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 .1כללי
.1.1

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :נתג"ז" או "החברה") הינה חברה בבעלות
ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב – ,2112
להקים ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל .מערכת כוללת ,בין היתר ,צנרת להובלת גז
טבעי בלחץ גבוה (עד  )Bar 81בתוואי קיים ועתידי של כ –  751ק"מ ויותר ,תחנות קבלה/הגפה לגז
טבעי ,וכן תחנות להפחתת לחץ הגז (",)Pressure Regulating Metering Station – "PRMS
הפרושים בכל הארץ ,בהתאם למפה המצ"ב כנספח א' למפרט זה (המשקפת מצב קיים ,עם זאת,
אין בה כדי לשקף מצב סטטי שכן מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים
נוספים של המערכת אשר מצויים בתהליכי תכנון.

.1.2

תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות (תמ"א  37על
נגזרותיה) ,באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לתחנות כוח וחיבורם למערכת ההולכה של מפעלי
תעשייה גדולים וצרכנים אחרים שיצרכו גז טבעי בלחץ גבוה.

.1.3

מתו קף תפקידה אחראית נתג"ז לתפעולן של מספר רב של תחנות מסוגים שונים כגון :תחנות
קבלה לגז טבעי ,תחנות להפחתת לחץ ,תחנות הגפה וצינור להולכת גז בלחץ גבוה כאמור לעיל,
בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה (להלן" :אתר" או "מתקן").

.1.1

לחברה צורך שוטף בביצוע עבודות הדברה ומניעת מזיקים באתריה המפורטים בסעיף  12להלן.
יודגש כי רשימת האתרים אינה רשימה סופית וממצה והחברה בהתאם לצרכיה לפי שיקול
דעתה הבלעדי רשאית להגדיל ו/או להקטין את מספר האתרים בהן יבוצעו העבודות ע"י קבלן
אחד ו/או יותר.
הבהרה :הרקע המובא לעיל הינו לצורך ידי עה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג או התחייבות
מצד החברה.

 .2מטרה
מטרת המסמך להגדיר את אופן ההתקשרות לביצוע עבודות ושיטת הביצוע.
 .3שיטה
.3.1

שיטת ההתקשרות עם הקבלן בהתאם להסכם (מס' מסמך )373169 :על נספחיו.

.3.2

במקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין מפרט זה לבין הסכם ההתקשרות ,סדר העדיפות
והפרשנות תחול בהתאם להוראות ההסכם.

 .1תיאור ביצוע ההתקשרות
.1.1

העבודות הנדרשות בהתקשרות זאת כוללות את כל שירותי ההדברה ומניעת מזיקים ,לרבות מבלי
למעט :עבודות הדברה מסוגים שונים (עכברים ,חולדות ,נחשים ,עכבישים ,קני צרעות וכו'),
עבודות של ניכוש ידני בלבד ,ללא שימוש בכלים מכאניים או חשמליים והדברת עשביה בתוך
תחנות ,עבודות של ניכוש והדברת עשביה מחוץ לתחנות במרחק של עד  7מטר מסביב לתחנה,
פרוט העבודות הנכללות נמצא בסעיף  6להלן.

.1.2

מובהר ,כי האמור לעיל הינו תיאור כללי של סוגי העבודות הנדרשות ואינו מתיימר להוות תיאור
ממצה .העבודות מפורטות בכתב הכמויות ומפרט זה וכן לחברה הזכות להורות על ביצוע עבודות
נוספות בהתאם למפרט כאמור בסעיפים  7 ,6ו 14 -להלן.
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 .5ביצוע העבודות – כללי
.1.1

הגשת תכנית עבודה שנתית
תוך  14יום מחתימת ההסכם ,יכין ויגיש הקבלן לחברה תכנית עבודה שנתית לביצוע כל תכולת
העבודה לפי מפרט זה וההסכם ,אשר תכלול גם את פירוט החומרים והאמצעים בהם הוא מתכוון
להשתמש והכמויות המשוערות .במידת הצורך ו/או לדרישת הממונה מטעם החברה ,יבצע הקבלן
עדכונים בתכנית העבודה ויגישה מחדש לחברה בתוך שבוע מקבלת דרישה כאמור או מיוזמת
הקבלן .ביצוע ועדכון תכנית העבודה יבוצע ללא תוספת תשלום.
תוכנית העבודה תהיה גמישה ככל הניתן ,במטרה לבצעה בימים מרוכזים ולקצר את מספר
הביקורים של הקבלן באתרי ומתקני החברה ולצמצם למינימום את ההפרעות לפעילות החברה
במתקניה ואתריה.
מובהר כי אישור מטעם החברה לתוכנית העבודה אין בו כדי לגרוע מאחריותו הכוללת והבלעדית
של הקבלן לאיכות ביצוע העבודות ויעילותן ובכלל זה החומרים ,האמצעים וכמות הביקורים
והטיפולים הנדרשים ,כמפורט להלן.

