםאספקת מ – "השירותים"
הובלה ופריקה של עבודה, הנפה, העמסה, קשירה, הכוונה, והדברים הנלווים הנדרשים לצורך  האביזרים

 . .התאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני המצורף לולוחות הזמנים, במשא מכל סוג, ב

, מכרזל נתג"ז צרפהשומפרט כל מסמך  כחלק בלתי נפרד הכוללת שירותים לקבלת ההמכרז  –" המכרז"
  ו.מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו למכרז על נספחיו האחר שוכל מסמך  סכם זהלרבות ה

או מי שהוסמך ע"י החברה למלא  סמנכ"ל התפעול של החברה או מנהל האחזקה של החברה –" הממונה"
  תפקיד זה.

ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני, לרבות אי אספקת משאית  אי –" אי התאמה"
  ו/או הסמכה כנדרש לפי הדין לצורך ביצוע השירותים. נותרשיו, לרבות חוסר במנוף מתאימה, העדר כח אדם

  .(וימי שבתון ימי ו', שבתות, ערבי חג וחג)כולל  םמשמעם ימים קלנדאריי -" יום" / "ימים"

/או ו נתג"זזכויות  ו/אוהמכרז מתנאי לא יגרעו ו/או ישנו  ל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחרכ 1.1
    .בכתבובמפורש  נתג"ז אלא אם הסכימה להם ,המכרז לפי התחייבויות הספק

 מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. החתומים על ידי שני הצדדים זה ונספחיוהסכם המבוא ל 1.4

 ם הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.כותרות הסעיפי 1.3

 
 הצהרות הספק .2

 :כלהלן מצהיר מתחייבהספק 

אמצעים ח האדם והמומחיות, כהניסיון, הבעל ,והוא סכם זהוההשירותים כי אין לו כל מניעה לביצוע  .1.1
, לרבות אישור עוסק מורשה וניהול ספרים, המתאימים וההסמכות האישורים ,כל הרישיונות הפיסיים,

באם תיווצר מניעה . ך ההתקשרותבמהלזה ויישאר כשירותים לביצוע ה נדרשים לפי כל דין רלבנטיוה
 .מוקדם ככל הניתןלהסרתה אמצעים סבירים כל הב נקוטשמקורה בספק ו/או מי מטעמו מתחייב הספק ל

ם במקרה של היכולת לגבותלרשותם כל כח האדם, משאיות המנוף וכלי העבודה המתאימים; לרבות כי לרשותו  .1.1
 היעדרות ו/או תקלה.

ומצהיר כי לא קיימים  1767-כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז .1.4
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים מהחברה להתקשר עמו 1לגביו התנאים המפורטים בסעיף 

 .זה בהסכם

יות אחרבעל כי הוא ו הוראות הדין כשהם מקיימים את כלים שירותהוא יספק את הו שלמהתו הצעכי  .1.3
 על אושרומטעמו )אם יהיו( אף אם  משנה קבלני שללרבות ההסכם, בקשר עם השירותים שיבצע  לכל בלעדית

 .נתג"ז ידי

 הספק לפי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד. מחובות ואחריותכדי לגרוע סכם זה אין בהוראות הכי  .1.2

 

 כלליותוראות ה .3

בכל  ומקיימים מתאימים למטרה ולשימוש להם נועדוהספק אחראי כי משאיות המנוף על כל אביזריהן יהיו  .4.1
 , רישוי ובדיקות תקופתיות. כל דרישות הדין לרבות ומבלי למעט לעניין בטיחותאת  עת

ק בכל קריאת שירות להזמנת השירותים ימסור הספק לנתג"ז תעודת משלוח חתומה במקור )בצירוף עות .4.1
אחד( הנושאת את מספר הזמנת החברה וכן כל פרט רלבנטי אחר שיידרש באופן סביר ע"י החברה )אם 

 יידרש(.

לקריאת  . אספקה מוקדמת למועד שנקבע בהזמנהכל שירות ובכלל זה אספקה יש לתאם מראש עם נתג"ז .4.4
 לא תתקבל ללא תאום ואישור  מראש של הממונה.  שירות
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, המשא אחראי הספק בלעדית לקשירת ,לספק ו/או מי מטעמו או עבורה משא כלשהו מהחברהמסירת עם  .4.3
 הנפתו, הובלתו, פריקתו וסימונו כנדרש בהסכם זה ועל פי הדין. 

לגמר פריקתו עד ולצורך קשירה והעמסה מאת החברה  ושקיבל מרגע הספק בעל האחריות הבלעדית למשא .4.2
 . שירות לקריאת בהזמנה ע"י החברה השנקבעהיעד נקודת בבמועד ו

)עוד  תווהובל תוהנפקשירתו וע"י הספק לצורך  המשא הכנתמועד יחשב  לספק מסירהמועד הלצורך זה 
החל ממועד מסירתו לספק שתיגרם למשא הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הספק ישא בכל בטרם הנפת המשא(. 

 השנקבענקודת היעד ב ין ובמצב שבו קיבל אותו לצורך ביצוע השירותיםתקכשהוא פריקתו המלאה ועד ל
 .לקריאת שירות בהזמנה

 
 בטיחות .4

הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות בשירותים ולבטיחות עובדיו וכל  ספקמוסכם כי ה .3.1
 .הבא מטעמו

אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו מבצע את השירותים לפי כל הדינים הנוגעים לבטיחות ולגהות הספק  .3.1
יחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה, אם יינתנו, הנוגעות לבטיחות בעבודה, לפי נהלי הבט

 בעבודה ולשימוש בציוד, כלים ובחומרים בזמן השהייה באתר.

