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.1 הגדרות, פרשנות ותחולה 

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

 . חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ - "החברה"/"נתג"ז"
 וחתם כצד על הסכם זה. שירותיםההחברה לביצוע  על ידימי שנבחר  - "נותן השירותים"

לרבות ומבלי למעט,  שירותיםכל אי התאמה למטרה ולשימוש להם נועדו ה - "אי התאמה"
חוסר בחומרים ו/או טובין קבועים ו/או מתכלים שיש לספק כחלק 

לשם השלמתן; חוסר בשירות ו/או מגרעת, ליקוי, חסר אחר, אי  שירותיםמה
תקינות, פגם אחר ו/או אי התאמה לדרישות ו/או לתיאור ו/או למפרט ו/או 

המצוינים בבקשה להצעות ו/או לדרישות כל תקן ו/או דין ו/או  לדגם
 ו/או כנדרש בבקשה להצעות. שירותיםהוראות היצרן החלים על ה

, לרבות בשטח תחנות ומתקני םאו חלק מה שירותיםה יםכל אתר בו מבוצע - "אתר"
 החברה, על תוואי צינור הגז מחוץ לתחנות ולמתקנים.

ת מחיר, בכל דרך ובכלל זה מכרז או סבב והחברה לקבלת הצעבקשת  - "בקשה להצעות"
הצעות, הכוללת כחלק בלתי נפרד כל מסמך ומפרט שהחברה צרפה לבקשה, 
לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם במפורש אף אם לא 

 צורפו לה.
כה לגז כל רגולטור ו/או מפקח כדין מטעם מדינת ישראל על מערכת ההול - "גוף מפקח"

 טבעי ועל החברה ו/או גורם אחר מטעם החברה.
נותן החברה ו על ידיעל כל נספחיהם חתומים  ותלהצעמסמך זה וכן הבקשה  - "ההסכם"

, וכל מסמך אחר שהבקשה להצעה ו/או ההסכם מפנה אליהם השירותים
 במפורש אף אם לא צורפו.  

כל , לרבות PRMSבמתקני  יעוץ ואחזקה לדוודים ולמבעריםשירותי   "השירותים"
השירותים כנדרש לפי תנאי הבקשה להצעות וההסכם על כל נספחיו שיבצע 

, לרבות אספקת כל שירות וכל טובין וחומרים, קבועים נותן השירותים
ומתכלים, והנלווים להם, כח האדם, הציוד וכלי העבודה, אביזרים, חשמל, 

המקובלים האחרים לצורך מים, אויר דחוס וכיו"ב וכל הדברים הנלווים ו
כך שימלאו אחר המטרה והשימוש שנקבעו להן לפי  שירותיםהשלמת ה

 ההסכם, הוראות היצרנים וכל דין לשביעות רצונה המלא של החברה.

אחר מטעם החברה כפי  נציג מוסמך או ,זיו גולדפרב, ראש אגף תחזוקה - "מונה"המ
החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל  בכתב. ספקשתודיע החברה ל

 .ספקעת בהודעה בכתב שתשלח ל
 )כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג וימי שבתון(. םימים קלנדאריי - "יום" / "ימים"

מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל, על כל מתקניה, אביזריה, המחוברים  - "המערכת"
 והנלווים לה.

 בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.כותרות הסעיפים הן לנוחות  1.2

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

ו/או לבין סתירה או, אי התאמה בין ההסכם לבין נספחיו ל אותו עניין מסוים בלבד. במקרה ש

שאר מסמכי הבקשה להצעות שאינה ניתנת ליישוב לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יחולו 
 להלן.  7.3  סדרי העדיפות כאמור בסעיף  

או סיום  שירותיםן או עפ"י האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע ההוראות ההסכם שמטבע 1.4
(, לרבות ומבלי למעט, התחייבות שירותיםההתקשרות מכל סיבה שהיא )אף טרם סיום ה

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

ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב, חייב כל אחד מהם  נותן השירותיםמורכב  1.5
 במלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחיד ולחוד. 



 

5 
 

, לפי הדין, אלא להוסיף נותן השירותיםאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות  1.6
ההסכם, זכויות עליהן בלבד. כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מ

 לפיו, אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב.   נותן השירותיםהחברה והתחייבויות 

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

כח אדם, ציוד וחומרים אך ללא ין גהוצאות ישירות בהסכם זה משמען, הוצאות, אם הוכחו, ב 1.8
 יוצ"ב.ימון, הוצאות כלליות וכהפסד רווח והוצאות עקיפות כהוצאות מ

.2 ובדיקות מוקדמות נותן השירותיםהצהרות כלליות של  

 מצהיר ומתחייב כלהלן:  נותן השירותים

א כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והו 2.1
החברה(, מקיים את כל התנאים שלהלן  על ידיו/או כל קבלן משנה מטעמו )אם קיים ואושר 

תקופת אורך כל ללמלאם  ךוימשיכנדרש לפי כל דין )כדרישת מינימום( ו/או לפי ההסכם, 
ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם )גם  ,אם יהיו ,ההסכם על הארכותיו
 (:שירותיםלאחר השלמת ביצוע ה

כל הוא מחזיק ב, שירותיםבעל הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום ה ואה 2.1.1
 ההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק;ו נות, האישורים, ההיתריםהרישיו

 ;לביצוע השירותים המתאימיםהנדרשים וכל כח האדם, הציוד וכלי העבודה  ולרשות 2.1.2

מתאימים  , אישור עוסק מורשה וניהול ספריםהמכרז הנדרש בתנאי בעל הכושר הפיננסי ואה 2.1.3
   .שירותיםלביצוע ה

הקשורה בקבלן ו/או מי מטעמו בקשר  שירותיםבאם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע ה 2.2
לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה  נותן השירותיםלעיל מתחייב  2.1.1  לאמור בסעיף 

משפטיות ושכ"ט הוצאות בכל תשלום וההוצאה, לרבות  תשאמתחייב למוקדם ככל הניתן וכן 
 עו"ד ומומחים, שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה.

 ,ומצהיר 1976-מד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"זכי הוא עו 2.3

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל 2כי לא קיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 
 המונעים מהחברה להתקשר עמו בהסכם.

לחברה מערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושביבוצעו  שירותיםכי ידוע לו שה 2.4
זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז על קרקעיים, צנרת וכיו"ב, וכי קיבל לידיו מהחברה את כל 

, לרבות בקשר עם םוההגבלות שיחולו לגבי ביצוע שירותיםהמידע הנדרש לו לצורך ביצוע ה
הגבלת שימוש בציוד וכלי עבודה לפי הנחיות החברה, לשביעות רצונו המלאה, וכי הוא מודע 

גז טבעי הולכת עבודה בסמוך למערכת הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מ לרגישות
על ידו דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל  שירותיםולכן ביצוע ה

דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין. לאחר שלמד ובדק את כל 
האמור לעיל ביכולתו לעמוד בכל דרישות בטיחות ו/או בטחון אלה ונקיטת אמצעי הזהירות 

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

ודרכי הגישה אליו וכן בדק כל מידע  שירותיםכי לפני הגשת הצעתו בדק את מקום ביצוע ה 2.5
רלוונטי אחר )לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי( הקשור לביצוע ההסכם, או ויתר על 

למלא אחר  בדיקתם מרצונו החופשי, הבין היטב את כל דרישות ההסכם על נספחיו, כי יש בידו
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 
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 החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו. 

ה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם, לרבות בין או נודע לו על אי התאמ נותן השירותיםגילה  2.6
כתבי כמויות ו/או לבין שאר הנספחים הטכניים ו/או חוסר בהם, ימסור על כך מיד הודעה 

כאמור  הממונהלעיל. בהעדר קביעה מפורשת בהסכם יקבע  1.3  ויחולו הוראות סעיף  לממונה
כי סעיף ו/או פריט שבכתב כמויות ו/או בנספח טכני כלשהו ו/או  ,מובהר .להלן 7.3  בסעיף 

רואים  נותן השירותיםבהסכם זה שלא נקבע לו במפורש מחיר בכתב הכמויות ו/או בהצעת 
ולא תשולם בגינו תמורה  שירותיםאר האותו ככלול בתמורה שנקבעה לפי הסכם זה בגין ש

 נוספת.

מצהיר, כי הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים הוצג לו והוא מאשר  נותן השירותים 2.7
 שיפעל בהתאם להוראותיו.

על פי הוראות ההסכם וכל כל דין והוא נוטל  שירותיםיבצע את כל הכי הוא כי הצעתו שלמה ו 2.8
ותוצרן, לרבות של קבלני  שירותיםהם יעשה שימוש, לאחריות בלעדית כלפי החברה לחומרים ב

 החברה. דייל משנה מטעמו )אם יהיו( אף אם אושרו ע

.3 שירותים, בפעולות הכנה ובכניסה לאתר השירותיםה מתןהות בבטיחות וג 

 שירותיםהוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגהות ב נותן השירותיםכי  ,מוסכם 3.1
  .םבאופן ישיר וברציפות עד להשלמת םולפקח על ביצוע שירותיםואחראי לנהל את ה

מובהר, כי קיום פעולה כלשהי בקשר לאמור בסעיף זה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא יגרע  3.2
 במידה ובהיקף שקיימת לפי הוראות ההסכם. נותן השירותיםמאחריותו וחובותיו של 

ו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים ינקט ,לרבות קבלני המשנה מטעמו ,נותן השירותים 3.3
ויקיימו את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  שירותיםלקראת ובביצוע ה

, לפי הדרישות השירותים, התקנות מכוחה וכל הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע 1970-תש"ל

 המקצועיות המחמירות ביותר, כפי שיהיו תקפות מעת לעת.

לפי כל הדינים הנוגעים  שירותיםכי כל הבא מטעמו מבצע את ה ,אחראי לוודא נותן השירותים 3.4
לבטיחות ולגהות בעבודה, לפי נהלי הבטיחות של החברה לרבות כל הנחיות מטעם החברה, אם 

 נתנו, הנוגעות לבטיחות בעבודה ולשימוש בציוד, כלים ובחומרים בזמן השהייה באתר.יי

השירותים ימציא לחברה את כל המסמכים והאישורים טרם תחילת מתן השירותים, נותן  3.5
 שנדרשו על ידי נציג אגף בטיחות ואיכות בחברה.

אישור , כניסה לאתר של החברה תורשה רק לאחר זה מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.6
 נותן השירותיםשהמסמכים והאישורים כאמור על ידי נציג אגף בטיחות ואיכות בחברה ולאחר 

י נציג החברה. בזמן השהייה ל ידעברו תדריך בטיחות ע שירותיםהוכל הבא מטעמו לביצוע 
וכל הבא מטעמו ישמעו לכל הוראות עובדי החברה ומי מטעמה בקשר  נותן השירותיםבאתר 

נותן . התחייבויות שירותיםעם הבטיחות בעבודה אם וככל שניתנו לקראת ובמהלך ביצוע ה
 בסעיף קטן זה יחולו בשינויים המחויבים גם כלפי מי שבחצריו האתר. השירותים

, ברשותו ו/או מי שירותיםהבטיחותי והיעיל של ה םכי לשם ביצוע ,מתחייב נותן השירותים 3.7
מטעמו, כל האמצעים הפיסיים )ציוד, כלי עבודה, אמצעים אחרים וכיו"ב( התקינים, 

 ישיון ו/או אישור תקף הנדרש לפי כל דין.הבטיחותיים והמתאימים לייעודם ובעלי כל ר

מתחייב להבטיח תנאי עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את  נותן השירותים 3.8
הבטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות 
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משמעותם בחוק ארגון על פי כל דין ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כ
 החברה.  על ידיו/או  1954הפיקוח על העבודה התשי"ד 

להכנת סקר סיכונים  נותן השירותיםבהתאם להנחיית הממונה ולפעילות המתוכננת, ידרש  3.9
 טרם ביצוע העבודות ולקבל את אישורו של הממונה. 