.1.2

ההדברה כנגד כל סוגי המזיקים (לדוגמא :מכרסמים ,עכבישים ,עכברים ,נמלים ,תיקנים
(ג'וקים) ,קני צרעות ,נחשים ,זוחלים אחרים וכיו"ב) ("מזיקים") בכל אתרי ומתקני החברה.
ביצוע העבודה על פי תוכנית העבודה השנתית.
לפי דרישות נתג"ז יבצע הקבלן טיפולים נוספים שלא הוגדרו בתכנית העבודה (בהתראה של 36
שעות מראש) במקרים דחופים בלבד.

.1.3

ניקיון עשביה בכל אתרי ומתקני החברה .ביצוע העבודה על פי תוכנית העבודה השנתית.
במקרה הצורך תינתן אפשרות לקבל שירותי הדברה נוספים בהתראה של  24שעות מראש.

.1.1

טיפול בקני צרעות – העבודה תתבצע על פי קריאה בהתראה של  48שעות.

.1.1

דיווח
 .5.5.1בסיום כל עבודה בכל מתקן ימלא הקבלן דוח עבודה (יומן העבודה) שימסור לנציג אגף
התפעול של החברה בסיום כל עבודה כאמור.
 .5.5.2בנוסף ,הקבלן ישלח אחת לחודש קובץ  PDFשל דוח סיכום את כל העבודות שבוצעו באותו
חודש ,בנוסח שיוסכם מראש על הממונה מטעם החברה.

.1.5

על הק בלן לספק את כל כח האדם לביצוע העבודות בלוחות הזמנים שנקבעו במפרט זה ובהתאם
לתכנית העבודה השנתית שיציג לחברה .כל כח האדם שיעבוד בעבודות יהיה בעל כל הרשיונות,
ההיתרים וההסמכות הנדרשות לפי הדין לעבודות אותן הוא מבצע.

.1.7

כל העבודות יבוצעו עפ"י חוקי העבודה בישראל ,לרבות לעניין שעות העבודה .לא תבוצע עבודה
מעבר לשעות העבודה המותרות ,אלא בכפוף כי הקבלן יקבל האישורים הנדרשים לפי הדין.

.1.5

הקבלן אחראי כי בכל תקופת ההתקשרות עמו ,יהיו ברשותו כל ההיתרים ,הרשיונות והאישורים
הנדרשים בתנאי הסף במכרז ,וכן כל דבר נוסף הנדרש לפי הדין וההסכם .עם חתימת ההסכם,
יציג הקבלן לממונה מטעם החברה את המסמכים הבאים:
 .5.8.1העתק רישיון העסק ותנאי הרישיון בתוקף.
 .5.8.2העתק היתר/רישיון הדברה מתאים ובתוקף.
 .5.8.3העתק היתר רעלים בתוקף (יש לשלוח עותק מעודכן לאחר ביצוע עדכונים ככל שיהיו).
 .5.8.4העתק של פנקס רישום פעולות ההדברה.
 .5.8.5רשימת החומרים והכמויות המיועדים לשימוש (כולל  MSDSשל כל החומרים).
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 .5.8.6הוראות בטיחות מתאימות לפני ההדברה ולאחריה (לרבות לגבי הדברה בתכשיר איוד חלות
הוראות מיוחדות מתוקף החוק).
.1.5

עבודות במקביל  -מובהר כי יתכן והקבלן על פי צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי יידרש לבצע
עבודות במספר אתרים במקביל ולשם כך יהיה עליו לעמוד בכל הדרישות ההתקשרות ללא שינוי
בתמורה שנקבעה בכתב הכמויות.

 .1.10במקרים מסוימים  ,לפי תיאום מראש של הקבלן עם הממונה מטעם החברה ,יתכן כי ביצוע ניקיון
העשבייה יבוצע ללא ריסוס סביב עמודי סימון והגנה קתודית בסביבת מתקני החברה (לדוגמא:
 )PRMSלמרחק של עד  3מטר מסביב לעמוד .פעילות מסוג זה תידרש בקרבת מתקנים (תחנות
 )PRMSבלבד
 .1.11ניקיון ופינוי פסולת עבודה ופגרי מזיקים
בגמר העבודות ינקה הקבלן את כל שטח העבודות ויסלק את כל הפסולת והגזם על אחריותו
לאתרי פסולת מורשים לפי הדין ,על חשבונו .שטח העבודה יחשב לנקי רק לאחר אישור הממונה
מטעם נתג"ז .ביצוע הניקיון והפינוי לאתר מורשה כאמור הינו תנאי לביצוע התשלום.
מובהר ,כי הקבלן אחראי לסלק פגרי מזיקים ממתקני ואתרי החברה ע"פ קריאה .מובהר ,כי כל
האמור בסעיף זה כלול בתמורה שבכתב הכמויות.
 .5חומרים וציוד
.5.1

כל החומרים ,ציוד וכלי עבודה ,מכשור ,אמצעים וחומרי עזר ואמצעי בטיחות הדרושים לשם
ביצוע העבודות נשוא העבודות יסופקו ע"י הקבלן על חשבונו ועל אחריותו בלוחות הזמנים
שנקבעו במפרט זה ובהתאם לתכנית העבודה השנתית שיציג לחברה.