בטיחות ותנאים לשמירת עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את המתחייב להבטיח תנאי הספק  .3.4
עות לבטיחות על פי כל דין ובאין דרישה חוקית כפי בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוג

 ו/או ע"י החברה. 1723שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

מתחייב כי לא יכנס לאתר של החברה ולא יתחיל בביצוע השירותים בו לפני שעבר תדריך בטיחות  ספקה .3.3
ואינה גורעת מאחריות וחובות  ספקמטעם ה שירותיםכל הבא לביצוע ה מטעם החברה. הוראה זו תחול על

 .לפי הסכם זה ספקה

להסכם  נספח ב'לקיים ללא כל סייג את כל המפורט במתחייב מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק  .3.2
מסר לספק ע"י החברה. הספק יוכן בכל נספח בטיחות אחר, אם וככל שי לעניין הוראות בטיחות וגהות

ראי לוודא כי כל הבא מטעמו לביצוע השירותים יקבל לידיו את הנספח שלעיל ויפעל לפיהם במתן אח
 השירותים.

ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי אחר כל ספק מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, ה .3.7
ל מי אחר שהוסמך הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממונה הבטיחות מטעמה ו/או ש

 .בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות ספקמטעמה להורות ל

ו/או מי מטעמו אצל הממונה  ספקהוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של ה .3.6
ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה. מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות והנהלים של החברה ניתנים 

 ספקהחברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן על כך הודעה ללשינוי ע"י 
 מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לפי ההסכם. ספקוה

מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם לשחררם ו/או  ספקה .3.4
 4לפי סעיף  ספקבגין הפרת התחייבויות ה ספקתביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הלשפותם בקשר לכל 

 להסכם.

 ל עובדיו.ע"י כהוראות ביצוע הוודא את ול לעיל 4סעיף מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות  ספקה .3.7

 
 והגשת חשבונית תנאי התשלום ,מורההת .5

לרבות  ,הכל" תכולל"ו לשינוי נתנית ה, אינתסופי. תמורה זו היא הסכם זהבהוא כאמור סכום התמורה  .2.1
כל ביצוע  ,הובלה ,העמסה ופריקה קשירה, לרבות ,ת השירותאספקבכל העלויות הקשורות ומבלי למעט, 

שכר עבודה, רכב,  ,ורישיונות, אגרות םיקות, אחריות, מסים, היטלי, בדאביזרים, הקשורות בכך העבודות
טיפולים בו, דלק ונסיעות, לינה, אש"ל, טלפון, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, הוצאות 

למעט מס משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרדיות, עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים, 
כל שינוי מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה.  ספקה ערך מוסף.

  , כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה.  ספקכלפי מעלה בהיקף העבודות ו/או התמורה המגיעה ל

המצאת בכפוף לשירות ימים ממועד אספקת ה "74שוטף + "בתנאי תשלום של התשלום יבוצע לספק  .2.1
קבעה החברה אלא אם , הסכם זהכל אישור הנדרש לפי תנאי ומסירת  בגמר אספקה ת לנתג"זחשבוני

  במפורש אחרת.
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 בלבד.להלן  7בסעיף  כמפורט לא תוצמד אלא התמורה  .2.4

, ת"א 24166עתידים, ת.ד קריית עתידים, מגדל חברת נתיבי הגז הטבעי, החשבוניות יומצאו לכתובת הבאה:  .2.3
   .או כתובת אחרת עליה תודיע החברה מראש ובכתב לספק 7124141

ת מס' הזמנ כל אלה: )א( תציין אתאחת ותעודת משלוח אחת בלבד וקריאת שירות תתייחס ל כל חשבונית .2.2
סביר ע"י כל פרט אחר שיידרש באופן ; )ג( מס' תעודת המשלוח; )ד( קריאת השירותמס' הסעיף בנתג"ז; )ב( 

   החברה.

הספק יצורף העתק של תעודת המשלוח או חשבונית חתומה, הנושא/ת אישור קבלה יגיש לחשבונית ש .2.7
 .שירות, שקיבל את הנתג"זוחתימה של הגורם המוסמך ב

 
 קריאת שירות / הסכםשינוי, תיקון או ביטול  .6

 44עד  או ביטולה הקטנתהבות , לרקריאת שירותכל שינוי בלפי שיקול דעתה הבלעדי ז רשאית לבצע "נתג .7.1
לא תשולם כל  בוטלה קריאת שירות כאמור לעיל .שעות לפני המועד שנקבע לאספקת קריאת השירות

  .ו/או סעד אחרתביעה  פיצוי ו/אוכל אשר לא יהיה זכאי ל תמורה ו/או פיצוי לספק

השירותים על חשבונו  סופקו השירותים שלא לפי תנאי ההסכם ו/או המכרז אחראי הספק לחזור ולספק את .7.1
וללא כל תוספת תמורה. למרות זאת, במקרה כאמור לרבות בשל אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו 

ז להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את קריאת השירות או חלקה ו/או "לאספקת השירות, רשאית נתג
ביטול וע משאר הוראות הסכם זה. לבצע את השירות בעצמה ו/או ע"י גורם אחר על חשבון הספק, מבלי לגר

 . תקף מיד עם מסירת הודעת הביטול

 אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי התנאים הכלליים ו/או הדין.