סייג את כל המפורט לקיים ללא כל  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  3.10
 כי ,אחראי לוודא נותן השירותיםלהסכם לעניין הוראות בטיחות וגהות.  2א'-ו 1בנספחים א'

ביצוע יקבל לידיו את הנספחים שלעיל ויפעל לפיהם ב שירותיםכל הבא מטעמו לביצוע ה
 .השירותים

מתן בקשר עם בטיחות ב נותן השירותיםלעיל ונספחיו למצות את חובות  3  אין באמור בסעיף  3.11

לבצען לפי הוראות כל דין ומבלי שהחברה תהיה צריכה  נותן השירותיםשאחראי  שירותיםה
 .נותן השירותיםלבצע זאת בעצמה במקום 

קבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מ נותן השירותים 3.12
 נותן השירותיםמכוחם לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד 

 להסכם. 3  לפי סעיף  נותן השירותיםבגין הפרת התחייבויות 

.4 הימנעות מפגיעה בתשתיות והפרעה לציבור וניקיון האתר  

יבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע: פגיעה במתקנים ורכוש לרבות של  נותן השירותים 4.1
 להסכם.  1בנספח א'קיון האתר כמפורט יאחראי לשמירת ניהא צד ג', יצירת מפגעים ו

לגורמים שלעיל על מנת לקבל כל מידע  נותן השירותיםיפנה השירותים טרם תחילת ביצוע  4.2
ובסמוך לו ותנאים והגבלות הקשורים בביצוע  שירותיםהקשור למיקום תשתיות באתר ה

 נותן השירותיםובמידה ולבקשת לרבות עמידה בדרישות ביטחון, ככל שישנן. ככל השירותים 
בתאום  לנותן השירותיםהחברה, יתאפשר בידה לסייע  על ידית ומבלי שיהיה בכך התחייבו

ולפי  נותן השירותיםכאמור, לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות ו/או חבות כלפי 
 .הסכם זה

.5 לשמירה על ציוד וחומרים נותן השירותיםאחריות  

במתקני החברה ו שירותיםלא ישאיר מתקנים, ציוד, חומרים וכיו"ב בשטח ה נותן השירותים 5.1
יפרקם  נותן השירותיםובכל מקרה  הממונהבסיום כל יום עבודה אלא אם קיבל על כך אישור מ

 . שירותיםמיד עם גמר ביצוע ה שירותיםויסלקם מאתר ה

ל הציוד אחראי לשמור ברציפות על חשבונו על כ נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  5.2
ו/או מי מטעמו  נותן השירותיםברה. הימצאות שקיבלם מהחוהחומרים שהביא לאתר או 

בשטח מתקני החברה והשמירה הכללית בהם אינה מהווה ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר 
ו/או מטעמו לשטח מתקני החברה. החברה ו/או מי מטעמה ו/או  נותן השירותיםהמובא על ידי 

או למי מטעמו, לכלים, ו/ לנותן השירותיםמדינת ישראל לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם 

 לציוד ו/או לחומרים שיובאו על ידם לאתר, לרבות לשטח מתקני החברה. 

.6 ביטחון 

ידרשו לעמוד בכל נהלי והנחיות הביטחון  שירותיםוכל הבא מטעמו לביצוע ה נותן השירותים 6.1
אחראי  נותן השירותיםלפי ההסכם. השירותים  יםצעושל החברה וכל גורם אחר שבחצריו מב

. םובמהלכ שירותיםכי כל הבא מטעמו יפעל לפי נהלים והנחיות אלה לקראת ביצוע ה ,לוודא
רק עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של החברה ו/או  נותן השירותיםיעסיק  שירותיםלביצוע ה
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, ואם נדרש, לאחר שעברו בדיקה ביטחונית של מטעם מי שירותיםה יםכל מי שבחצריו מבוצע
באתר יכולה להיות  שירותיםלאתר ותחילת ביצוע ה נותן השירותיםכי כניסת  ,מהם. מובהר

 יםאחר שבחצריו מבוצע ביטחון מטעם החברה ו/או של גורם מותנית בבדיקה ו/או בתדריך
 לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה או גורם אחר כאמור. שירותיםה

י שבשטחו יבוצעו מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מ נותן השירותים 6.2
ו/או מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם  שירותיםה

כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות  ,לנהלי החברה ונהלי מחזיק החצרים כאמור. מובהר
 נותן השירותיםבמתקנים בהם נדרש סיווג ביטחוני ו שירותיםהביטחון לא יוכל ליטול חלק ב

 ליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון, ללא תוספת תמורה.יח

.7 החברהנציג  –סמכויות הממונה  

מלא ועל פי הנחיותיה ו/או  תוך שיתוף פעולה עבור החברה שירותיםהיבצע את  נותן השירותים 7.1
פי הודעה ל החברה לצורך כך ע דייל גורם אחר שהוסמך ע ו/או ושיינתנשל הממונה אם וככל 

. האמור בסעיף קטן זה יחול גם כלפי הגוף המפקח בהתאם להודעת לנותן השירותיםמסר ישת
 החברה.

או  נותן השירותיםרשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי לבדוק בכל עת, בנוכחות  הממונה 7.2
טולו, לביצוע שיון כניסה למקום מסוים באתר ו/או בייהעדרו, כל דבר בקשר למתן ר

, בדיקת טיב החומרים והציוד בהם נעשה שימוש, התאמתם וכמותם, באתר, בחצרי שירותיםה
נותן ו ביצוע השירותיםאו המקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהם ל נותן השירותים

 לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן מלא ובכל דרך סבירה. לממונהמתחייב לסייע  השירותים

יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים  הממונהלטות הוראות והח 7.3
ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המטיבה עם החברה. האמור  שירותיםהמקובלים בתחום 

הצעות. קבלת יחול גם במקרה של העדר התייחסות בהסכם ו/או נספחיו ו/או הבקשה ל
לנותן ממועד מסירתן  נותן השירותיםהן סופיות ומחייבות את  הממונה הוראות והחלטות

 ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.  נותן השירותיםו/או מי מטעמו ו השירותים

ו/או מטעמו הנחיה ו/או הוראה כאמור לעיל מטעם הממונה  לנותן השירותיםאם וככל שניתנה  7.4
גותו המנומקת בכתב לפי ייצועה, ימסור את הסתימסתייג מב נותן השירותיםו/או החברה, ש

ובכל מקרה לפני ביצועה אך מבלי לעכב העניין לממונה ו/או לחברה וזאת מיד לאחר קבלתה 
, אלה אם הורתה לו םלבצע נותן השירותיםוחובת  שירותיםאת לוחות הזמנים לביצוע ה

 החברה ו/או הממונה אחרת.

יקיים את  נותן השירותיםכי  ,כאמצעי להבטיחרק  הסמכות למתן הנחיות שלעיל נועדה 7.5
לגרוע בדרך כלשהי  מי מטעם החברה על ידין או בהעדר במתן ההנחיותאין . ןההסכם במלוא

אין הממונה ו/או לגוף  לממונהלפי ההסכם והדין.  נותן השירותיםמהתחייבויות ואחריות 
לפי ההסכם והדין בקשר עם  נותן השירותיםסמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות 

 .שירותיםביצוע ה

.8 , ישיבות לתאום ודיווחםוהשלמתשירותים ביצוע ה 

את  נותן השירותיםבמשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת האחריות, לפי העניין, יבצע  8.1
, מעת לעת, בהתאם להוראות ההסכם, כפי שתורה לו החברה במסירת הזמנת שירותיםה

, לוחות הזמנים שירותיםמטעמה הנוקבת במועד, תוכן הות ו/או פתיחת קריאת שירעבודה 
לעיל, וכן כל פרט נוסף הנדרש  4.1  ובהתחשב בביצוע תאום עם כמפורט בסעיף  םלביצוע

"(. במקרים שלדעת הזמנת העבודהשל החברה לפי נסיבות העניין )"לשיקול דעתה הבלעדי 
על ביצוע  לנותן השירותיםמוסכם בזאת, כי החברה תוכל להורות  נם דחופיםיהחברה ה



 

9 
 

הזמנת  לנותן השירותיםעוד בטרם מסירת הזמנת העבודה בכתב ובלבד שתימסר  השירותים
  עבודה כאמור מיד לאחר חלוף הנסיבות הדחופות כאמור.

במועד שיקבע בהזמנת העבודה כאמור לעיל וימשיך  שירותיםיתחיל בביצוע ה נותן השירותים 8.2
עד למועד  שירותים, ברציפות, באופן שוטף ובקצב הדרוש להשלמה מלאה של הםבביצוע

 שנקבע לכך בהזמנת העבודה.

 הממונהשביצע וכן לדרישת  שירותיםעל ה לממונה נותן השירותים בסיום כל עבודה ידווח 8.3
. לדרישת לרבות בקשר לכל פרט שדרש שירותיםהימסור בכל עת דיווח בכתב בקשר לביצוע 

 שירותיםאו נציג מוסמך מטעמו הבקיא ומעודכן בכל היבטי ה נותן השירותיםיגיע הממונה, 
כי לא תשולם כל תמורה  ,ועד שיקבע. מובהרלישיבות לתאום במשרדי החברה או בכל מקום ומ

 נוספת בגין האמור בסעיף זה.

לנותן תיקונים ו/או השלמות, ימסור על כך רשימה בכתב  יםטעונ שירותיםכי ה ,הממונהמצא  8.4
. הממונה חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי נותן השירותיםו השירותים

 . להלן 13  והשלמות אלה תחל כאמור בסעיף תקופת האחריות לגבי תיקונים 

רשאית  הממונהאת התיקונים ו/או ההשלמות תוך התקופה שקבע  נותן השירותיםלא ביצע  8.5
אחר בכל דרך שתמצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או  דייל החברה לבצעם בעצמה או ע

. החברה תנכה נותן השירותיםמטעמה יהיו על חשבון  אחר דייל החברה או ע דייל ההשלמות ע
( מהן לכיסוי הוצאות משרדיות מכל סכום 15%הוצאות אלה בתוספת של חמישה עשר אחוז )

או בכל דרך אחרת לרבות  ן השירותיםנותבכל עת או תגבה אותן מ לנותן השירותיםשיגיע 
מטעמה של  אחרי ידל יבוצעו ע שירותיםבאמצעות חילוט ערבויות. אם התיקונים ו/או ה

 החברה, תשמש חשבונית המס של האחר מטעמה כראיה מכרעת לעניין עלותם. 

.9 העסקת כח אדם 

 שירותיםמתחייב לספק, על חשבונו, את כל כח האדם הדרוש לביצוע ה נותן השירותים 9.1

 נותן השירותים. ביצוע השירותיםוההשגחה עליו, ביעילות, באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו ל
רק כח אדם מהימן, בעל ניסיון, מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע  שירותיםיעסיק בביצוע ה

ככל שנדרש  לל זה בעל כל הרישיונות, הסמכות,, ובכשירותיםואמצעים טכניים המתאימים ל
 3.5  ורק לאחר שעברו הדרכות בטיחות, כנדרש לפי כל דין וכאמור בסעיף  שירותיםוע הלביצ

ום ביצוע לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה נוכח במק נותן השירותיםלעיל. כן מתחייב 
 במשך כל שעות העבודה. שירותיםה

מתחייב לספק למועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי הסכם זה ועל חשבונו,  נותן השירותים 9.2
כי החברה לא רואה עצמה  ,את ההשגחה על כח אדם זה וכן ארוחות והסעדה. מובהר בזאת

 מחויבת בכל דרך שהיא לדאוג לאספקת האמור לעיל.

 שירותיםתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם, לגבי המועסקים מטעמו בביצוע המ נותן השירותים 9.3
לפי הסכם 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 
לעיל, לרבות ומבלי למעט: חוק שירות התעסוקה,  מעת לעת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור

-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-תשי"ט
, חוק עבודת נשים, 1950-, חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-, חוק דמי מחלה, תשל"ו1951

, 1953-דת הנוער, תשי"נ, חוק עבו1965-, חוק שער שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו1954-תשי"ד
, חוק הגנת 1951-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א1953-חוק החניכות, תשי"נ

, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 1963-, חוק פיצויי פטורין, תשכ"נ1958-השכר, תשי"ח
-התשס"ב , חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,1987-, חוק שער מינימום, התשמ"ו1995-תשנ"ח

 יים הכלליים ו/או המיוחדים, שבין, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוצ2002
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הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף 
והשירותים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו  שירותיםהמתאים הרלבנטי למתן ה

 בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק,  ,מצהיר נותן השירותים 9.4
לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת, ויישאר כזה במשך כל תקופת 

 סכם.הה

 – 9.1  אחראי לוודא קיומן של הוראות מתאימות להבטחת האמור בסעיפים  נותן השירותים 9.5
שימוש  לנותן השירותיםלעיל )כולל( בהתקשרויותיו עם קבלני משנה )אם אישרה החברה  9.4  

סעיף זה הוא מעיקרי  ,בקבלני משנה( לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה. למען הסר ספק
 ההסכם.

ת החשמלאים והעובדים שאושרו על ידי השירותים ינתנו על ידי נותן השירותים באמצעו 9.6
מתחייב, כי  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, החברה במסגרת המכרז. 

כל החלפתם או הוספה עליהם מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה לפי שיקול 
בדרישות בסעיף "( לרבות עמידה המועסקיםדעתה הבלעדי, בדבר עצם העסקתם וזהותם )"

לעיל. אין באמור משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הסכמת החברה אם בכלל  9.1  

ר לעיל ומכל זכות אחרת להעסקת קבלני משנה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמו
להפסיק העסקתו של מועסק בקשר  נותן השירותיםשל החברה, החברה תהא רשאית לדרוש מ

לפי ההסכם, או להחליפו באחר, אף אם אושר על ידי החברה בעבר, וזאת  שירותיםלביצוע ה
 נותן השירותיםמבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק את החלטתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ו

 לפי העניין, מיד עם קבלת הדרישה.להפסיק העסקה כאמור או לבצע החלפה כאמור,  נדרש
להעסיקו  נותן השירותיםלחברה לא יחזור  שירותיםאדם שהופסקה העסקתו בקשר למתן ה

לנותן , במישרין או בעקיפין. אין באמור להשתמע או להעניק עם ביצוע השירותיםבקשר 
או בעלי מקצוע ששמם ננקב כמי שיעסקו בביצוע זכות להחליף מועסקים ו/ השירותים

 .נותן השירותיםאו התחייבו בהן ביחד עם  שירותיםה

מכל חובותיו ואחריותו  נותן השירותיםעל ידי קבלני משנה, לא משחררת את  שירותיםביצוע ה 9.7
לפי ההסכם והדין, ביחד ולחוד עם קבלני המשנה. החברה תהא זכאית לפנות לקבלני המשנה 

חייב בהם ללא כל תמורה נוספת ובלבד  נותן השירותיםן, בין היתר, לצורך תיקונים שבמישרי
 .לנותן השירותיםשמסרה במקביל הודעה על כך 

.10 וכח עליון שירותיםלוחות זמנים לביצוע ה 

ולפי לוחות פרק הזמן כמוגד במפרט השירותים במסגרת  שירותיםיבצע את ה נותן השירותים 10.1
נותן השירותים החברה, ו מעת לעת על ידי ויעודכנו בעת איתור התקלהלביצוע קבעו ישהזמנים 

נותן מתחייב כי לרשותו כח האדם, הציוד, כלי העבודה, החומרים וכיו"ב המתאימים לשם כך. 
שיש חשש כי ישפיע על  בביצוע השירותיםבכתב על כל עניין הקשור  לממונהידווח  השירותים
)לרבות מסירת מועד מעודכן ליישום(.  םלהשלמתהזמנים או חריגה מלוחות  םביצועהתקדמות 

לחברה לוחות זמנים מעודכנים בכתב ואם לא עשה  נותן השירותיםאם נדרש בהסכם, ימסור 

 כן תקבע החברה את לוחות זמנים אלה.

  .('ה נספח) כמפורט במפרט הטכני םהינלביצוע השירותים העבודה וימי שעות  10.2

על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת החברה  שירותיםנגרם עיכוב בביצוע ה 10.3
שליטה עליהן ולא הייתה לו אפשרות לצפות או למנוע את העיכוב,  לנותן השירותיםלא הייתה 

( ימים מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב ארכה 3) שלושהתוך בלבקש  נותן השירותיםרשאי 
יקבע את שיעור ההארכה בפקודת שינויים  ממונהה, לפי העניין, וםאו חלק שירותיםלהשלמת ה

שהנסיבות האמורות גרמו לעיכוב בביצוע  נותן השירותיםבכפוף למסירת ראיות על ידי 
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וכי נקט בכל המאמצים והאמצעים הסבירים על מנת למנוע ולצמצם את העיכוב  שירותיםה
ין הארכת לוחות וכל הוצאה בקשר לכך. לא תשולם כל תמורה נוספת בג שירותיםבביצוע ה

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הזמנים אלא אם קבעה החברה אחרת ובהיקף שקבעה, 
 הארכת משך ביצוע ישולמו הוצאות ישירות שאושרו בגינה בלבד.במקרה של  ,הסר ספק

 לפי הנחיותו/או  שירותים בתוך פרק הזמן הנקוב במפרט הטכניאת ה נותן השירותיםלא ביצע  10.4
מצא תאחר בכל דרך ש על ידיאו  הבעצמלבצעם  החברההממונה ולפי שיקול דעתו, רשאית 

י אחר מטעמה לפי סעיף קטן זה יהיו ל ידי החברה או על ידע שירותים. הוצאות ביצוע הלנכון
מכל סכום שיגיע  ,15%. החברה תנכה הוצאות אלה בתוספת של נותן השירותיםעל חשבון 

או בכל דרך אחרת לרבות באמצעות  נותן השירותיםמת או תגבה אותן בכל ע לנותן השירותים
י אחר מטעמה של החברה, תשמש חשבונית המס ל ידיבוצעו ע השירותיםחילוט ערבויות. אם 

 של האחר מטעמה כראיה מכרעת לעניין עלותם.

.11 שירותיםושינויים ב השירותים ביצועאספקת ציוד, חומרים ל 

היעיל  םלביצועיותו הבלעדית וללא תמורה נוספת את כל הנדרש יספק על אחר נותן השירותים 11.1
אחראי לשמירתם ואחסונם אם וככל שיידרש, למשך כל יהא בקצב הדרוש ו שירותיםשל ה

. סיוע מצד החברה בקשר לכך אין בו להטיל על החברה אחריות כלשהי שירותיםתקופת ה
ו/או מי  נותן השירותיםלרבות בשל תקלה, עיכוב ואי אספקת האמור לעיל. חומרים שסיפק 

 נותן השירותים, אך בשירותיםעד לשימוש בהם  נותן השירותיםמטעמו לאתר יישארו בבעלות 
 .שירותיםהכל שימוש אחר בהם שלא לצורך יהיה רשאי להוציאם מהאתר או לעשות לא 

לא ישנה דבר הכלול בהסכם לרבות בקשר להיקף, אופן, החומרים והכלים  נותן השירותים 11.2
 , אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. שירותיםהשנקבעו לביצוע 

ומבלי למעט, התאמה במפרטים ו/או  םלרבות היקפ שירותיםלחברה הזכות לבצע כל שינוי ב 11.3
לבצעם ללא דיחוי אף אם  נותן השירותיםהסכם, לרבות בסוגם ו/או כמותם ועל בחומרים שב

לתעד  נותן השירותיםטרם נקבע ערכו של השינוי. אם טרם נקבע ערכו של השינוי מתחייב 

הציוד וכמות וסוג החומרים וכל הוצאה אחרת הקשורה  ,במסמכים את שעות עבודת כח האדם
 רה מיד לפי דרישתה. בביצוע השינוי על ידו וימסרם לחב

זכאי לקבל תוספת המחיר שלהלן בגין השינוי הנדרש כפי שתחליט החברה לפי  נותן השירותים 11.4
 שירותיםהאת  נותן השירותיםדעתה הבלעדי ובלבד שאם לבקשת החברה ביצע  שיקול

ת באמצעות טובין ו/או חומרים נוספים ו/או כלים ו/או ציוד שלא נכללו בהצעתו ו/או לפי הנחיו
, לרבות לפי הבקשה להצעות ו/או ההסכם נותן השירותיםבכתב של החברה טרם הגשת הצעת 

 "(. תנאי לזכאות כאמור הוא התקיימות כל האמור להלן: טובין נוספיםו/או נספחיו )"

על הצורך בתוספת מחיר ו/או זמן בגין השינוי  לממונה הודיע נותן השירותים 11.4.1
 האמור מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה לפני ביצועו, בצירוף  פירוט וציין כמותם;

כי ביצוע השינוי כרוך בהוצאות נוספות  ,הוכיח לחברה במסמכים נותן השירותים 11.4.2
לפי הצעתו טרם חתימת ההסכם או  שירותיםשלא היה נושא בהן אילו ביצע את ה

 חיות החברה טרם הגשתה;הנ

נותן הטובין הנוספים אינם פחותים בהיקפם ובטיבם מהטובין המקוריים שבהצעת  11.4.3
טרם חתימת ההסכם או הנחיות החברה קודם להגשתה. האמור בסעיף  השירותים

 להלן.  23  כאמור בסעיף  נותן השירותים" של חובת הקטנת הנזקזה כפוף ל"

את תמורת  לנותן השירותיםאם אישרה החברה את השינוי בכפוף לאמור לעיל, תשלם החברה  11.5
השינוי על סמך תעודת משלוח או חשבונית מס בגין רכישת החומרים והציוד בתוספת שנים 

לפי תעודת המשלוח או חשבונית המס לרכישה כ"רווח קבלני".  ( מהתמורה12%עשר אחוז )
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במסמכים  םלפי מחיר ומשוליסעיפים במסמכי ההסכם  םלה יםנוספ שירותיםלמרות האמור, 
מכל סוג  יםנוספ שירותיםהחברה. התמורה בגין שינוי ו/או  על ידיאלה ובלבד שאושרו מראש 

שירותים נוספים כאמור לעיל מהווה התמורה הסופית, הממצה והבלעדית בגין שינוי ו/או 
 לא זכאי לכל תוספת תמורה אחרת.  נותן השירותיםכאמור ו

שירותים הודעה לחברה כאמור לעיל טרם ביצוע השינוי ו/או ה נותן השירותיםלא מסר  11.6
 תוספת כאמור.  יראו אותו כמסכים לשינוי המבוקש ללא הנוספים

אחד ו/או יותר מתוך של פריט  שירותיםלמרות האמור לעיל, אישרה החברה הגדלה בהיקף ה 11.7
כי קיימת  ,צופה נותן השירותים( ו/או במקרה בו 50%למעלה מחמישים אחוז )בכתב הכמויות 

למסור מיד הודעה בכתב על כך לחברה,  נותן השירותיםאפשרות סבירה לכך, מתחייב 
 שירותיםשאו ויתנו בתום לב לגבי הוזלת מחירי ההסכם בשל הגידול בהיקף היוהצדדים י

 כאמור. 

.12 , הטובין והחומריםשירותיםהטיב  

שיבוצעו יהיו בהתאם לכל האמור בהסכם ונספחיו  שירותיםאחראי כי ה נותן השירותים 12.1
 ומתאימים למטרה ולשימוש להם נועדו. 