.5.2

הגבלה על שימוש בציוד
מפאת רגישות העבודה בסמיכות למערכת הולכת גז טבעי ,לצורך עבודה בתוך כל סוגי תחנות הגז
לא מאושר שימוש בכלי עבודה חשמליים ו/או המונעים בבנזין.
השימוש בכלים הממונעים בסולר יבוצע רק לאחר אישור מראש של הממונה מטעם החברה
ופיקוח צמוד של נציג אגף התפעול באתר העבודה.

.5.3

כל כלי העבודה ,הציוד וכלי הרכב בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו בעלי כל הרשיונות והאישורים
בתוקף הנדרשים לפי הדין ,לדוגמא :אישורי מבדקי כשירות ובטיחות אם נדרש.

.5.1

אין להשתמש בכל ציוד חשמלי ו/או מכאני של נתג"ז ללא אישור מראש.

.5.1

לעניין ציוד בטיחות ראה בסעיף  7להלן.

.5.5

מובהר ,כי כל האמור בסעיף  5זה כלול בתמורה שבכתב הכמויות.

.5.7

אחריות כוללת של הקבלן לאיכות ויעילות העבודות ,החומרים והאמצעים

.6.7.1

הקבלן אחראי כי עבודותיו ,בין היתר ,לפי תכנית העבודה שיציג והחומרים והאמצעים בהם
ישתמש יהיו יעילים למשך כל תקופת האחריות הנדרשת לעבודות כמפורט בהסכם.

.6.7.2

במידת הצורך ,יתריע הקבלן לממונה מטעם החברה לפי שיקול דעתו המקצועית על צורך
לשנות את תוכנית העבודה ,החומרים והאמצעים בהם הוא משתמש ויציג לממונה תכנית
עבודה ופירוט חומרים ואמצעים יעילים מעודכנים בהתאם.

.5.5

מובהר ,כי הקבלן אחראי כי הצעת המחיר בכתב הכמויות תכלול את כל הנדרש לביצוע העבודות
ביעילות כאמור לעיל .לכן ,גם במקרה של שינוי בתכנית העבודה שיציג הקבלן ו/או חומרים ו/או
האמצעים בהם ישתמש בהתאם להנחיות במפרט זה ,לא תשלם החברה כל תמורה נוספת מעבר
לתמורה שבכתב הכמויות .לצורך זה ,ראה גם סעיף  7.3להלן.
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.6.8.1

לוחות זמנים לתיקון
במקרה שבו במהלך תקופת האחריות יתברר כי קיימת בעיה ביעילות החומרים ו/או
האמצעים בהם עשה הקבלן שימוש ,מתחייב הקבלן להגיע ללא דיחוי לאתר בו אותרה
הבעיה ולבצע את כל העבודות ההדברה והמניעה הנדרשות בהתאם למפרט זה ולהסכם ,ללא
תשלום נוסף.

.6.8.2

ביצוע ע"י אחר
במידה והקבלן לא יבצע את העבודות הנדרשות ובלוחות הזמנים שנקבעו במפרט זה
ובתוכנית העבודה ,כולן או חלקן ,רשאית החברה ,לבצע את העבודות בעצמה ו/או ע"י אחר
מטעמה ,על חשבון הקבלן ,לאחר שהודיע על כך בכתב או בדוא"ל לקבלן והקבלן לא ביצע
את העבודות הנדרשות בתוך  3ימים ממסירת ההודעה כאמור .החברה תהיה רשאית לגבות
(לרבות בקיזוז) מהקבלן את ההפרש בין ערכן החוזי של העבודות שביצעה כאמור לבין ערכן
החוזי שהוזמנו אצל אחר בתוספת עלויות תקורה ,מבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמורים
לחברה לפי ההסכם והדין.

 .7הסבר על סעיפי כתב הכמויות (שבסעיף  12להלן)
.7.1

כללי

.7.1.1

התיאורים והגדרות של העבודות בכתב הכמויות הן לצרכי נוחות הקבלן בלבד ואינם
ממצים .היקף העבודה המחייב הוא ביצוע כל עבודות ההדברה ומניעת מזיקים ככל שנדרש.
הקבלן אחראי להציג תוכנית עבודה כאמור בסעיף  5.1לעיל לביצוע עבודה מלאה ושלמה
למיגור והרחקת כל המזיקים מאתרי ומתקני החברה.

.7.1.2

המחיר לכל פריט בכל סעיפי כתב הכמויות כולל את כל הנדרש ,במישרין ובעקיפין ,לביצוע
מלא ומושלם של העבודה לפי מפרט זה וההסכם.

.7.2

חומרי ואמצעי הדברה ומניעה

.7.2.1

הקבלן יציג את רשימת חומרי ההדברה וסוגי האמצעים המשמשים אותו בעבודה בדגש על
הדברת מזיקים (לרבות עכברים ,עכבישים ,קני צרעות) ,בעלי יכולת עמידות בתנאי מזג אויר
רגילים לעונת השנה בה נעשה בהם שימוש ולתנאי השטח בהם נמצאים האתרים.
תכנית העבודה השנתית לא תתבסס על שימוש באמצעים אלקטרוניים או חשמליים.