הפר הספק תנאי מתנאי ההתקשרות, לרבות בשל אי עמידה בלוחות זמנים, רשאית החברה להודיע על ביטול  .7.4
 . לספק ימים מיום מסירת ההודעה 6יתבטל ההסכם בתוך ההסכם ובמקרה כזה 

קריאת השירות, את  ה נתג"זטלי, בההסכם והדיןתנאי פי ללנתג"ז  יםמבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמור .7.3
לכל פיצוי ו/או תביעה הספק לא יהיה זכאי לעיל,  6.2 - 6.3אחד מהסעיפים או את ההסכם  או חלקה, כולה

 . ו/או סעד אחר

ולגבות מהספק על חשבון הספק,  בוטלהו שהזמנתשירות נתג"ז רשאית להזמין אצל אחר, את ה במקרה כזה
של  וערכ לבין מהספק בוטלה ושהזמנתשירות החוזי של ה וההפרש בין ערכמחיר השירות המלא )כולל את 

מהעלות בפועל בגין הוצאות תקורה של  12%בתוספת  כפי ששולם לספק השירות האחר(ן שהוזמשירות ה
   .החברה

חלט להסכם זה ו/או הדין, לרבות זכותה לפי וסעד השמורים לנתג"ז זכות כל מבלי לגרוע מאין באמור לגרוע 
כתוצאה מאי ביצוע השירותים ו/או  לחברהבגובה עלות הנזק הישיר שנגרם  לספק המגיעיםסכומים ולגבות 

 .כדמי נזק מוסכמים מראש המשולמים לנתג"ז הצורך לבצעם ע"י ספק אחר

מהווה תשלום ראוי ומוסכם ו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק שלעילהצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם 
פרה. אין באמור לגרוע מכל מראש שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה על ידם לנתג"ז כתוצאה מסתברת של הה

 והדין, לרבות בגין נזק ו/או הפסד בשל איחור באספקה. הסכם זכות וסעד השמורים לנתג"ז לפי ה

ז "נתגמרשה ל והספק מיד וללא הודעה מוקדמתההסכם ז רשאית לבטל את "נתג בכל אחד מהמקרים שלהלן .7.2
אם נמסרו כל טובין נתג"ז תה הבלעדי של על פי שיקול דע באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא

 במתן רשות נפרדת על ידי הספק: ללא צורךנתג"ז שייכים להלספק 

במידה והוגשה בקשה פשיטת רגל של הספק ו/או היצרן; פירוק חברה למקרה והספק או היצרן הוא תאגיד; 
; יום מיום הינתנו 12תוך רן ו/או היצאי ביצוע פסק דין כנגד הספק ו/או ליצרן;  למינוי כונס נכסים לספק

 .ו/או היצרן שינוי בשליטה על נכסי הספקו/או היצרן;  פטירת הספק

 ההתקשרות והארכתהתקופת  .7

 .ממועד זה השנההסכם בתוקף החל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים ועד תום  .6.1

לתקופות ות, שנים נוספ 3לחברה נתונה האופציה לשיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם בעוד 
ההתקשרות  תקופתבכל פעם בנפרד )להלן: " ו/או יותר תייםשנשל  כפי שתידרשנה לחברהקצובות 
 .שנים מיום חתימתו 2"( ובסה"כ עד לתום הנוספת

ימים לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות או  44 תעשה ע"י מתן הודעה בכתב לספק הארכת ההסכם כאמור
. על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות הסכם זה בכפוף נייןתקופת ההתקשרות הנוספת, לפי הע
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מיד  ספקעם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל ההלן. לעדכון התמורה ל
 בהתאם להוראות הסכם זה.שירות לביצוע ה

, ימסור על כך יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או שנת ההתקשרות הנוספת אם מומשה על פי ההסכם 74 .6.1
 .התראה בכתב לחברהספק ה

 עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות .6.4

שבכתב הכמויות )בצירוף הנחה אם ניתנה ע"י השירותים  מחירי לעילמוסכם כי בעת מימוש האופציה כאמור 
 ( כפי שאושרו ע"י החברה יעודכנו לגבי תקופת ההתקשרות הנוספת כלהלן:ספקה

 
מהשינוי  144% -להמחירים יוצמדו ההסכם, הצדדים על  שים ממועד חתימתחוד 13אחת לשנה, לאחר תום 

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

 
ההתקשרות הראשונה ואילו המדד מועד תחילת מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע ב

ההתקשרות הנוספת. עדכון דומה יתבצע  תקופתוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של הקובע לצורך החיש
וכך הלאה ורק בכפוף לכך שהחברה מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס השנייה בראשית השנה 

החודשים שקדמו לה. מלבד עדכון התמורה בסעיף קטן זה, לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה  11לתקופת 
 .הבהסכם ז

 
 יטחוןב .4

הספק ו/כל הבא מטעמו ידרשו לעמוד בדרישות הביטחון והבטיחות של נתג"ז וגורם אחר שמתקן נתג"ז נמצא 
 , בהתאם להוראות החלות לענייני ספקי שירות/קבלנים.בחצריו ולקבל אישור כניסה מטעמם

 
 שירותים בשעת חירום .9

פי חוק. לכן ובשל מהות השירותים לפי הסכם זה מצהיר כי ידוע לו כי החברה מאושרת כ"מפעל חיוני" ל ספקה
של היעדרויות מכל סיבה, יבצע את השירותים בחלופי  בות בכח אדםמתחייב כי כחלק מחובתו לג ספקה

לגביו קיים "ריתוק משקי" בשעת חירום ובהעדר יכולת כאמור באמצעות כ"א  ומשאיות מנוף באמצעות כ"א
 כאמור העומד בכל תנאי ההסכם על נספחיו.  בכל שעת חירום ניםהזמיומשאיות מנוף 

ולמשאיות המנוף ישתף פעולה עם החברה ומי מטעמה בכל הקשור לקבלת אישור "ריתוק משקי" לכ"א הספק 
 מטעמו המבצע שירותים לפי הסכם זה.