"( החומרים)" שירותיםהביצוע כל הטובין והחומרים, קבועים או מתכלים, שיסופקו לצורך  12.2
לרבות בתקופת האחריות, יהיו כמפורט בהסכם ובכל מקרה חדשים )ולא מחודשים(, לא 
משומשים, ללא פגמים ואי התאמות ובתוקף לשימוש; ממיטב האיכות, החומר המקובלים 

; אושרו המכרזלי מחייב וכל תקן אחר הנדרש במסמכי במדינת ישראל; יעמדו בתקן ישרא
לא יבצע ללא  נותן השירותיםהרשויות המוסמכות במדינת ישראל.  דייל לשימוש כחוק ע

הסכמת החברה מראש ובכתב כל שינוי בטובין ו/או בחומרים ו/או במפרט ו/או בזהות היצרן 
 ו/או יצרן ו/או ספק משנה שאושר ו/או במקום הייצור שנדרש בהסכם.

בכתב בקשר למקור החומרים  הממונה חייב לקבל את אישורו המוקדם של נותן השירותים 12.3

יספק הממונה לי העבודה בהם בדעתו להשתמש, לדרישת ולטיב החומרים, הציוד וסוג כ
באתרים. אישור המקור  שירותיםדוגמאות של חומרים וציוד בטרם יזמינם ו/או יחל בביצוע ה

 אינו אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. 

 .נותן השירותיםכאמור לעיל חלה על  שירותיםחובת ההוכחה על התאמת הטובין, החומרים וה 12.4

מהאתר  נותן השירותיםלו חומרים מהטעם שאינם ממלאים אחר דרישות ההסכם יסלקם נפס 12.5
ויביא לאתר חומרים התואמים את דרישות אלה, על אחריותו ועל חשבונו. לא עשה כן רשאית 
החברה לעשות כן בקיזוז התמורה בגינם מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה בהסכם ו/או 

 בדין.

ים מטעמו יאמצו ויקיימו נהלים לאבטחת איכות ובקרת איכות וכל והקבלנ נותן השירותים 12.6
 שירותיםהנהוג בידי קבלנים המבצעים  GOOD INDUSTRY PRACTICE נוהל אחר על פי

על ידו, וכפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת  יםהמבוצע שירותיםכדוגמת ה
וע עבודה מדויקת ואמינה. החברה תהיה תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה, לשם ביצ

 נותן השירותים דייל רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים לוודא קיום ההוראות כאמור ע
 ועל חשבונו. 

 

.13 ותקופת האחריות שירותיםההשלמת  
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על דו"ח  החברהיחתום נציג מוסמך של  ,הזמנת עבודהעם השלמתם של שירותים שניתנו לפי  13.1
מראש. מובהר, כי  החברה על ידיובנוסח שיאושר הרלוונטיים שירות שיכלול את הפרטים 

 םבלבד ובכל מקרה תשלום התמורה בגינ שירותיםחתימה כאמור תהווה אישור לביצוע ה
 . עשה בהתאם למסמכי ההסכםיי

ים שנעשה לרבות על הטובין והחומר םואיכות שירותיםיהיה אחראי לטיב ה נותן השירותים 13.2
כי  ,"( עד לאישור בכתב של החברהשירותיםתוצרי ה)" שירותיםשימוש בהם לצורך ה

נוספים מיום  ( חודשים6שישה )הושלמו לשביעות רצונה המלאה ולתקופה של  שירותיםה
  "(. תקופת האחריותאישורה כאמור )"

בנטל הראיה וההוכחה לשימוש רשלני של  נותן השירותיםכי בתקופת האחריות חב  ,מוסכם 13.3
נותן כאמור לעיל כדי לגרוע מאחריות  ותיםשירהחברה. אין במתן אישור על השלמת ה

וחובותיו לפי ההסכם לרבות בתקופת האחריות ומהוראות ההסכם שמטבען  השירותים
 .ו/או סיום ההסכם מכל סיבה שירותיםגם לאחר גמר ה נותן השירותיםממשיכות לחול על 

, ו/או הממונה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה נותן השירותיםבתקופת האחריות יתקן  13.4
ותוצריה, לרבות ליקוי נסתר שלא ניתן היה  שירותיםללא כל תמורה נוספת, כל אי התאמה ב

כאמור, שנגרמו כתוצאה מעבודה לקויה ו/או  שירותיםלגלותו בעין בעת אישור על השלמת ה
לפי סעיף זה משמעו,  תיקון ו/או כל סיבה אחרת. שירותיםו/או חוסר ב משימוש בחומר פגום

ו/או חלק  שירותיםתקופת האחריות שלעיל תחול במלואה על המחדש.  שירותיםגם ביצוע ה
 מהם שתוקן ו/או בוצע מחדש למשך יתרת תקופת האחריות המקורית.  

.14 התמורה, תנאי התשלום והגשת חשבונית 

על פי ההסכם תשלם  נותן השירותיםומילוי כל התחייבויות  תיםשירותמורת ביצוע כלל ה 14.1
החברה )לרבות הנחה  דייל כפי שאושרה ע נותן השירותיםהחברה את התמורה שבהצעת מחיר 

, בצירוף מע"מ נותן השירותיםלהסכם ונחתמה בידי החברה ו 'וכנספח אם ניתנה( שצורפה 
נותן  דייל בפועל ע שירותיםלביצוע ה"(, בהתאם התמורהכשיעורו בחוק במועד התשלום )"

 . השירותים

התמורה לעיל היא ממצה וסופית, בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת  14.2
 שירותיםהוביצוע  נותן השירותיםבהסכם, אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת 

כל העלויות הקשורות : י למעטההסכם, במישרין ובעקיפין, לרבות ומבלהזמנת העבודה ועל פי 
, חומרים, בדיקות, אחריות, אריזה, מסים, היטלים, שירותיםהבייצור, אספקה, הובלה, ביצוע 

היתרים, רישיונות, אגרות, שכר עבודה, רכב ונסיעות, לינה, אש"ל, טלפון, ביטוחים ותשלום 
יות, עלויות חד פרמיות והשתתפויות עצמיות, הוצאות משפטיות, הוצאות ניהוליות ומשרד

מוותר בזה  נותן השירותיםפעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים, למעט מס ערך מוסף. 
ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה. כל שינוי כלפי מעלה 

, כפופה לאישור מראש ובכתב של לנותן השירותיםו/או התמורה המגיעה  שירותיםבהיקף ה
 . החברה

הכמות שבכתב הכמויות המצורף להסכם היא אומדן משוער בלבד הניתן להפחתה או הגדלה  14.3
לעיל אלא אם נקבע  11.7  אך בכפוף לסעיף  במסגרת הזמנות העבודהלפי דרישת החברה 

לבצע בפועל  נותן השירותיםאחרת בהסכם, ואין לראות בכמויות אלה ככמויות הסופיות שעל 
לצורך מילוי התחייבויותיו. התמורה תשולם בגין סעיפי כתב הכמויות שבוצעו בפועל בלבד כפי 

נותן . במקרה כזה יכלול חשבון ולהזמנת העבודה ובכפוף להסכםהחברה   ידיעל שאושרו 
אם בוצעו. סעיף ו/או  שירותים נוספיםהפניה לסעיפי כתב הכמויות שבוצעו לרבות  השירותים

פריט בכתב הכמויות ו/או בנספח טכני כלשהו ו/או בהסכם שלא נקבע לו במפורש מחיר בכתב 
שבכתב הכמויות ומחיריו מבלי שתשולם  שירותיםהסגרת שאר הכמויות רואים אותו ככלול במ
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 בגינו כל תמורה נוספת על ידי החברה. 

חשבון בשקלים לחברה  נותן השירותיםיגיש  לאותו חודש,  05 -אחת לחודש ולא יאוחר מה 14.4
אותו מסגרת הזמנות עבודה שאושרו על ידי החברה בבשביצע  שירותיםחדשים בגין כלל ה

תיעוד מלא  . כתנאי לתשלום, יצרף נותן השירותים לחשבוןלעיל( 13.1 עיף חודש )כאמור בס

 לנותן השירותים. התשלום יבוצע ביחס לכל השירותים שביצע במסגרת אותן קריאות שירות
 נותן השירותיםשלכך בכפוף  ,ממועד הגשת החשבון לחברה 30 שוטף +של בתנאי תשלום 

, לרבות לפי ההסכם שירותיםהמציא לחברה חשבונית ומסר לה את כל המסמכים הקשורים ב
פי הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ, שאם לא יומצאו עלול ל כל האישורים הנדרשים ע

. לא תשולם כל הצמדה ו/או נותן השירותיםביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של 
 כלשהו אלא אם נקבע אחרת בהסכם.  סוגריבית מ

כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון, אין בהם משום הסכמת החברה  ,מובהר 14.5
 או לאיכותם של החומרים.  יתנושנ שירותיםלטיב ה ממונההו

סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית  לנותן השירותיםכי שולם  ,במידה ותמצא החברה 14.6
לקזזו לפי ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר 

לפי ההסכם, תהא החברה רשאית לעכבו ו/או  נותן השירותיםלמעשה ו/או מחדל שבאחריות 
 לפי ההסכם והדין. , מבלי לגרוע מכל סעד המגיע להלנותן השירותיםלקזזו מכל תשלום המגיע 

.15 תקופת ההתקשרות והארכתה 

לאחר מועד זה. לחברה  חודשים 12ועד  החל מיום חתימתו על ידי הצדדיםההסכם בתוקף  15.1
 שנים ארבעלהאריך את תקופת ההסכם בעוד  ,שיקול דעתה הבלעדיפי ל ,נתונה האופציה

מתן הודעה בכתב על  דייל "(, עהנוספת תקופת ההתקשרות)להלן: "בכל פעם  שנתייםנוספות, 
. על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות הסכם זה בכפוף לעדכון לנותן השירותיםכך 

צונה להאריך את תקופת להלן. עם מסירת הודעת החברה על ר 16  התמורה לפי סעיף 

 בהתאם להוראות הסכם זה. שירותיםמיד לביצוע ה נותן השירותיםההתקשרות יפעל 

ההתקשרות הנוספת אם מומשה על פי  תקופת( יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או 60שישים ) 15.2
 התראה בכתב לחברה.  נותן השירותיםימסור על כך ההסכם, 

.16 עדכון התמורה בשל הארכת התקשרות 

שבכתב  שירותיםלעיל, מחירי ה 15.1  כי בעת מימוש האופציה כאמור בסעיף  ,כםמוס 16.1

החברה יעודכנו  דייל כפי שאושרו ע ,(נותן השירותים דייל הכמויות )בצירוף הנחה אם ניתנה ע
 כלהלן: ,ההתקשרות הנוספות, לפי העניין מתקופותלגבי כל אחת 

חודשים ממועד חתימת  12לשנה לאחר תום עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע אחת  16.2
אחוז מהשינוי שחל במדד  למאהכך שהתמורה שבכתב הכמויות תהיה צמודה הצדדים על 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת  על ידיהמחירים הרשמי לצרכן המפורסם 

האחרון  ההסכם שקדמה לה. מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד
 תקופתואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של להגשת הצעות 

החברה מימשה בכפוף לכך שכל שנה נוספת ההתקשרות הנוספת. עדכון דומה יתבצע בראשית 
לה. מלבד עדכון התמורה  השקדמההתקשרות את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת 

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

.17 אחר דייל החברה וביצוע ע דייל ע שירותיםהביטול ההתקשרות או  
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בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי ההסכם, לרבות  נותן השירותיםבכל מקרה של אי עמידת  17.1
נותן בקשר ללוחות זמנים, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההתקשרות עם 

 דייל , ענותן השירותיםעל ידי ביצוע ל שירותים, כולה או חלקה, או להוציא חלק מההשירותים
 .( ימים מראש7) בכתב שבעה לנותן השירותיםמתן הודעה 