.7.2.2

על הקבלן לעדכן את חומרי ההדברה והאמצעים (המאושרים אם נדרש ,על ידי משרד
החקלאות) בהם הוא משתמש ,מעת לעת ,בכדי למנוע הסתגלות או עמידות של המזיקים
לאותם חומרים או שיטת הדברה.
הקבלן לא יעשה שימוש באמצעים אלקטרוניים או חשמליים ,אלא לפי דרישת החברה
ובמקרה כזה בהתאם למנגנון תמחור "שינויים" לפי ההסכם.

.7.2.3

בדיקת מעבדה  -במידת ו/או על פי דרישה ישלחו החומרים  /אמצעים למעבדה חיצונית
לבדיקת התאמתם לעבודה .עלות בדיקת המעבדה תהיה על חשבון נתג"ז .עם זאת ,במידה
ועפ"י תוצאות בדיקת המעבדה יתברר כי החומרים /אמצעים אינם תקינים יישא הקבלן
בעלות בדיקת המעבדה.

.7.2.4

הצעת המחיר שבכתב הכמויות כוללת בתוכה את כל הנדרש לביצוע העבודות ,במישרין
ובעקיפין ,לרבות כל סוג של חומר הדברה/מניעה/אמצעי מניעה פיזיים אחרים ,לרבות ומבלי
למעט :מלכודות ,תחנות האכלה ומדבקות ,אך ללא אמצעים אלקטרונים וחשמליים ,לצורך
הדברה והרחקת כל סוגי המזיקים ,באופן יעיל ובהתאם לתקופת האחריות שבסעיף 5.8
לעיל ,על מנת שלא יגרם נזק מכל סוג שהוא למתקן או לאתר ע"י מזיקים (ובכלל זה
לאביזרים הפזורים בשטח ,כבלי תקשורת ,ביטחון ,חוטי חשמל ,חיווטים וכיו"ב).
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.7.2.5

במידה וימצא לפי שיקול דעתה המקצועי של החברה (לאחר שמיעת עמדת בקבלן) כי יש
להשתמש בחומרי הדברה/מניעה/אמצעים אחרים (למעט אמצעים אלקטרוניים וחשמליים)
הקבלן מתחייב להחליף את החומרים והאמצעים לחומרים המתאימים ,ללא דיחוי וללא
תוספת תשלום .במקרה כזה ,יבצע הקבלן פעולת הדברה בכל התחנות עם חומרי ההדברה
והאמצעים החדשים ,ללא תוספת תמורה.

.7.2.6

עונות השנה המוגדרות במפרט ונספחיו הן לפי החודשים הבאים:
 .7.2.6.1קיץ :יוני ,יולי ,אוגוסט.
 .7.2.6.2סתיו :ספטמבר ,אוקטובר ,נובמבר.
 .7.2.6.3חורף :דצמבר ,ינואר ,פברואר.
 .7.2.6.4אביב :מרץ ,אפריל ,מאי.

.7.3

תדירות טיפולים /פעילויות
מובהר ,כי כמות התדירויות לעבודות בכל מקום שבמפרט זה ,לרבות בכתב הכמויות ונספח א'
(טבלת תדירויות טיפולים משוערת) להלן ,הינה מינימלית בלבד לפי השערה .הקבלן אחראי כי
תדירות העבודות תהיה בהיקף הנדרש אף אם היא גדולה מכמות המינימלית כאמור ,על מנת
לבצע עבודות הדברה ,מניעת מזיקים וניקיון שוטפים ובאופן שתתקבל התוצאה הרצויה /
הנדרשת.
מובהר ,כי הקבלן אחראי כי הצעת המחיר בכתב הכמויות תכלול את כל הנדרש לביצוע העבודות
ביעילות כאמור לעיל .לכן ,גם במקרה של שינוי בכמות התדירויות/פעילויות שיציג הקבלן
בהתאם להנחיות במפרט זה לא תשלם החברה כל תמורה נוספת מעבר לתמורה שבכתב הכמויות.

.7.3.1

הדברה כנגד מכרסמים
ביצוע עבודה להדברת כנגד מכרסמים בכל מרחב המתקנים הכוללים ,בין היתר ,את
האזורים הבאים :גגות ,חדר בקרה ,ארונות חשמל ,ארונות מכשירי מדידה ,קווי הפחתה
וחימום ,חדר דוודים ,תעלות חשמל תחתונות ועיליות.
מובהר ,כי באחריות הקבלן לבנות ולהציג לחברה תוכנית פעולה הכוללת את החומרים,
האמצעים ולוחות הזמנים ותדירות העבודות שבכתב הכמויות ,בכדי למנוע באופן מוחלט
המצאות של מכרסמים בתוך גבולות התחנה .הדברה כזו תבוצע לפחות פעם בחודש ובנוסף
ע"פ קריאות תמורת תשלום נוסף.