 

 פעילות בשטחים ביטחוניים )"שטחי אש"( .11

י אש, שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים מצהיר כי הוא מודע לכך כי השירותים יתבצעו בחלקם בשטח הספק
"( קבועות ו/או זמניות, כפי שיקבעו מעת שטחי אשושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

לעת. על מנת לאפשר שירותים כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד כלפי משרד הביטחון 
חייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל ו/או מדינת ישראל בהסכם ו/או כתבי הת

הקבלנים מטעמה הגבלות וחובות שונות בנושאים שונים, לדוגמא: אחריות, ביטוח, חובת שיפוי ושמירה על 
 "(. ההסדריםסודיות כלפי משרד הביטחון וכיו"ב )להלן: "

 
להסכם וכן כל  נספח ג'לא אחר כל ההוראות שבבשל האמור, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מתחייב הספק למ

הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה קיימת או עתידית של משרד הביטחון ו/או 
מדינת ישראל על מנת לאפשר שירותים בשטחי אש. הוראות אלה יתווספו להוראות ההסכם בנושאים 

, אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, ויקראו יחד עמן. הרלבנטיים להם ובכלל זה בעניין פינוי השטח
 .ולמען הסר ספק הוראות כאמור רק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד

 
 ושיפוי וביטוח אחריות .11

בקשר עם ביצוע מעשה ו/או מחדל כתוצאה משיגרם נזק גוף ו/או רכוש  כללפי הדין ל אחראיהספק  .11.1
ו/או לצד' ג' כלשהו  דינת ישראל ו/או למי מטעמם/או למולנתג"ז שנגרמו  מטעמו מי ו ו/אועל ידהשירותים 

 לרבות המועסקים ידי הספק, לפי העניין. 

בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל  הספק יבטח עצמו, כאמור לעיל הספק מבלי לגרוע מאחריות .11.1
חריות מעבידים וביטוח צד ג' כמפורט ביטוח א פוליסותב ממועד ההתקשרות וכל משך תקופת ההתקשרות

  .על חשבונו וללא תוספת תמורה, להלן"אישור הביטוח"  'ד נספחב
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של החברה  תלמען הסר ספק הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההתקשרות, הם בגדר דרישה מינימאלי
 עבודות מטעמו.ועל הספק לערוך ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע ה

את הספק  יפצה, ההסכםהספק לפי  אי לושאחר בגין כל ענייןלשלם במידה ונתג"ז ו/או מדינת ישראל יחויבו  .11.4
)שיפוי ו/או  ןמהמי של  תן הראשונהבמלוא הסכום האמור, לפי העניין מיד עם דרישו/או מדינת ישראל  נתג"ז
בתוספת ריבית והצמדה בשיעור  ו/או למדינת ישראלשיהיו לנתג"ז  ,יכללו גם הוצאות משפטיותכאמור פיצוי 

 .(שנקבע בפרסום חשכ"ל התקף החל מהמועד שנקבע לתשלום

מו לגוף ו/או לרכוש שייגר ו/או אובדן ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסדנתג"ז ו/או מדינת ישראל לא  .11.3
הספק ו/או על ידי מי מטעמו  שיובא על ידילרבות לרכוש , בשל ביצוע הסכם זה הספק ו/או למי מטעמו

שייגרם לו כאמור לחצרי נתג"ז, והספק פוטר בזאת את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל נזק ו/או הפסד 
 כאמור.

 ןכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נתג"ז ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמ וי לא תהיה להספק מצהיר כ .11.2
על פי בגינו א זכאי לשיפוי ושה ו/או אובדן לעיל, לרבות הפסד ו/או נזקכאמור ו/או אובדן  נזקהפסד ו/או בגין 

אם , ו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה(הביטוחים שיערכו על יד
 .א פוטר בזאת את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לנזק כאמורווהנערכו על ידו, 

תחייב לבצע כל מו ג"ז, בכל עת, אישור ביטוח תקף מאת מבטחיו לביטוחים שלעילהספק ימסור לדרישת נת .11.7
באישור הביטוח של הספק על מנת להתאימם /או מי מטעמן נתג"ז ו/או מדינת ישראל ושינוי שתדרוש 

 . אלהלהוראות תנאים כלליים 

וכן מצהיר כי בבדיקת  משחרר את נתג"ז ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחיםהספק  .11.6
, על  פי הספקהביטוחים ע"י נתג"ז ו/או מדינת ישראל, במידה ותעשה כזו, אין לגרוע מכל חובה המוטלת על 

מוסכם בזאת כי אין בקיומם או  .לגבי עריכת ביטוחים, טיבם והיקפם .ו/או על פי דין תנאים כלליים אלה
 על הספק לפי ההסכם ו/או על פי הדין.העדרם של ביטוחים כלשהם לגרוע מכל חובה המוטלת 

 עיכבוןו קיזוז .12

במקרה של דרישות תשלום ו/או תביעות שהוגשו כנגד נתג"ז בגין נזקים  ו/אוהסכם ההפר הספק תנאי מתנאי 
עכב ו/או ל , לשיקול דעתה הבלעדי,זכותתהא לנתג"ז ה ,ושאחראי להם הספק ההסכםשנגרמו בקשר לביצוע 

מכל זכות וסעד  גרועלאין באמור . שבשליטתה הספקשל כל נכס לעכב  ו/או לספקה ממנ המגיעכל סכום  לקזז
 והדין. הסכםה, מכרזהלנתג"ז לפי  יםהשמור

 
 מחלוקותיישוב  .13

יחול בה הדין והסכם מחלוקת בקשר להסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל ל אביב לבתי המשפט בת .14.1
  הישראלי.