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות ללא כל הודעה מוקדמת  17.2
מרשה לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא על פי שיקול  נותן השירותיםו

נותן דעתה הבלעדי של החברה טובין מכל סוג השייכים לחברה ללא צורך במתן רשות נפרדת מ
או כניסה להליכי פשיטת  נותן השירותים; פירוק נותן השירותים: פשיטת רגל של השירותים

; אי ביצוע לנותן השירותיםרגל או החלטה על פשיטת רגל; עם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים 
נותן ; שינוי בשליטה על נכסי נותן השירותיםלפי הדין; פטירת  נותן השירותיםפסק דין כנגד 

 . השירותים

 מור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית. אין בא

להשלים, לדרישת  נותן השירותיםלהסכם לא יגרע מחובת  17 בזכות החברה לפי סעיף  שימוש 17.3

החברה, כל התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת 
 שנמסרו לביצועו, במועדם. ,כולם או חלקם ,שירותיםה

בהתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או  נותן השירותיםמקרה של אי עמידת  בכל 17.4
חשש לניגוד עניינים, מתכולת השירותים בשל  גריעה, לרבות בקשר ללוחות זמנים, או מכרזה

תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר בהיקף  החברה
 תנאי את עברו אשראחרים  נותני שירותיםלפנות ל ,ועודהשירותים הצפויים, לוחות זמנים 

. כלומר, תחילה במכרז ידם על שהוגשו המחיר הצעות סדר, בהתאם להמכרז במסגרת הסף
נותן שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר אחרי הצעת המחיר של  למציע החברה תפנה

 השני הכשיר עם ההתקשרות תתאפשר לא כלשהי ומסיבה ובמידה"( שני כשיר)" השירותים
מוותר מראש על כל טענה  נותן השירותים"(, ושלישי כשיר)" אחריו הבא למציע החברה תפנה

  ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה כתוצאה מכל החלטה של החברה כאמור לעיל. 

לעיל שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע  17.1  מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  17.5

בכל דרך שתראה לנכון ומועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב  שירותיםה
 במלוא הפרש המחיר וכן ההוצאות הסבירות שנגרמו לה עקב כך.  נותן השירותיםאת 

לא יהיה  ירותיםנותן השולהסכם  17ף החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעי 17.6
פי דין ו/או ההסכם בשל כך. בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה  זכאי לכל פיצוי על
לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד  לנותן השירותיםכלשהי מכל סיבה, 

על ידו, למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה  שירותיםההחברה בגין הפסקת ביצוע 
שביצע עד מועד הפסקת  שירותיםעל פי ההסכם בגין ה לנותן השירותיםר על החברה לשלם אש

 14  לקבל תשלום לפי תנאי התשלום בסעיף  נותן השירותיםההתקשרות ו/או העבודה. זכות 

 שביצע בפועל. שירותיםהלעיל בשינויים המחויבים כפופה לאישור את חלק 

או סיום  שירותיםההוראות ההסכם שעל פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע  17.7
ההתקשרות מכל סיבה לרבות ומבלי למעט, ההתחייבות לעניין סודיות, ימשיכו לחול על אף 

 ו/או ההתקשרות.  שירותיםסיום ה

לחברה תוך  נותן השירותיםו/או ההתקשרות מכל סיבה, ימציא  שירותיםהבמקרה של סיום  17.8
, וכן כל שירותים( ימים כל מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם ה3שלושה )

באופן שלא יגרום לעיכוב המשך  שירותיםחומר ו/או טובין שנרכש על ידו לפי ההסכם ל
לא יתנגד בדרך כלשהי  נותן השירותיםבכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם.  יםשירותה

האחר פעולה באופן מלא כדי  נותן השירותיםלהעסקת קבלן אחר במקומו וישתף עם החברה ו
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, מתן מידע, ובכל דרך אחרת. שירותיםלהבטיח העברה יעילה, מלאה, תקינה ומסודרת של ה
שלעיל,  נותן השירותיםהמידע נמסר לה בהתאם להתחייבות  לאחר קבלת אישור החברה כי כל

כל עותק של המידע אם נשאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  נותן השירותיםישמיד 
 האמור, עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג, בכפוף לכל דין. 

יו כי לדרישת החברה יעביר לחברה את כל זכויות ,מתחייב לגרום לכך נותן השירותים 17.9
יבטיח  נותן השירותים. שירותיםוהתחייבויותיו כלפי קבלני משנה שלו בקשר לביצוע ה

 בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה.

 לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.  17  אין באמור בסעיף  17.10

.18 םועצירת שירותיםההתחייבות לאי נטישת  

, לאור מהות השירותים לנותן השירותיםכי למרות כל זכות על פי דין הנתונה  ,מוסכם 18.1
מוותר בזאת על זכות  נותן השירותים ,הנדרשים לחברה והשמירה על הבריאות באתרי החברה

גם אם יהיה סבור שהחברה הפרה  שירותיםביטול הסכם זה ובכל מקרה לא לנטוש את ביצוע ה
לפעול לאכיפת  נותן השירותיםאת ההתקשרות לרבות בהפרה יסודית ובמקרה כדוגמת זה יוכל 

 התחייבות החברה או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם אך לא לבטלו.

ו/או העברת התפקיד ו/או  שירותיםפעולה שיש בה כדי לעכב את ביצוע ה כי ימנע מלבצע כל 18.2
ו/או יימנע  השירותיםלצד ג' ו/או מפניה לקבלת סעד שיש בו לעכב את ביצוע  שירותיםהביצוע 

 מכל סעד עצמי לרבות עכבון וכיו"ב, זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד אחר לפי הדין.

.19 הודעה על תקלות, מפגעים ונזקים 

, לרבות לצד ג', ביצוע השירותיםבכל מקרה של תקלה לציוד, למתקנים, לחומרים ו/או נזק הקשורים ב
שא בכל ההוצאות יי נותן השירותיםולפעול לפי הנחיותיו.  לממונהלהודיע מיד  נותן השירותיםמתחייב 

 שיגרמו לחברה בשל כך בהתאם לאחריותו לפי הסכם זה. 

.20 נזיקין ושיפוי 

לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג, ישיר ו/או עקיף, שיגרם לגוף ו/או יהיה אחראי  םנותן השירותי 20.1
, לעובדיו ו/או למי מטעמו לרבות לנותן השירותיםרכוש, לחברה, לעובדיה ו/או מי מטעמה, 

 םבמהלכו/או  שירותיםהקבלני המשנה מטעמו ו/או כל צד ג' אחר, אם נגרמו בקשר עם ביצוע 
 . םמהו/או כנובע  םמהו/או כתוצאה 

לעיל, באופן היעיל ביותר  20.1  אחראי לתיקון כל נזק כאמור בסעיף  נותן השירותים 20.2

כאמור ושל אדם או רשות ולשביעות רצונה המלאה של החברה ושל כל מי שנגרם לו נזק 
המוסמכים לפקח על התיקון. במקרה של נזק לרכוש ו/או לתשתיות של החברה ו/או של צד ג' 
אשר מפאת טיבם וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או צד ג' ומכל סיבה עליהם 

נותן  אך על חשבון נותן השירותים דייל לתקנו בעצמם ו/או על ידי מי מטעמם, לא יתוקנו ע
 .השירותים

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש, כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא  20.3
שאו בשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ייהיו אחראים ולא י

, לעובדיו, לבאים מכוחו ו/או מועסקים על לנותן השירותיםשייגרמו לרכוש ו/או לגוף, לרבות 
ידו ו/או לעובדים ו/או באים מכוחה של החברה ו/או לצד ג' תוך כדי ועקב ביצוע ההתקשרות 

משחרר בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או  נותן השירותיםו/או הוראות שניתנו על פיה ו
 מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך. 

ראל ו/או מי מטעמן ו/או צד מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת יש נותן השירותים 20.4



 

17 
 

ג', מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש, אבדן, 
חבלה, הפסד, הוצאה, תביעה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או 

ו/או  נותן השירותיםי לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או למערכת ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות עובד
, של עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו ו/ או נותן השירותיםמי מטעמו, בשל מעשה או מחדל של 

אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה עקב מילוי ו/או אי  נותן השירותיםמטעמו ש
 על פי הסכם ו/או הדין.  נותן השירותיםמילוי התחייבויות 

ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי  נותן השירותיםמשמעו ש השיפוי הנזכר לעיל, 20.5
מטעמן 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 

לנותן מתביעה כאמור לעיל, ובלבד שהחברה הודיעה  כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה
ובכך  לנותן השירותיםעם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסירת מסמכי התביעה  השירותים

 אפשרות סבירה להתגונן מפניה. לנותן השירותיםאפשרה 

.21 ביטוח 

ם לבצע ולקיי נותן השירותיםמתחייב לפי ההסכם והדין,  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  21.1
אישור "להלן: להסכם ) 'דנספח המצ"ב כאישור עריכת הביטוחים בים המפורטים חוטיבאת ה

חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל ממועד ההתקשרות וכל משך באמצעות "( הביטוח
 אישור הביטוח כאמורתקופתה וכל עוד קיימת לו חבות על פי הדין בפוליסות הנקובות ב

בו בנוסח המקובל על החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, על ובהתאם לתנאים המפורטים 
אחראי בלעדית לקיים את כל תנאי  נותן השירותיםחשבונו וללא תוספת תמורה ובכלל זה 

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

 . שירותיםה

וביטוח  יך ולהחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועיתלהמש נותן השירותיםבנוסף מתחייב  21.2
למשך כל עוד קיימת לו חבות על פי דין, ובכל מקרה , אישור הביטוחכמפורט ב חבות מוצר

 נותן השירותים.סיום מתן שירותי  מועדשנים מ 7 -תקופה שלא תפחת מ

הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם והם וקביעת גבולות האחריות  ,הסר ספק למען 21.3
שאינה  נותן השירותיםכמפורט באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת על 

לבחון את חשיפתו  נותן השירותיםפוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין, על 
ך ולקיים על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש לערו נותן השירותיםלחבות ועל 

מטעמו ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. בכל ביטוח רכוש  שירותיםבקשר עם ביצוע ה
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  נותן השירותיםנוסף ו/או משלים שיערוך 

לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב  החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן.
 שם המבוטח לכלול את החברה ומדינת ישראל, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

החברה  דייל מובהר, כי לא יערך שינוי בנוסח אישור הביטוח אלא אם הנוסח הוסכם בכתב ע 21.4
ה לשינוי בנוסח ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיהיה בכך להוות מצג ו/או התחייבות להסכמ

כאמור. פוליסת חבות מוצר, אם נדרשה לפי נספח אישור הביטוח, תהיה בתנאים שלא יפחתו 
מתנאי "ביט" הקיימים במועד עריכת הביטוח אלא אם נקבע אחרת בכתב לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה.

בעצמו ובין  לקיים, בין נותן השירותיםבנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוח מתחייב  21.5
באמצעות איזה מקבלני המשנה המועסקים מטעמו כל משך תוקפו של ההסכם וכל עוד הוא 
פועל עבור החברה ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 

לרכוש צד שלישי עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא ביטוח רכב בגין נזק 
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 $ לאירוע. 200,000 -מ יפחת

 נותן השירותיםכי חובת עריכת ביטוחי הרכב המפורטים לעיל, חלה על  ,מובהר ומוסכם בזאת 21.6
על פי הוראות  השירותיםוכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מ

מו מתחייב לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו, כך שיקיי נותן השירותיםההסכם, ו
 הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

נותן שאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לרכוש יהחברה ו/או מדינת ישראל לא י 21.7
ו/או על ידי מי מטעמו לאתר ו/או לחצרי החברה,  נותן השירותיםשיובא על ידי  השירותים

מדינת ישראל מכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו  פוטר בזאת את החברה ו/או נותן השירותיםו
 כאמור. 