.7.3.2

הדברה כנגד עכבישים  ,זוחלים וקרציות
הדברה לפחות אחת לשנה בכל מתקן של החברה בארץ כנגד כל סוגי העכבישים ,קרציות
טפילים ,נמלים וזוחלים על פי תוכנת עבודה מוגדרת מראש.

.7.3.3

מניעת עשבייה באתרים (כולל סילוק וניקיון מסביב לתחנה)
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:







התחנות ימסרו במצבן הקיים (אין מצב "אפס" או "שטח נקי לטיפול").
סילוק עשבייה ופסולת וניקיון מסביב לאתר – במרחב שעד  7מטר לכל כיוון מחוץ
לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים (חרמש וכדו' ).ופינוי הגזם
סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר ופינוי הגזם מהאתר
סילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר
ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר ,יבוצע ידני ללא שימוש במכשירים
מכניים או חשמליים
ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל .

עמוד  8מתוך 22




ריסוס מעקר ומונע בתוך האתר
ריסוס מונע הצצה מסביב לאתר
בגמר העבודות ינקה הקבלן את כל שטח העבודות ויסלק את כל הפסולת והגזם על
אחריותו לאתרי פסולת מורשים לפי הדין ,על חשבונו .שטח העבודה יחשב לנקי רק
לאחר אישור הממונה מטעם נתג"ז .ביצוע הניקיון והפינוי לאתר מורשה כאמור הינו
תנאי לביצוע התשלום.
מובהר ,כי הקבלן אחראי לסלק פגרי מזיקים ממתקני ואתרי החברה ע"פ קריאה.
מובהר ,כי כל האמור בסעיף זה כלול בתמורה שבכתב הכמויות.

*** במספר תחנות לא ניתן לבצע סילוק עשבייה מסביב לתחנה עקב הימצאותן בשטח של
לקוח החברה ,במתקנים אלו יבוצע ניקיון רק בתוך התחנה ,בתיאום עם החברה מעת
לעת.
.7.3.4

מניעת עשבייה באתרים (לא כולל סילוק וניקיון מסביב לתחנה)
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:



ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה (לפני עונת הקיץ והחורף)
ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות ארבע פעמים בשנה (בתחילת כל עונה ע"פ
סעיף  7.2.6לעיל)

*** במספר תחנות לא ניתן לבצע סילוק עשבייה מסביב לתחנה עקב הימצאותן בשטח של
לקוח החברה ,במתקנים אלו יבוצע ניקיון רק בתוך התחנה ,בתיאום עם החברה מעת
לעת.
*** מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת
זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).
.7.3.5

.7.3.6

.7.3.7

.7.3.8

.7.3.9

טיפול בקני צרעות
הדברה וניקיון של קני צרעות בתחנות ועל תוואי ההולכה על פי תיאום מראש עם הממונה
מטעם החברה לפחות  48שעות מראש.
לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי
לכידה וסילוק של זוחלים לרבות נחשים בתחנות ועל תוואי ההולכה על פי תיאום מראש עם
הממונה מטעם החברה לפחות  48שעות מראש.
לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי
לכידה וסילוק של חיות בר ככל שימצאו באתרים של החברה ועל תוואי ההולכה על פי
תיאום מראש עם הממונה מטעם החברה לפחות  48שעות מראש.
סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי
סילוק פגרי חיות \ ציפורים בתחנות ועל תוואי ההולכה על פי תיאום מראש עם הממונה
מטעם החברה לפחות  24שעות מראש.
גינון וטיפול חודשי בצמחייה באתר כנות
תחזוקת וגינון של החצר של המבנה באזור תעשייה כנות ,רחוב האדום .2הטיפול הינו חודשי
ויכלול בין השאר:
 גיזום עצים כדי למנוע הפרעה למערכות ביטחון במקום
 טיפול בעשבייה בחצר וטיפולים מונעים
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שתילת צמחייה עונתית בחצר
סילוק גזם מהמקום
מניעת מזיקים בחצר

 .5בטיחות
.5.1

הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות כל העבודות המבוצעות על ידו ו/או מטעמו ,לרבות לבטיחות
עובדיו וכן לחומרים והאמצעים בהם עושה שימוש.

.5.2

על הקבלן לספק על חשבונו את כל ציוד הבטיחות ואמצעי הזהירות שיידרש לעבודות ,לרבות
ביגוד ,נעלי עבודה ,קסדות ,מסכות ,משקפי מגן ,כפפות ,אטמים לרעש ,סולמות וכיו"ב.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,כל ציוד הבטיחות בו משתמש הקבלן יוצג לממונה הבטיחות בחברה
לאחר חתימת ההסכם.

.5.3

הקבלן אחראי לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע עבודותיו באופן בטוח ,על פי הדין וההסכם ,נהלי
הבטיחות הקיימים בחברה ועל פי נהלי עבודה קבועים מראש של הקבלן ,תוך שימוש ונקיטת
אמצעים לשמירת הבטיחות במהלך העבודות עד להשלמתה באופן ראוי ,בטוח ומדויק.