ומלא באופן רצוף  המכרז וההסכםי "עפהתחייבויותיו אחר כל  למלאמתחייב הספק מוסכם בין הצדדים ו .14.1
לרבות פניה לבית מחלוקת,  בין הצדדים וכימחלוקת כל הפסקה ו/או עיכוב ו/או דחייה גם במקרה של ללא 

הספק  דחייה בביצוע התחייבויותו/או  לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב משפט ו/או בורר ע"י אחד הצדדים,
לצורך ביצוע ג"ז למי מהם ע"י נת מסראף אם נשמגיע לנתג"ז מהספק /או לעיכבון על נכס וההסכם על פי 

  .ההסכם

 
 מזמין -יחסי קבלן עצמאי  .14

-במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד קבלן עצמאי –הם יחסי מזמין  ובין הספק ו/או מי מטעמלהיחסים שבין נתג"ז 
ו/או  מעביד –יחסי עובד  והבאים מטעמכל ו ראל לבין הספק, ואין ולא יתקיימו בין נתג"ז ו/או מדינת יש1763

תשלום שכר עם בקשר חובות המעביד לרבות בבאחריות ואחראי בלעדית  הספק/או שותפות. שליחות ויחסי 
את כל המסים  במלואם יוכיונחשבונו על , העסקת עובדים זרים, תשלום הסכםלמועסקים בביצוע ה מינימום

 .סכםלצורך ביצוע הה מועסקיםה עבודתעליו לפי כל דין בגין אחרים החלים  תשלומיםו

 
 וניגוד עניינים טובות הנאההעדר  .15

כל טובת הנאה לכל ומכל אדם בקשר  לא יעניקו ולא יקבלו במישרין או בעקיפין, םהבאים מטעמו ועובדי ,הספק
גוד עניינים עם החברה ולא ימצאו בני הסכםבביצוע ההטובין ע"י נתג"ז וספק עם השתתפות בהליך לבחירת 

 בקשר לנשוא ההתקשרות.
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   איסור העברה .16

זמנה, כולם או סכם או בהחיוב ו/או זכות הכלולה בהמחות ו/או להסב ו/או לשעבד לה רשאיהספק לא יהיה 
ו/או חליפה  כלפי ממשלת ישראל לבצע אחת מהפעולות שבסעיף זהנתג"ז רשאית . חלקם, במישרין או בעקיפין

  .לפי הדין

 

   סודיות .17

במישרין או אדם,  לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל יםמתחייבז "ונתגהספק  
ללא מכרז לרבות מסמכי ה, וו/או ביצוע ההסכםבקשר עם  הםאלי וגיעישמקצועי  וחומר כל ידיעהבעקיפין 

והפכו לכזה שלא בשל  ידע שבנחלת הכלל, אלא אם עפ"י הדין הם מהסכםו/או ההמכרז  הגבלת זמן, אף אם בוטל
  הפרת הספק את חובת הסודיות שלעיל.

 שונות .14

מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ע"י הספק  .14.1
וע ו/או חלק מהן. מבלי לגרשירותים והחברה רשאית להתקשר עם ספק אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע ה

לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה שירותים לא יעמוד בזמינות לביצוע ה ספק באמור בסעיף זה, מובהר כי במידה וה
שירותים ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את ה

 לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין.אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון ספק בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה, לרבות 

התייחסות מפורשת בנספח להסכם, שנכתב בה במפורש כי היא משנה מההסכם לעניין מסוים גוברת על  .14.1
הסכם זה לגבי אותו עניין מסוים בלבד. במקרה של סתירה או, אי התאמה בין הסכם זה לבין נספחיו, שאינה 

( מפרט וכתב כמויות; 1ז, יחולו סדרי העדיפות בסדר שלהלן: ניתנת ליישוב לפי שיקול דעתה הבלעדי של נתג"
 .( ההסכם. במקרה של אי התאמה או סתירה בקשר לתמורה ו/או תנאי התשלום גובר ההסכם1

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים, אין בכך תקדים, השתק  או  .14.4
 .ת עפ"י ההסכם והדין וכנובע מהם למקרה המסוים או למקרה אחרויתור על זכויות אלה ועל התחייבויו

מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים והם מבטלים כל מצג, הבנה או המכרז וההסכם על נספחיהם  .14.3
ל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאיו  יהיו חסרי תוקף אלא כ .המכרז הסכמה שנעשו אם בכלל, קודם למועד

 הסכם.חתמו על ידי כל הצדדים לאם יערכו בכתב ויי

כל המסמכים מכל סוג שימסרו במהלך המכרז וההסכם לספק ע"י נתג"ז והעתקיהם, הם רכוש נתג"ז וימסרו  .14.2
 לצורך מטרת ביצוע ההסכם בלבד. הספק יחזירם לנתג"ז מיד עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.  

המפורטות להלן אלא אם ניתנה הודעה הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות  .14.7
עם קבלת  –ימים מהמשלוח, בפקס  4תוך –בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר 

 בעת המסירה. –אישור קבלה אצל השולח, במסירה אישית 

 [ספק]השלם שם מלא של ה ספקה      החברה   
 

 __________________________________   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 מקריית עתידים, מגדל עתידים 

 ______________________________ מרח'    7124141, ת"א 24166ת.ד 

 ____________ פקס: ____________ טלפון:   44-2711414פקס:  44-7164344טלפון: 

 

      
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 לעיל[ 18.6]לפי סעיף  ספקבשם ה    מבשם חברת נתיבי  הגז הטבעי בע"
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    _______________  _______________________     _______________  _______________________ 

  חתימה              שם מלא ותפקיד      חתימה             שם מלא ותפקיד 
  

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

 
 חותמת התאגיד:  _______________       חותמת התאגיד:  _______________    

 
 ך: ______________תארי                   תאריך: ______________
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 (361134מס' מסמך ) מפרט השירותים -נספח א' 
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  'בנספח 

 (PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 
 (30-1/03403/6 -*)הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה, טל'

 

"ז ובתיאום עם חדר בקרה. מוביל הפעילות ידווח לחדר בקרה את שמות נתגעול והיציאה מותרים רק בליווי עובד תפ הכניסה .6

 העובדים הנמצאים בתחנה וכן על מבקרים / קבלנים שנכנסים.