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  ,מצהיר נותן השירותים 21.8
מדינת ישראל ו/או מי מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שיערכו על ידו 
)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה(, והוא פוטר בזאת 

 כל אחריות לנזק כאמור.את החברה ו/או מדינת ישראל מ

ובכל מקרה ( ימים מחתימת ההסכם 7מתחייב למסור לחברה בתוך שבעה ) נותן השירותים 21.9
החברה את אישור הביטוח תקף  דייל ולביצוע כל תשלום ע שירותיםכתנאי מוקדם לתחילת ה

מאת מבטחיו ומתחייב לבצע כל שינוי שתדרוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן 
על מנת להתאימו להוראות ההסכם. אי המצאת אישור  נותן השירותיםור הביטוח של באיש

מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם, לרבות  נותן השירותיםהביטוח במועד שלעיל אינו פוטר את 
גם אם ימנע ממנו  נותן השירותיםומבלי למעט, לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על 

לא  נותן השירותיםאם  שירותיםשאית למנוע את תחילת ה. החברה תהא רשירותיםביצוע ה
מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי  נותן השירותיםמסר לה את אישור הביטוח כנדרש ו

מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים  נותן השירותיםהחברה בגין כך. 
 טוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר ממועד תום תקופת הבי

להפקיד מתחייב  נותן השירותים, נותן השירותיםם לפני תום תוקף ביטוחי מיי 7-לא יאוחר מ 21.10
תקופת ביטוח, וכל עוד וכל עוד חלה עליו מדי  האמורבאופן  ביטוחאישור האת בידי החברה 

 .חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף זה

עם החברה ו/או מדינת ישראל לשם שמירה ומימוש של  מתחייב לשתף פעולה נותן השירותים 21.11
זכויות החברה ו/ו מדינת ישראל על פי הביטוחים, ובכלל זה להודיע בכתב לחברה, למדינת 
ישראל ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי 

 . נותן השירותים

בגין נזק  נותן השירותיםמבטחי  דייל ו תגמולי ביטוח עבכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמ 21.12
לרכוש החברה ו/או מדינת ישראל, יפוצו קודם כל החברה ומדינת ישראל על כל נזק ו/או אובדן 
שייגרם למי מהן ו/או שהן עלולות להיות חייבות בו על פי פסק דין, בוררות או החלטה אחרת. 
במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות החברה ומדינת ישראל לגבי שיפויין לעניין כל נזק 

מיד עם דרישה ראשונה של החברה ו/או  נותן השירותיםשלגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב 
מדינת ישראל, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של החברה ו/או מדינת ישראל 

 לשם הבטחת זכויותיהן לפי סעיף זה. 

היקף משחרר את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב ו נותן השירותים 21.13
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה  ,הביטוחים וגבולות האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת

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

החברה ו/או מדינת ישראל, במידה  דייל הביטוח ו/או בדיקת הביטוחים עבהמצאת אישור 
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ויעשו כן, אין כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל ולגרוע מכל חובה 
 , על  פי ההסכם ו/או על פי דין.נותן השירותיםהמוטלת על 

עת מנהליו, עובדיו וקבלני כי הוראות פרק זה יובאו לידי ,מתחייב לגרום לכך נותן השירותים 21.14
המשנה הפועלים מטעמו, ואחראי לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה 

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

בחוזי התקשרות שיערוך עם קבלני משנה מטעמו בקשר שלדאוג לכך  מתחייב נותן השירותים 21.15
קבלני המשנה מטעמו יערכו ביטוחים נאותים  לפיהןדרישות ההסכם זה, יופיעו עם ביצוע 

הוא הנושא באחריות  נותן השירותיםכי  ,בזאתלביצוע הפרויקט. למען הסר ספק מובהר 
 מטעמומשנה  נישיבוצעו על ידי קבל העבודותבלעדית ומוחלטת כלפי החברה ביחס לביצוע 

בגין כל אובדן ו/או נזק  החברה ו/או מדינת ישראלאת יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות  והוא
נותן משנה מטעם  ניעל ידי קבל בוצעועבודות של ובקשראו בעקיפין, עקב  במישריןשייגרם, 

 נותן השירותיםהביטוח של מפוליסות  אילו/או נזק כאמור מכוסה בו, בין אם אובדן השירותים
 לאו.ו/או של קבלני המשנה מטעמו דלעיל ובין אם 

 במקרה כי בזאת מוצהר, זה בהסכם והביטוח השיפוי, האחריות הוראות מכלליות לגרוע מבלי 21.16
נותן   ידי על המועסקים המשנה מקבלני מי ידי על זה ונספח החוזה הוראות הפרת של

 נזק כל בגין החברה כלפי ומוחלטת בלעדית באחריות אחראי נותן השירותים יהיה, השירותים
/או ו נזק כל בגין לשפותו מתחייב והוא אלה הוראות הפרת עקב לחברה שייגרם הפסד/או ו

 כאמור הפסד

.22 קיזוז, עיכבון ופיצוי מוסכם בשל הפרה 

לפי הסכם  לנותן השירותיםהחברה תהיה רשאית לקזז כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, המגיע  22.1
 . נותן השירותיםזה, כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת 

לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן, זכאית  ן השירותיםנותבמקרה בו  22.2

החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות 
ומבלי למעט, עיכבון, קיזז, חילוט ערבות או חלקה, גביית הפיצוי המוסכם, ומבלי שיהיה 

מכל התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע  תיםנותן השירובאמור כדי לשחרר את 
 שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן.   שירותיםה

החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה  נותן השירותיםבכל מקרה של הפרת התחייבויות  22.3
בגובה שיעור כלל  נותן השירותיםהבלעדי, לגבות בכל דרך ובכל עת, פיצוי מוסכם מראש מאת 

ובלבד שערכו או ערך כלל הפיצויים המוסכמים לפי ההסכם לא יעלו על רם לחברה הנזק שנג
( מערך כלל התמורה שנקבעה בהסכם )המעודכנת אם שונתה 10%שיעור של עד עשרה אחוזים )

במהלך ההתקשרות(. מבלי לגרוע באמור לעיל מוסכם כי בגין איחור של כל יום או חלקו 
לעיל,  8.1  החברה בהזמנת העבודה לפי סעיף  על ידיכך מהמועד שנקבע ל שירותיםבהשלמת ה

( מסך התמורה בגין ביצוע 1%) לאחוז אחדרשאית החברה לגבות פיצוי מוסכם בסך השווה 
שבהזמנת העבודה כאמור. כל פיצוי המוסכם יהיה צמוד לעלייה בלבד של מדד  שירותיםה

ועד למדד  נותן השירותיםהידוע במועד הגשת הצעת המחירים לצרכן שיחושב בהתאם למדד 
הידוע בעת עריכת החשבון על ידי החברה. הצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם שלעיל מהווה 
תשלום ראוי ומוסכם מראש שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה על ידם לחברה כתוצאה מסתברת 

 לפי ההסכם ו/או הדין. של ההפרה. אין באמור לגרוע מכל זכות וסעד השמורים לחברה

 

.23 הקטנת נזק 
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מתחייב להימנע ולצמצם במידה הרבה האפשרית  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין, 
לפי ההסכם, לרבות  שירותיםבנסיבות כל מקרה, כל עיכוב, הוצאות נוספות ותוצאה אחרת בשל ביצוע ה

ביצוע החברה, ולגרום כי כל המועסק מטעמו בפי אישור ל אם בוצעו ע שירותיםבקשר לשינויים ב
 , יפעלו בהתאם לאמור בסעיף זה. השירותים

.24 סודיות ואבטחת מידע 

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע  נותן השירותים
תחייבים לשמור והחברה מ נותן השירותיםמעת לעת. כמו כן,  לנותן השירותיםכפי שימסרו  שירותיםה

בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, במישרין או בעקיפין כל מידע לרבות חומר 
מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם ההסכם ו/או ביצועו, ללא הגבלת זמן, אף אם בוטלה הבקשה להצעה ו/או 

כדי שיימסרו על ידו  נותן השירותיםלפי הדין הם מידע שבנחלת הכלל או אם נמסרו ל ההסכם, אלא אם ע
בנספח ימסור לחברה נוסח התחייבות לסודיות ואי שימוש  נותן השירותים. שירותיםלצד ג' לצורך ביצוע ה

להסכם ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא  'ב
 מטעמו ואכיפתה.

.25 מזמין -יחסי קבלן עצמאי  

מבצע את  נותן השירותיםכי  ,על בסיס ראייה ומצג נותן השירותיםהחברה מתקשרת עם  25.1
וכל מי מטעמו  לנותן השירותיםההסכם כקבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי היחסים שבין החברה 

על כל המתחייב  1974-קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד–הם יחסי מזמין

 נותן השירותיםא לפי תעריף מיוחד המותאם למעמד והמשתמע מכך, לרבות התמורה שהי
כקבלן עצמאי והזכויות והחובות ההדדיות. אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל 

מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או שותפות –ו/או כל הבאים מטעמו יחסי עובד לנותן השירותים
החברה בכל עניין ולכל מטרה, במישרין  ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי נותן השירותיםו

 או בעקיפין.

הסכם זה לחברה ו/או מי  דייל כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע ,למען הסר ספק מובהר 25.2
ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של  נותן השירותיםמטעמה להורות, לפקח או להדריך את 

, אלא אך נותן השירותיםמו של ו/או כל הבא מטע לנותן השירותיםמעביד בין החברה -עובד

 .נותן השירותים דייל אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ע

כי הינו המעביד של המועסקים על ידו ו/או מטעמו וכי הוא בלבד נושא ,מצהיר  נותן השירותים 25.3
באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או 
הסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת 

הנובעת רה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות פוטר בזאת מראש את החב נותן השירותיםלעת. 
מיד עם דרישתה את החברה ו/או מדינת ישראל  לשפותמעביד ומתחייב  - מיחסי עובד

בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לחברה ו/או למדינת ישראל אם יינתן הראשונה 
לנותן מעביד בין החברה –להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד

אחראי בלעדית לכל זכות, נזק ופיצוי  נותן השירותיםו/או מי מהמועסקים מטעמו.  השירותים
 סקים על ידו.המגיעים על פי כל דין למוע

.26 יישוב מחלוקות 

לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר להסכם  26.1
 והבקשה להצעה. 

פי הבקשה להצעה וההסכם ל מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו ע נותן השירותיםמוסכם ו 26.2
ו דחייה וכיו"ב גם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/א

מי  דייל במקרה של מחלוקת בין הצדדים וקיומה לרבות פניה לבית משפט או הליך אחר ע
לפי הבקשה  נותן השירותיםמהצדדים, לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות 

אף  נותן השירותיםלהצעה וההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת ישראל מ
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 מי מהם לצורך ביצוע ההסכם. דייל אם נמסר ע

 

.27 זכויות קניין והעדר עיכבון 

ו/או ההסכם והעתקיהם,  מכרזו/או למי מטעמו במהלך ה לנותן השירותיםכל המסמכים מכל סוג שימסרו 
יחזירם לחברה מיד בגמר  נותן השירותיםבלבד.  שירותיםהנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע ה

ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה. זכות קניין, לרבות קניין רוחני, בכל הקשור לביצוע  שירותיםה
ו/או מי מטעמו תהיינה נתונות לחברה  נותן השירותים דייל ו/או הנובע מהם ע שירותיםההסכם ו/או ה

זה מוותר בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל  נותן השירותיםו/או למדינת ישראל בלבד. 
זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות ומבלי למעט מסמכים, 

 ו/או מטעמו ובין אם לאו. נותן השירותים דייל בין שיוצרו ע שירותיםמידע וכל תוצרי ה

.28 העדר טובות הנאה וניגוד עניינים 

נים עם חובותיו והתחייבויותיו שלא להימצא במצב של ניגוד עניי נותן השירותים מתחייב 28.1
 (. להסכם ח'נספח , הכל כמפורט בתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים )ההסכםלחברה במסגרת 

-מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז נותן השירותיםבנוסף לחובות והאיסורים החלים על  28.2
מתחייב ומצהיר כי הוא ו/או כל הבא מטעמו: )א( לא העניקו ו/או יעניקו  נותן השירותים, 1977

ולא קיבלו ו/או יקבלו, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כל דבר בעל ערך לרבות מתן 
המלצה ו/או החלטה ו/או זכות, בהסכם או כמעשה של רשות או בדרך אחרת, לכל ומכל אדם 

ו/או  שירותיםהלביצוע  נותן השירותיםרות או הליך בחירת לרבות בחברה, בקשר עם ההתקש
; וכן )ב( לא נמצאו ו/או ימצאו, במישרין או בעקיפין, בחשש לניגוד עניינים עם החברה םביצוע

 בקשר לנשוא ההתקשרות והליך בחירתם.