.5.1

במקרה של עבודות קבלנים אחרים מטעם החברה במתקן החברה ,חייב הקבלן בחובת תאום
ושיתוף פעולה עם הקבלנים העובדים במתקן או בסמוך לו ולהישמע לכל הוראות הבטיחות
שימסרו ע"י קבלנים אלה (מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לעבודותיו כאמור לעיל) .האמור בסעיף
זה יבוצע ללא תוספת תמורה.

.5.1

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לעניין בטיחות ,אלא להוסיף עליהן בלבד .בכל
מקרה של אי התאמה שלא ניתנת ליישוב יגברו הוראות הבטיחות שבהסכם.

.5.5

סקר סיכונים
לפי צורך ,יתכן והקבלן יידרש להכין "סקר סיכונים" לעבודות במתקן של החברה ,על בסיס
ההסברים שבנספח ג' להלן ,על הקבלן לאשר את סקר הסיכונים עם הממונה מטעם החברה
באגף התפעול וכן עם ממונה הבטיחות של החברה) .הקבלן יתקן ככל שנדרש את סקר הסיכונים.
מובהר כי האמור בסעיף זה הוא ללא תמורה נוספת.

.5.7

על הקבלן להביא בחשבון שמרבית העבודות תתבצענה במתקנים בהם מוזרם גז טבעי בלחץ גבוה
כמפורט במבוא למפרט .על כן ,בזמן השהייה במתקן או אתר של החברה על הקבלן ועובדיו
להישמע להוראות עובדי החברה אם וככל שינתנו.

.5.5

בזמן ביצוע עבודות הקבלן יהיה נוכח במתקן נציג מטעם אגף התפעול של החברה – אין לבצע
עבודה ללא נוכחות של נציג אגף התפעול בשטח.

 .5ביטחון
עובדי הקבלן ידרשו לקבל אישור בטחוני ממחלקת הביטחון של החברה ובמידת הצורך גם מלקוח של
החברה שבשטחו מצוי מתקן של החברה (לדוגמא :חברת החשמל ,בתי הזיקוק ,קצצ"א ,כימיקלים
לישראל וכיו"ב) ,ולמלא אחר כל דרישות הביטחון שימסרו להם .לא תשולם כל תמורה נוספת בגין כל
הוצאה אם וכלל שתהיה הקשורה למתן אישורים לעובדי הקבלן כאמור.
 .10תשלום התמורה
 .10.1כל מחירי הסעיפים הנקובים בכתב הכמויות ממצים ,סופיים וגלובאליים ,וכוללים בתוכם מראש
את כלל מרכיבי העבודות ,עלויות וההוצאות ישירות ועקיפות ,בכל ימי השנה ובכל תנאי מזג
אוויר ,למעט מע"מ ובהתאם להוראות ההסכם.
 .10.2התמורה תשולם בגין ביצוע העבודות בפועל ,בהתאם לכתב הכמויות.
 .10.3מובהר ,כי הכמויות שבכתב הכמויות הן משוערות בלבד והחברה אינה מתחייבת להיקף הביצוע
מתוך כתב הכמויות ,כאשר יתכן וסעיפים מכתב הכמויות לא יבוצעו כלל .לא יחול שינוי במחירי
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הצעת הקבלן שבכתב הכמויות (כפי שתאושר ע"י החברה) כתוצאה משינוי כמויות (צמצום /
הרחבה) /אלא בכפוף להוראות ההסכם.
 .10.1מובהר ,כי החברה רשאית להגדיל  /לצמצם את היקף המתקנים בהם ניתנים השירותים לפי
צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .בגין מתקן נוסף שלא הופיע במתקנים שלהלן ,תשולם תוספת
תמורה בהתאם למחירים שבכתב הכמויות בהתאם לביצוע עבודות בפועל.
 .10.1ביטול קריאה או עבודה מתוכננת תתאפשר בהתראה של עד  24שעות מראש ללא תמורה.
במקרים בהם יבוטלו עבודות בפרק זמן קצר יותר הקבלן יקבל פיצוי מוסכם מראש של ₪ 1,211
כולל מע"מ עבור יום הביטול .לא תשולם כל תמורה מעבר לסכום זה ללא קשר למספר המדבירים
או כמות הטיפולים המתוכננת.
 .11תקופת ההתקשרות ,עדכון התמורה ושינויים
בהתאם להוראות ההסכם.
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 .12רשימת מתקני הגז של מערכת ההולכה (חלוקה לפי מחוזות)

סוג תחנה
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
משרדים

מחוז דרום
אשל הנשיא חלוקה
רותם OPC
רמת חובב חח"י
סדום
דימונה חלוקה
רמת חובב אזור תעשיה
רמת נגב אנרגיה
רמת חובב חלוקה
ערוער
באר שבע
הר נעים
אורון
שפיפון
שובל
שקמה
פארק תעשיות רותם