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

 :במתקןלפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי  .0

  הנדרשות לביצועחובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות 

 .חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות 

 עובדים מינימום. 2כניסה בצוות של  .4

 "ז.נתגלבעלי הרשאה ורק בלווי נציג אגף התפעול  הכניסה .5

/ אישור גלאי גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלה בטרם ייתן כל כניסה לאתר  באמצעות"ז יבצע ניטור נתג תפעולעובד  .1

 ילווה את תהליך העבודה למשך כל אורכה. ועבודה 

מכשירים סלולריים, זימוניות וכל ציוד חשמלי אחר שאינו מוגן התפוצצות  להכניסהתחנה העישון אסור בהחלט! אסור  במתחם .0

ExP).) 

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

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

 שימוש בציוד מגן אישי מתאים: .63

  בעירה מעכביבגדי עבודה (FR )ואנטיסטטיים 

 משקפי בטיחות 

 קסדת מגן 

 כפפות 

  מ במקומות בהם מפלס הרעש  –מגיני שמיעה / אטמי אוזניים– db 58  ומעלה ו/או כאשר קיים שילוט המציין

 "רמת רעש מזיק".

 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות 

להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג( בכתב ומאושרות ע"י  .66

 :הקבלן מטעם בטיחות ממונה ופיקוח ליווימפקח נתג"ז, 

 גובה עבודה ב 

 )עבודת הנפה )מנוף 

 עבודה חמה 

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים 

 עבודות בניה , חפירה וקידוח 

  ניתוק, תיוג ונעילה( עבודת חשמל- LOTO) 

 )אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועוד 

 יווי נציג אגף התפעול בחברה.חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בל ./6

חובה לשמור על הסדר והניקיון ולפנות כל פסולת מהאתר, כאשר אתה עוזב את מקום עבודתך, השאר את המקום במצב נקי  .60

 ומסודר, כך שאיש לא ייפגע.

 עבודות במערכות חשמל יבוצעו רק ע"י חשמלאי מוסמך ובעל הרשאה .64

 נתג"ז.  שימוש בציוד חשמלי מטלטל יאושר ע"י חשמלאי .65

 בעת ביצוע עבודתך, מנע פגיעה בציוד ובכלי עבודה. .61
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 אל תעשה עבודה של מישהו אחר מבלי שתהיה לך רשות, הרשאה או הסמכה לכך. .60

 אל תציג ואל תסלק שלטי אזהרה כלשהם ללא רשות. .68

 בכל עבודה היכולה להוות סיכון לעובדים אחרים, יש לגדר את מקום העבודה. .69

 ם.אל תעבור מתחת משא מור .3/

 הליכה בחוסר תשומת לב עלולה לגרום להחלקה, מעידה ו/או נפילה. .6/

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

מילוט )גישה למטפה, ארונות  וודא והקפד לשמור על מעברים פנויים מכל חפץ ו/או מכשול, לרבות מעברים לציוד חירום ו/או .0/

 כיבוי אש ויציאות חירום(.

 הודע מיד למפקח החברה על כל אירוע, תאונה או כמעט תאונה שאירעו במהלך שהותך באתר.  .4/

 מטר לפחות מהאתר. 033מלט עצמך ללא שהות והתרחק ברדיוס של  –בחירום  .5/

 

 :רשימת טלפונים חיוניים בחירום .1/

 טלפון גורם #

  033 משטרה  

  030 מד"א  

  032 כיבוי אש  

  30-8273403/0 *  8775 חדר בקרה נתג"ז 

  35-8284333 *  8100 המשרד להגנת הסביבה 

  35-1201201/43 מרכז ארצי לחומרים מסוכנים  

   384-2373107 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז  

   380-2283018 דוד בן יובל –מנהל תחזוקה נתג"ז  

   384-2373108 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז  

  384-2373121  –יחות ארצי נתג"ז ממונה בט  

אי מילוי ו/או הקפדה אחר הוראות הבטיחות, הינה עבירת משמעת ולעיתים אף עבירה פלילית, על כן הקפד לשמור על כללי  .0/

 בטיחות אלו.

 

 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .8/

 

 

MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,6906UN 

 תיא

 ור:

 .גז חסר ריח וחסר צבע  

 סיכו

 ן בריאותי:

  הגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום

 לחנק ע"י דחיקת החמצן מהאוויר. 

 . מגע עם גז המתפשט במהירות 

  כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום

 כוויות קור

 .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות 

 סכנ

  ת דליקה:

 טנציאל סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פו

 התרחשות פיצוץ ו/או התלקחות אש.

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

 סכנ

  ת ריאקטיביות:

 .הגז אינו ריאקטיבי 

 נזקי

  ם סביבתיים:

 .זניחים 

 פעו

לות שיש לנקוט במצב 

   חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 נה את כל האנשים מידית מהאתר.פ 

 אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז להתפזר לאוויר הפתוח 

 
 
 

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

 :הקבלן בשם החתום על באנו ולראייה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות מיוחדות בקשר עם פעילות ועבודות בשטחים ביטחוניים ושטחי אש  -'גנספח 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד מלא שם
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 " משמע: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברהלצורך נספח זה: " 
 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""          

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

, " משמעם: כתבי התחייבות של החברה כלפי משהב"ט ו/או הסכמים עמוהסדרים"                     
 .קיימים ו/או עתידיים

 חובת פינוי שטחי אש . 1

ר באופן מיידי ועל חשבונו, כל ט ובהתאם להנחיות החברה, לפנות מהאת"מתחייב, לפי דרישת משהב ספקה 1.1
פינוי כאמור לעיל כלול במסגרת התמורה ו/או כל אדם המועסק מטעמו.  ספקהחפץ הנמצא בחזקת 

 שבהסכם.