 לחברה על כך ללא נותן השירותיםבכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור יודיע  28.3
כל שיהוי וידאג להסיר את ניגוד העניינים לפי הנחיות סבירות של החברה. אם לשיקול דעתה 

ניגוד עניינים או מתן או קבלה של חשש להבלעדי של החברה, נוצר או התגלה, בכל עת, מצב של 
טובות הנאה כאמור, רשאית החברה לבחור לסיים את ההתקשרות כולה או חלקה, לאלתר 

מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה למעט בגין קבלת  השירותים נותןובמקרה כזה 
נותן שביצע עד למועד סיום ההתקשרות ובהתאם להסכם.  השירותיםכספים המגיעים לו בגין 

אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת כל הבא מטעמו בכל דרך בהליך ההתקשרות  השירותים
 וביצוע ההסכם לפיו. 

.29 עה על שינוי בשליטה או בעלותאיסור העברה והוד 

לא יהיה רשאי להעביר  נותן השירותיםהחברה,  דייל אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב ע 29.1
בכל דרך, לרבות בהמחאה, הסבה או שעבוד, חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם 

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

מתחייב  נותן השירותים -הינו חברה  נותן השירותיםמבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה בו  29.2
להודיע על כל שינוי בשליטה או בבעלות בו. שליטה לענין זה, החזקה של יותר מחמישים אחוז 

ן או הזכות למנות את מנכ"ל ( מההון, זכות ההצבעה או הזכות למנות דירקטורים בקבל50%)
מתחייב להודיע על  נותן השירותיםהינו שותפות,  נותן השירותים. במקרה בו נותן השירותים

( או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר עובר 50%כל שינוי שבגינו חמישים אחוז )
 לחתימת תנאי הסכם זה.

.30 העדר בלעדיות 
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 דייל ע םו/או כל חלק מה בביצוע השירותים/או מתחייבת לבלעדיות מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת ו
ו/או  שירותיםוהחברה רשאית להתקשר עם קבלן אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע ה נותן השירותים

לא יעמוד בזמינות לביצוע  נותן השירותיםכי במידה ו ,. מבלי לגרוע באמור בסעיף זה מובהרםחלק מה
לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית  שירותיםה

מי מטעמה, לרבות קבלן אחר וזאת בכל  דייל בעצמה ו/או ע שירותיםהחברה לפי שיקול דעתה לבצע את ה
 דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין.  

.31 שונות 

 נותן השירותיםהוראות הבטיחות, הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  31.1
החברה בכל עת  דייל כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי ע ,ו/או מי מטעמו בחברה. מובהר

נותן ו לנותן השירותיםלפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה 
 להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.  מתחייב  השירותים

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים, אין בכך  31.2
תקדים, השתק  או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם 

 למקרה המסוים או למקרה אחר.

ההסכם על נספחיהם מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים להם והם הבקשה להצעה ו 31.3
מבטלים כל מצג, הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל, קודם למועד הסכם. כל שינוי ו/או תוספת 

וייחתמו על ידי כל  להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב
 .הצדדים להסכם

הכתובות המפורטות להלן )אלא אם  יפל אחד למשנהו תשלח בכתב ע הודעה שתשלח על ידי צד 31.4
( 3תוך שלושה ) –ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר 

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

 .לנותן השירותיםתחשב כמסירת הודעה 

 

  נותן השירותים       החברה

  

 __________________________    בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל

 מרח' ______________________               6158101תל אביב, קרית עתידים, מגדל עתידים, 

 _____________________טלפון:                03-5611320פקס:  03-6270400טלפון: 

  ______________פקס: ________        

כי קרא את כל מסמכי הבקשה להצעה וההסכם, המהווים  ,מצהיר ומאשר נותן השירותים 31.5
 חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו כלפי החברה, הבין את תכנם ומסכים להם.  

 
 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 
 
 
 
 

 
 בשם חברת נתיבי  הגז הטבעי בע"מ   נותן השירותיםבשם 
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_____     _______________  ______________ ____________________ _________  ___
 חתימה                   שם מלא ותפקיד  חתימה             מלא ותפקיד שם

 
_____     _______________  ______________ ____________________ _________  ___

 חתימה                   שם מלא ותפקיד  חתימה             מלא ותפקיד שם
  

 חותמת התאגיד:  _______________      חותמת התאגיד:  _______________   
 

 ______תאריך: ________    תאריך: ______________
 
 
 
 נותן השירותיםאישור זכויות חתימה בשם 

 
 

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

 ת.ז. מס' __________________  _________________ 

 _________________ ת.ז. מס' _________________ -ו

"( נותן השירותים_____________________, ח.פ. ___________ )להלן: " אשר חתמו לעיל בשם חברת

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   נותן השירותיםמוסמכים לחייב את 

 

        _______________ 

 עו"ד / רו"ח                      
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  הוראות בטיחות וגהות - 1נספח א'
 

 לכבוד 
 "(החברה)" בע"מ לישראלחברת נתיבי הגז הטבעי 

 

 הוראות בטיחות וגהותהתחייבות לשמירת  הנדון:

)להלן: ח"פ __________________ [ נותן השירותים]שם מלא של הח"מ ___________________  יאנ
 ( מתחייב ומצהיר כלהלן:"נותן השירותים"

הוראות כל הדינים החלים על "( אקיים את שירותיםהעל פיהם )להלן: " שירותיםבמתן השירותים וביצוע ה  32.
, התקנות, ההוראות 1970-בטיחות בעבודה, לרבות החוק, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

והצווים שהותקנו על פיהם לרבות בקשר לתקינות ציוד וחומרים מכל סוג בהם אעשה שימוש לצורך ביצוע 
כדוגמת  שירותיםבידי קבלנים המבצעים  ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים שירותיםה
המבוצעות על ידי, כפי שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם,  שירותיםה

 לרכוש או לסביבה.

לפי הסכם זה תחת הנהלתו ופיקוחו של מנהל עבודה מוסמך  שירותיםהמתחייב לבצע את  נותן השירותים  33.
נותן  שירותיםויפקח כי  נותן השירותים שירותיםנוכח ברציפות בכל מהלך כדין מטעמו אשר יהיה 

מתבצעות בהתאם לדינים הנוגעים לבטיחות והגהות בעבודה, לרבות תקנות ונהלי הבטיחות של  השירותים
   החברה.

בעלי מקצוע מהימנים ומיומנים במקצועם רק הפעיל העסיק ולמתחייב ל נותן השירותים שירותיםבביצוע ה  34.
 ורישום היתר, רשיוןשנדרש בעלי הסמכה, , וככל שירותיםלבצע את המתאימים בעלי ידע ואמצעים טכניים 

מו . כ)לדוגמא: רשיונות לעבודה בגובה, תסקירי ציוד כגון ציוד הרמה וכיו"ב( לפי העניין, ןיכל ד הנדרש לפי
במשך כל  שירותיםלדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע ה נותן השירותיםן מתחייב כ

 .שעות העבודה

שהעביר טרם ביצוע העבודה  מתחייב כי לא יכנס לאתר ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני נותן השירותים  35.
לאחר נציג מטעם אגף בטיחות ואיכות בנתג"ז ו על ידיאת כל המסמכים והאישורים שנדרשו ואושרו על 

ענון לא פחות מפעם ישעבר תדריך בטיחות  וביטחון מטעם החברה, ובמקרה של עבודה מתמשכת יעבור ר

 נותן השירותיםמטעם  שירותיםוראה זו תחול על כל הבא לביצוע הה. בשנה ובהתאם למועדים שבדין
 .לפי הסכם זה נותן השירותיםואינה גורעת מאחריות וחובות 

המועסקים על ידו בביצוע  עבורהבטוחים פק, על חשבונו, את אמצעי התחבורה מתחייב לס נותן השירותים  36.

, את כלי העבודה וכל אביזרי בטיחות שנדרשים או יידרשו הםומ אתרי העבודה ו/או המבניםאל  שירותיםה
 וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מתחייב לספק לעובדיו את כל אמצעי הזהירות ואביזרי הבטיחות הנדרשים לפי שיקול דעתו  נותן השירותים  37.
על חשבונו  נותן השירותיםבהתאם לאופי הסיכון הצפוי בעבודה. כמו כן, יספק  נותן השירותיםהמקצועי של 

נתג"ז ועפ"י לעובדיו כל אביזר בטיחות נוסף לפי אופי הסיכון הצפוי בעבודה, בתאום עם אגף הבטיחות ב
 הנחיותיו, אם וככל שיינתנו.

באתר העבודה אמצעי עזרה ראשונה מתאימים ולפחות אדם אחד  נותן השירותיםבכל זמן העבודה יחזיק   38.
 מטעמו הבקיא בשימוש באמצעי העזרה הראשונה האמורים.

שטח  יתאם עם הממונה ו/או ממונה הבטיחות מטעם החברה את גבולות נותן השירותיםבמידת הצורך   39.
במפורש  לנותן השירותים, יתחמו ויסמנו בשילוט וסימון ברור ובולט לעין, אלא אם אושר שירותיםביצוע ה
 הממונה או ממונה הבטיחות של החברה. על ידיאחרת 

הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ו/או  לנותן השירותיםהממונה ו/או מי מטעמו רשאי לתת   40.
מתחייב כי השימוש ברשיון כניסה למקום ו/או  נותן השירותיםולו או מקצתו. , כשירותיםמבנה באתר ה
יהיה מוגבל רק לכניסה למקום שאושר לצורך ביצוע ההסכם. אין באמור כדי לגרוע  שירותיםמבנה באתר ה

מזכות הממונה ו/או מי מטעמו לבטל ו/או לשנות מתנאים של רשיון כניסה שניתן כאמור, לפי שיקול דעתם 
 עדי.הבל
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מעבר לשעות האור תבוצע רק לאחר  שירותים. שירותיםבאתר ה נותן השירותיםלא תורשה לינת עובדי   41.
 קבלת אישור הממונה.

ו/או מי מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא וימלאו ללא שיהוי  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהוראות ההסכם,   42.
נה הבטיחות מטעמה ו/או של מי אחר אחר כל הוראות ודרישותיה הסבירות של החברה ו/או של ממו

בעניינים הנוגעים לתחום הבטיחות, ללא כל תמורה נוספת או  לנותן השירותיםשהוסמך מטעמה להורות 
על פי הוראות ודרישות אלה. למען הסר ספק, הפרת האמור בסעיף  נותן השירותיםפיצוי עקב פעולות שנקט 

כהפרת הסכם זה והחברה תהא זכאית לכל הסעדים  ו/או מי מטעמו יחשב נותן השירותיםזה על ידי 
 המוקנים לה על פי הסכם זה והדין לרבות בקשר לפיצויים.