סוג
תחנה
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

מחוז מרכז
אשקלון דלק IPP
אגן
אשכול
אשכול 2
גזר
נשר
בתי זיקוק אשדוד
נשר
צפית
סוגת
רידינג
דוראד
דליה
שורק
מישר
לפידות
יסודות
כפר אביב
אשקלון קבלה
סגולה
קרית גת
אשדוד קבלה  +חופית אשדוד
רידינג הגפה
חולות
הראל
מסילת ציון
נתב"ג
גבעת כוח
קסם
ניר אליהו

סוג תחנה
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
PRMS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
משרדים

מחוז צפון
אלון תבור
חדרה
אלון תבור CNG
בז"ן חיפה 1
חגית
חיפה חח"י
בז"ן חיפה 2
מפרץ חיפה
בית קשת\ שדה אילן
כפר ברוך
תל קשיש
יגור
חדרה חופית
עפולה
דור
דוברת
ציפורית
ניצני עוז
מגל
חריש
רגבים
שריד
מרכז תחזוקה -חיפה

* כניסה לחצרי גורם אחר שבו מצויה תחנת גז לא תעשה בשגרה אלא וככל שהנחיה זו תשונה ע"י הממונה.
** רשימת המתקנים יכול שתשתנה ותתרחב עם המשך התכנון והתרחבות מערכת ההולכה.
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 .13רשימת אתרים נוספים במחוז מרכז (שטחי אחסנה)
מיקום

היקף שטח

הערות

מתחם מנפטת סיבי הדרום ,סמוך לצומת מסמיה

 7.5דונם לאחסנה פתוחה
מחסן מקורה –  1,111מ"ר
משרדים לחב' הלוגיסטיקה–  61מ"ר

מחסן מקורה ופתוח

מתקן  PRMSאשל הנשיא

כ 11 -דונם

אחסנה פתוחה

תחנת קבלה אשקלון

כ 2.5 -דונם

אחסנה פתוחה

תחנת קבלה אשדוד

כ 1.6 -דונם

אחסנה פתוחה

תחנת הגפה נתב"ג

כ 1.7 -דונם

אחסנה פתוחה

א.ת .כנות

כ 1111-מ"ר

מחסן מקורה ופתוח

א.ת .בית חלקיה

כ 7.5 -דונם

אחסנה פתוחה

("יד בנימין")
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 .11כתב כמויות לפי מחוזות
מחוז מרכז
.11.1
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות **

תיאור עבודה – מחוז מרכז

.14.1.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

411

.14.1.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

41

.14.1.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
 סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר לכל
כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים (חרמש
וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
 סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
 ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
 ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה

.14.1.3.1

קמפ'

תחנה עד  999מ"ר

21

.14.1.3.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.1.3.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

.14.1.3.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

3

.14.1.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת וניקיון
ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  1פעמיים בשנה

.14.1.4.1

תחנה עד  999מ"ר

.14.1.4.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.1.4.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

מס'

קמפ'

7.3.3

7.3.4

21

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)
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.14.1.4.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

קמפ'

מספר
סעיף
במפרט
7.3.4

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות *
3

תיאור עבודה – מחוז מרכז

יח'

.14.1.5

טיפול קני צרעות

קמפ'

7.3.5

11

.14.1.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.14.1.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.14.1.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

.14.1.9

גינון וטיפול חודשי בצמחייה באתר כנות

יחידה

7.3.9

12

מס'

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )11.1.1 – 11.1.5

* כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.3למפרט.
** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).
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.11.2

מחוז צפון
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות **

תיאור עבודה – מחוז מרכז

.14.2.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

311

.14.2.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

21

.14.2.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
 סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר לכל
כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים (חרמש
וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
 סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
 ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
 ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה

.14.2.3.1

קמפ'

תחנה עד  999מ"ר

15

.14.2.3.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.2.3.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

.14.2.3.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

3

.14.2.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת וניקיון
ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  1פעמיים בשנה

.14.2.4.1

תחנה עד  999מ"ר

.14.2.4.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.2.4.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

מס'

קמפ'

7.3.3

7.3.4

15

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)
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.14.2.4.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

קמפ'

מספר
סעיף
במפרט
7.3.4

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות *
3

תיאור עבודה – מחוז מרכז

יח'

.14.2.5

טיפול קני צרעות

קמפ'

7.3.5

5

.14.2.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.14.2.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.14.2.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

מס'

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )11.2.1 – 11.2.5

* כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.3למפרט.
** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).