ט הרי "על ידי צד שלישי לרבות על ידי משהב ביצוע השירותיםלפנות את אתרי  ספקהאם וככל שיידרש  1.1
ו ע"י החברה בהתאם לצורך והחברה לא תבוא תוארך עפ"י הוראות שינתנ /השירותיםשתקופת העבודות

 כאמור.   /השירותיםבשל הארכת תקופת העבודות ספקהבטענות כלפי 

 ספקהבשטחי האש המאושר ע"י משהב"ט ועל  /שירותיםכי לחברה נוהל לתאום עבודות ספקהמובא לידיעת  1.4
יתן לשינוי ע"י החברה ו/או לפעול על פיו ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה. מובהר כי נוהל זה נ

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

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 2

ט ו/או מי מטעמם מכל "פוטר בזה את החברה ואת משהב ספקהמבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין,  1.1
אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, 

, לעובדיו, לקבלני ולקבלנים אחרים של החברה ולמי מטעמם, אך ספקלאשר יגרם לכל צד שלישי לרבות 
, עקב מעשה או מחדל של ספקה /שירותיור לעיל בקשר עם ו/או במהלך עבודותמבלי לגרוע מכלליות האמ

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

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

 .1721 –)אחריות המדינה(, תשי"ג 

לעיל יחול אף לגבי כל נזק שייגרם  1.1כי הפטור בסעיף  ספקהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  1.1
חרים של החברה ו/או למי מטעמם ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים א ספקללכל צד שלישי לרבות 

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

ט ו/או "מתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מדינת ישראל ו/או משהב ספקה 1.4
או מי מטעמם בשטחי ו/ ספקהט ו/או "צה"ל ו/או החברה ו/או מי הפועל מטעמם בקשר עם פעילות משהב

 האש, בגין כל אחד מאלה: 

 לעיל; 1.1-ו 1.1כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין שהוא כתוצאה מהאמור בסעיפים  1.4.1

ו/או למי מטעמו, ו/או  לצד ג' בקשר עם  ספקלכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  1.4.1
 בשטחי האש; ספקה /שירותיעבודות

ט ו/או החברה על ידי צד ג' כלשהו, מבלי לגרוע מכלליות "ביעה אשר תוגש כנגד משהבדרישה ו/או ת 1.4.4
 ;ספקההאמור לעיל, על ידי מי מטעם 

 ./השירותיםו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות ספקהפינוי  1.4.3

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

 בגין כל אחד מאלה: םבמלוא ההוצאות בהם נשא מי מה ט ו/או החברה"יפצה את משהב ספקה

 על פי הוראות הדין ו/או ההסכם; ספקהלהם אחראי אשר למשהב"ט ו/או לחברה  רםכל נזק אשר נג 4.1

 ספקהלעיל. במקרה כזה ישא  1.1לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  ספקהשכל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה  4.1
ל על מי מהם כל אחריות לפינוי ט ו/או החברה במקומו ומבלי להטי"ע"י משהב ופינויים שיבוצעהבעלות 

 . ספקכאמור במקום ה

, בשל הגשת תביעה, ספקהכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/או בהסכמת  4.4
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ו/או  ספקה /שירותיט ו/או החברה בקשר עם עצירת עבודות"ו/או מי מטעמו, כלפי משהב ספקהלרבות ע"י 
עם קבלת  ספקט או החברה הודיעו ל"עמו בשל צרכים ביטחוניים, ובלבד שמשהבו/או מי מט ספקהפינויו של 

מסרו אחראי בגינם ו ספקהוגשו נגדם בקשר עם האמור בסעיף קטן זה אשר התביעה ו/או דרישה שמסמכי 
 להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל. ספקאפשרו לובכך  ספקאותם ל

לרבות ע"י מי מטעמו )ובכלל זה עובדיו וקבלניו( בגין  ספקהל שיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ש 4.3
  לעיל.  1.1נזק כאמור בסעיף 

ט כתוצאה מעצירת פעילותו ו/או העתקתה לאזור אחר עקב "כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד בו ישא משהב 4.2
כי האמור  ט. מוסכם"שלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות החברה ו/או משהב ספקה /שירותיביצוע עבודות

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

 הוראות ביטוח  . 4

הם, בעלי מניותיה ט והחברה כולל עובדי"יכללו משהב - בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג' 3.1
וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את אחריותם של הנ"ל למעשה ו/או 

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

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

ט והחברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיה וחברי "הפוליסה תכלול את משהב - בביטוח חבות מעבידים 3.1
 קים או מעבידים של הנפגע.הדירקטוריון כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסי

יוותר המבטח על זכות התחלוף )כולל זכות  - לעיל 3.1 -ו 3.1בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  3.4
ט, החברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון ו/או מי מטעמם, וכן "התביעה( כנגד משהב

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

  – כל הביטוחים שלעיל 3.3

ט ו/או החברה וכי המבטח מוותר "יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י משהב 3.3.1
ט ו/או החברה וכל סעיף בפוליסות )אם "ה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי משהבעל כל טענ

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

יבוטלו אלא אם תימסר הודעה  לא יצומצמו ולא ספקהיכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי ביטוחי  3.3.1
 יום מראש. 74ט ו/או החברה, לפחות "כתובה על כך בדואר רשום לידי משהב

 בגין נזק ספקהיכללו תנאי כי בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי  3.3.4
י מהם, ו/או ט על כל נזק ו/או אובדן שייגרם למ"ו/או משהב לרכוש החברה, תפוצה קודם כל החברה

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

חברת ט, למסור ל"מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או משהב ספקהביטוח כאמור, מתחייב 
 הביטוח הודעה להנחת דעתה של החברה לשם הבטחת זכויות החברה לפי סעיף זה.

חייב להמציא, לפי דרישתם  ספקהט, יהיה "אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה לבקשת משהב 3.2
 הראשונה, את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת ביטוח".

ביטוחי החברה או מי מטעמה, בהמצאת אישורי הביטוח ו/או  כי אין בעריכת ביטוחיו ו/או ספקידוע ל 3.7
ט ו/או להוות "בהמצאת העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על משהב

מאחריותם על פי הסדרים אלה  ספקהאישור בדבר התאמתם לאמור בהסדרים כדי לפטור את החברה ו/או 
 ו/או על פי כל דין.