עמוד  17מתוך 22
.11.3

מחוז דרום
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות **

תיאור עבודה – מחוז דרום

.14.3.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

311

.14.3.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

21

.14.3.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
 סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר לכל
כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים (חרמש
וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
 סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
 ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
 ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה

.14.3.3.1

קמפ'

תחנה עד  999מ"ר

15

.14.3.3.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.3.3.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

.14.3.3.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

3

.14.3.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת וניקיון
ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
 ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
 ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  1פעמיים בשנה

.14.3.4.1

תחנה עד  999מ"ר

.14.3.4.2

תחנה מ 1,111 -מ"ר עד  2,511מ"ר

11

.14.3.4.3

תחנה מ 2,511 -מ"ר עד  5,111מ"ר (כולל)

3

מס'

קמפ'

7.3.3

7.3.4

15

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)
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.14.3.4.4

תחנה מ 5,111 -מ"ר עד  11,111מ"ר (כולל)

קמפ'

מספר
סעיף
במפרט
7.3.4

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל התחנות *
3

תיאור עבודה – מחוז דרום

יח'

.14.3.5

טיפול קני צרעות

קמפ'

7.3.5

5

.14.3.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.14.3.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.14.3.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

מס'

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )11.3.1 – 11.3.5

* כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.3למפרט.
** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).
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נספח א'  -מפת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי (כללי)
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נספח ב' – דוגמא ליומן עבודה
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נספח ג' :טופס עזר לתכנון עבודה מקדים Pre Task Planning -
תיאור כללי של העבודה__________________________________________________:
עזרים לתכנון :תנאים יסודיים להתחלת העבודה.
מקום:

תאריך (ביצוע העבודה תקף למשמרת אחת בלבד):






ציוד  /מערכת:

מנהל העבודה – וודא שכל העובדים המוצבים לעבודה המתוכננת כשירים מקצועית ופיסית.
תלה את הטופס באזור העבודה במקום בולט – חתום כנדרש
עבור מחדש על ההטופס עם הצוות ,בסמוך לביצוע ,בכל מקרה של החלפת משמרות ו/או שינוי
בתנאי העבודה
במידה ומתעוררים קשיים ביישום נהלי או כללי בטיחות עצור ,פנה לאיש בטיחות /או מנהל

מניעה
שלב
הכנות (כלים,
ציוד מגן,
ציוד הרמה,
ניתוק נעילה
ותיוג,
חומרים)

ביצוע –
פרוט פעולות
ושלבים

סיום (לפרט)
בדיקות
סופיות
נקודות
החלטה /
עצירה

פעולות לביצוע

נקודות תורפה
בטיחותיות

פעולות מניעה ובקרות ביצוע
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הערות

הכרת השטח
סיור מקדים באזור העבודה שלך?
בעיות גידור באזור עבודתך?
עבודה בסמוך לקווים או מערכות חיות? (חשמל ,גזים ,כימיקלים )...
הכרת מיקום ציוד חירום (מטפים ,משטפת עיניים/מקלחת חירום)
הכרת מסלול הפינוי במקרה חירום?

הדרכה
כל העובדים המוצבים לעבודה המתוכננת השתתפו בהדרכות בטיחות
המהווים תנאי לביצוע העבודה
קיום הדרכות מיוחדות?
הכרת שימוש נכון בציוד מגן אישי.
צוות אנשים המתאימים לפעולה בטוחה.

בדיקות  /ציודים
וודא שהכלים החשמליים עברו בדיקה לפני ביצוע העבודה.
מתקני/אביזרי הרמה בדוקים ע"י בודק מוסמך.
בדיקת התאמה ושמישות הכלים והציוד (מקדחה חשמלית בעלת בידוד
כפול ,שמישה וברת תוקף ,רתמת גוף וכבל הקשירה מהסוג המותר באתר
וברי תוקף)

סיכונים מיוחדים
אנרגיה אצורה – מתח גבוה ,לחץ ,חום...
הרמת ציוד לגובה
מעבר על גיליון הבטיחות של החומר ( MSDS -אישור כימיקלים(
השפעת מזג אוויר.
דרישה ל -טיהור קווי גז.
בעיות אגרונומיות.

תיאומים ואישורים
יצירת קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע העבודה?
גורמים נוספים.
האזור פנוי ,תאום עם עבודות אחרות באזור.
שרטוטים ,תרשימים ותוכניות עבודהAS MADE ,
פירוק או התחברות ( )tie–inלמערכת  /אספקה חיה.
Permits/Checklist
אין להתחיל עבודה לפני השלמת האישורים
חלל מוקף
סולמות ו/או פיגומים
במות הרמה:
מנוף  /הנפה קריטית
גישה לגגות שאינם מאושרים להליכה
חפירה ו/או תיעול:
חשמל "חי":
ניתוק נעילה ותיוג LO/TO -
מתחת לרצפה צפה
ריחות
מערכות כיבוי והצלה
עבודה חמה (ריתוך וכו') Hot work
עבודה בחשיכה  /שעות חריגות
עובד בודד
כלים חשמליים מטלטלים
ציוד מכני הנדסי – טרקטורים ,מחפרונים:...
 – Red Tagהשבתת מערכת כיבוי אש
קרינה  /רדיוגרפיה
אחר

כן

לא

חתימות בסמוך לתחילת העבודה -
בתוקף למשך משמרת אחת בלבד
(מוביל הפעילות \ צוות העובדים \ מנהל פעילות):

תפקיד
מוביל הפעילות
מנהל עבודה
שם העובד
שם העובד
שם העובד
שם העובד
מנהל
פעילות/ראש
צוות

שם \ חתימה

שעת המעבר
על תכנון
טלפון \
עבודה
ביפר
מקדים
בשטח