ט והחברה בכל הליך משפטי, תביעה ו/או דרישה שיינקטו כנגד "תחייב לשתף פעולה עם משהבמ ספקה 3.6
ט או החברה יודיעו "משרד ו/או החברה בקשר עם התחייבויות החברה על פי ההסדרים, ובלבד שמשהב

 אחראי בגינה ויאפשר ספקהעם קבלת כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד משהב"ט ו/או החברה ואשר  ספקל
 להתגונן בפני תביעה כאמור.  ספקל

ט התחייב להמציא, במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים, מסמכים דו"חות וכיו"ב אודות "משהב 3.4
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אירוע נזק והכל בכפוף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט משהב"ט ובהתאם לכל דין. כמו כן, 
ט ו/או "משפטי תביעה ו/או דרישה שינקטו כנגד משהב ט לשתף פעולה עם החברה בכל הליך"התחייב משהב

 החברה.

 סודיות ואבטחת מידע . 5

בשטחי האש ולפי  /למתן שירותיםמתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה ספקה 2.1
ההסכם וכי הם ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, אשר נוגעים לחברה ו/או 

ט, שיגיעו אליהם ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך מילוי תפקידם בקשר עם "שהבלמ
בקשר  ט"קשר עם התחייבויות החברה למשהבלפי הסכם זה, לרבות בשטחי אש, וכן ב םביצוע התחייבויותיה

גם  ףזה יישארו בתוקע"י החברה מעת לעת. הוראות סעיף קטן  ספקהלפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת 
 .וללא הגבלת זמן וההסכם /השירותיםלאחר גמר ביצוע העבודות

המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע  ספקוכל מי מטעם ה – ספק, הספקעם חתימת ההסכם בין החברה וה 2.1
יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואי  –לפי ההסכם ספקו/או התחייבויותיו של ה /השירותיםהעבודות

ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר  2ש המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך שימו
מתחייב כי במידת הצורך יחתום,  ספקהכמו כן, תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע לחברה, לפי המאוחר. 

ות בנוסח לפי ההסכם, על נספח לשמירת סודי /השירותיםלרבות המועסקים מטעמו כאמור לעיל בעבודות
 שידרוש משהב"ט מן החברה ויעבירו לחברה כאמור לעיל.

לעיל לידיעת כל עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות הנזק העלול  3אחראי להביא את תוכן ההתחייבויות שבסעיף  ספקה
 זה. 3ט ו/או למדינת ישראל בשל אי קיום ההתחייבויות כאמור בסעיף "להיגרם לחברה ו/או למשהב

 
 :ספקעל החתום בשם ה ולראיה באנו

 
 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 נותן שירותיםלעריכת ביטוחי המבטח אישור    -נספח ד'

 תאריך ___________
 

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

 
 נ., ג.א.
 

    "(נותן השירותיםלן ")לה______________________  תיאור השירותים/המוצרים: הנדון: 
 מתן שירותים לצורך ___ _________ )להלן: "השירותים"(בקשר להסכם            

 
 להסכם שבנדון, כלהלן: 6הננו מאשרים כי החל מיום ______ ועד יום______ ערכנו את הביטוח המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף 

 
פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת וקית של נותן השירותים בגין אחריותו הח שלב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

, בגבול בגין מתן השירותים בכל המקומות  בהם יינתנו על ידו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל נשוא ההסכם לעיל הביטוח
  הביטוח. $ ארה"ב לשנת1,444,444 -ולמקרה ארה"ב $ 244,444 -א יפחת מאחריות של

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

בכל  גין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוחקית של נותן השירותים כלפי עובדיו בשל אחריותו החוב ביטוח אחריות מעבידים .1
$ ארה"ב לאירוע ולשנת הביטוח. ביטוח  2,444,444 -$ ארה"ב לעובד, ו 1,244,444 -בגבול אחריות שלא יפחת מ, תחומי מדינת ישראל

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

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

  עובדי נותן השירותים.כלפי 
 

במידה ונותן השירותים ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאיים או קבלני משנה,  מורחבים הביטוחים הנ"ל לכסות את 
 אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו נותן השירותים עצמו, ושמו יתווסף לשם המבוטח כמבוטחים נוספים.

 
כל יחיד מיחידי המבוטח וכל כלפי החברה, מדינת ישראל, עובדיהן ומנהליהן וכלפי ים סעיף "ויתור על תחלוף" הביטוחים הנ"ל כולל

 ובלבד שהויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה אדם או גוף
 

לא יבוטלו, והביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו עי לישראל בע"מ ו/או מדינת ישראל; נתיבי הגז הטב –לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף 
 יום מראש. 74רשום, לפחות  הודעה על כך בדוארידי החברה אלא אם תשלח ל

 
כל סעיף  עליהם סעיף "השתתפות". ולא יחולהחברה הביטוחים הנ"ל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי 

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

 
עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  " בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיהנותן השירותיםרק המבוטח אשר שמו נקוב כ"

 תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.פי -המוטלות על המבוטח על
 

 .למועד עריכת הביטוחתנאי הפוליסה הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 
 

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

 בכבוד רב,                                                                        
 

__                       ________________________________________ 
 חתימה וחותמת המבטח                    שם ותפקיד החותם                            

 
 
 

 :ספקולראיה באנו על החתום בשם ה
 

 תאריך חותמת תחתימה בר" תפקיד שם מלא
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 ושונותמכרז מסמכי ה –' הנספח 

 

 הצעת המחיר )כתב הכמויות(. .1

 ( על נספחיו.630063)מס' מסמך מנוף  מכרז לשרותי .1
 כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע"י החברה במהלך המכרז. .4

 כל נספח אחר. .3
 

 (מכרזהבגמר על ההסכם )יצורף בעת החתימה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