לא יהיו נוכחים עובדי החברה  שירותיםבאתר ה שירותיםמאשר, כי ידוע לו כי בעת ביצוע ה נותן השירותים  43.
באתר, למעט הממונה ו/או מי מטעם החברה ו/או רשויות רגולטוריות ו/או מפקח מטעם בעל תשתיות 

או בסמוך לו ו/או קבלנים אחרים מטעם החברה, אשר רשאים להיכנס לאתר לפי שיקול  שירותיםשבאתר ה
 לפי ההסכם.  נותן השירותיםו של דעתה הבלעדי של החברה מבלי שהדבר יגרע מאחריותו וחובותי

ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות הממונה, לכל קבלן אחר המועסק על ידי החברה  נותן השירותים  44.

, וכן ווהן בסמוך אלי שירותיםהוכן לעובדיהם  הן באתר  ברהולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי הח
מאשר ומסכים כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה  ן השירותיםנות באופן מלא. ישתף ויתאם פעולה איתם
 לנותן השירותים. החברה תודיע שירותיםהאחר והתנאים לביצוע  נותן השירותיםהבלעדי לקבוע את זהות 

 של כל אחד מהקבלנים האחרים. שירותיםזמן סביר מראש, ככל הניתן, לפני תחילת ביצוע 

.45 על פיהם: שירותיםכל ה מתחייב בזה כי בביצוע נותן השירותים 

יבצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות כדי להימנע מפגיעה במתקני תשתית אחרים ובכל רכוש  45.1
 ינהג באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור ומטרדים. של אחרים ו

, שירותיםהמתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך ככל שניתן, תוך כדי ביצוע  נותן השירותים 45.2
בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 

 שירותיםהשימוש והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו, ובמקרה של הפרעה המתחייבת מביצוע ה
 לצמצמה עד כמה שניתן.

, על אחריותו שירותיםמקום ה, וידאג לסלק מזמן לזמן משירותיםישמור על ניקיון אתרי ביצוע ה 45.3
ועל חשבונו, כל מבנה ארעי וכל פסולת ובכלל זה חומרים שאינם תואמים לדרישות מסמכי ההסכם, 

על  שירותיםשיירים, חומר, ציוד, רפש וכיוצ"ב שהצטברו שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע ה
ו/או מי מטעמו לרבות פסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ולרבות פסולת  נותן השירותים ידי

 . שירותיםשקדמה לביצוע ה

כשהוא נקי, במצבו הקודם לפני  שירותיםלמסור את מקום ה נותן השירותיםבגמר העבודה אחראי 
אחראי לסלק את הפסולת וכל האמור בסעיף  נותן השירותיםומתאים למטרתו.  שירותיםתחילת ה

לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות על חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין  זה
, יקבע הממונה את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר שירותיםקבלנים אחרים שפעלו בשטח ה

 שירותיםאת השטח למצבו קודם לביצוע ה נותן השירותיםישיב  שירותיםלסילוק הפסולת. בסיום ה
 חיות הממונה בקשר לכך. ויפעל לפי הנ

ו/או מי מטעמו  נותן השירותיםהוראות הבטיחות והנהלים של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של   46.

אצל הממונה ו/או אצל הממונה על הבטיחות בחברה. מובהר בזאת כי הוראות הבטיחות והנהלים של 
עדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן על החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבל על ידיהחברה ניתנים לשינוי 

מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד  נותן השירותיםו לנותן השירותיםכך הודעה 
  מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

בקשר עם הבטיחות  נותן השירותיםאין בנספח זה ובהוראות בטיחות שבהסכם כדי למצות את חובותיו של   47.
בזהירות ובבטיחות  שירותיםוא יתחייב ויהיה אחראי כלפי החברה לביצוע הבעבודה, ומובהר בזה כי ה

 קפדניים, לפי הדרישות המקצועיות המחמירות ביותר, בהתאם להוראות כל דין. 

נותן  על ידיהחברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא קיום ההוראות כאמור   48.
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פעולה כלשהי בקשר לאמור בנספח זה על ידי החברה ו/או מי . מובהר, כי קיום ועל חשבונו השירותים
לפי הוראות ההסכם ו/או  שירותיםלבטיחות ב נותן השירותיםמטעמה לא יגרע מאחריותו וחובותיו של 

 הדין.

כל  על ידימתחייב להביא לידיעת כל עובדיו הוראות נספח זה ולדאוג לביצוע ההנחיה  נותן השירותים  49.
 עובדיו.

מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו הננו   50.
 ללא הגבלת זמן.

 :נותן השירותיםולראיה באנו על החתום בשם 

  
 

 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 "זנתג למתקני הכניסה בטיחות כללי - 2נספח א'
 

( PRMSכללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז )קבלה / הגפה / 
 (03-6270430/1 -*)הכניסה והיציאה מותרים רק בליווי עובד חברת נתג"ז ובתיאום עם חדר בקרה, טל'

 הפעילות מוביל. בקרה חדר עם ובתיאום"ז נתג תפעול עובד בליווי רק מותרים והיציאה הכניסה .1
 .שנכנסים קבלנים/  מבקרים על וכן בתחנה הנמצאים העובדים שמות את בקרה לחדר ידווח

 חניית רכבים מחוץ למתקן )עם החזית לכיוון היציאה(. .2

 :במתקןלפני כניסה ו/או התחלת פעילות כלשהי  .3
 חובה לקבל הסבר מדויק ומפורט על הפעילויות הנדרשות לביצוע. 
 .חובה לבצע לנוכחים בפעילות הדרכה וריענון נהלי הבטיחות 

 עובדים מינימום. 2כניסה בצוות של  .4

 .בחברה התפעול אגף נציג בליווי ורק הרשאה לבעלי הכניסה .5

גלאי גזים מכויל ונבדק לתקינות לפני ההפעלה בטרם ייתן כל  באמצעות"ז יבצע ניטור נתג תפעולעובד  .6
 ילווה את תהליך העבודה למשך כל אורכה. וכניסה לאתר / אישור עבודה 

ות וכל ציוד חשמלי מכשירים סלולריים, זימוני להכניסהתחנה העישון אסור בהחלט! אסור  במתחם .7
 (.(ExPאחר שאינו מוגן התפוצצות 

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

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

 יוד מגן אישי מתאים:שימוש בצ .10
  בעירה מעכביבגדי עבודה (FR )ואנטיסטטיים 
 משקפי בטיחות 
 קסדת מגן 

 כפפות 
  במקומות בהם מפלס הרעש מ  –מגיני שמיעה / אטמי אוזניים– db 85  ומעלה ו/או כאשר קיים

 שילוט המציין "רמת רעש מזיק".
 נעלי בטיחות בעלי סוליה אנטיסטאטיות 

להלן פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת תיוג(  .11
 :נותן השירותים מטעם בטיחות ממונה ופיקוח ליווימפקח נתג"ז,  על ידיבכתב ומאושרות 

  עבודה בגובה 
 )עבודת הנפה )מנוף 
 עבודה חמה 
 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים 
 ירה וקידוחעבודות בניה , חפ 
  ניתוק, תיוג ונעילה( עבודת חשמל- LOTO) 
 ועוד( , ,אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת 

חדר הבקרה הינו מחוץ לתחום למעט לבעלי הרשאת כניסה. הכניסה תותר לבעלי הרשאה ורק בליווי  .12
 נציג אגף התפעול בחברה.

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

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

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

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

 מישהו אחר מבלי שתהיה לך רשות, הרשאה או הסמכה לכך.אל תעשה עבודה של  .17
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 אל תציג ואל תסלק שלטי אזהרה כלשהם ללא רשות. .18

 בכל עבודה היכולה להוות סיכון לעובדים אחרים, יש לגדר את מקום העבודה. .19

 אל תעבור מתחת משא מורם. .20

 הליכה בחוסר תשומת לב עלולה לגרום להחלקה, מעידה ו/או נפילה. .21

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

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

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

 מטר לפחות מהאתר. 300מלט עצמך ללא שהות והתרחק ברדיוס של  –בחירום  .25

 :רשימת טלפונים חיוניים בחירום .26

 טלפון גורם #
  100 משטרה  
  101 מד"א  
  102 כיבוי אש  
  03-6270430/1 *  6778 חדר בקרה נתג"ז 
  08-6264000 *  6911 המשרד להגנת הסביבה 
   08-9239239/40 מסוכניםמרכז ארצי לחומרים  
   054-2070917 שלומי זעירא –סמנכ"ל תפעול נתג"ז  
   053-2250396 דוד בן יובל –מנהל תחזוקה נתג"ז  
   054-2070915 אלי זזון –מנהל אגף בטיחות ואיכות נתג"ז  
   054-2070929 נגב כפיר –ממונה בטיחות ארצי נתג"ז  

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

 מידע על סיכוני הגז הטבעי: .28
MSDS מתאן  –: גז טבעיMethane) –(CH4  ,1971UN 

 :תיאור  .גז חסר ריח וחסר צבע  

 :סיכון בריאותי   על ידיהגז עלול לגרום לחנק ועלול לגרום לחנק 
 דחיקת החמצן מהאוויר. 

 . מגע עם גז המתפשט במהירות 
 כתוצאה מדליפת גז מצינור עלול לגרום כוויות קור 

 .במידה והגז ניצת, יתכנו כוויות טרמיות 
 :סכנת דליקה    סיכון גדול לשריפה בדליפת גז בלתי מבוקרת!, מהווה פוטנציאל התרחשות

 פיצוץ ו/או התלקחות אש.

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

  סכנת
  ריאקטיביות:

 .הגז אינו ריאקטיבי 

 :נזקים סביבתיים   .זניחים 

  פעולות שיש לנקוט
   במצב חירום:

. 

 .יש לדאוג להגנה מתאימה מאש 

 .פנה את כל האנשים מידית מהאתר 

 להתפזר לאוויר הפתוח אם הדבר אפשרי, יש לאפשר לגז 

 נותן השירותיםשם  שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך

     

 

  באתר הבטיחות ניהול - 3א נספח
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 ניהול הבטיחות באתר, סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות

 

 ניהול הבטיחות באתר וסקר סיכונים .1

 

יעשה עפ"י מסמך  נותן השירותיםממונה הבטיחות של  על ידיניהול הבטיחות באתר העבודות  (א

להסכם  2'אנספח " בהטבעי הגז מערכת עבור( HSE) הסביבה ואיכות בריאות, בטיחות דרישות"

 ובהתאם לדין, לרבות לצורך תדרוך יומי לעובדים בשטח, מתן היתרי בטיחות לעבודות וכיו"ב.

 שחרורו של ממונה הבטיחות טעון אישור מראש של המפקח במפורש ובכתב. 

יהיה נוכח בכל מהלך ביצוע העבודות באתר )בנוסף למנהל  נותן השירותיםממונה הבטיחות מטעם  (ב

 (.נותן השירותיםהעבודה מטעם 

יכין סקר לניהול סיכונים לבטיחות העבודות בפרויקט  נותן השירותיםממונה הבטיחות מטעם  (ג

  להסכם. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כמפורט בסעיף 

 

 פיצויים מוסמכים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות .2

לפעול בדרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם החברה את  נותן השירותיםעל מנת להמריץ את 

 שיטת הניקוד, אזהרות וחיובים על פי העקרונות האלה:

 

 ( נקודות בגין ליקויי בטיחות:1

 

 נקודות. 5 -ליקוי ראשון  (א

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר  (ב

 נקודות נוספות. 5 -ליקוי חוזר שני  (ג

 נקודות.  25 -ליקוי חמור  (ד

 

( הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות וסיווגם, נתונה למפקח, ליועץ הבטיחות מטעם 2

 החברה או לכל ישות מוסמכת אחרת מטעם החברה.

 

 ( גובה החיוב:3

 

 תועבר לקבלן אזהרה בכתב ללא חיוב.  -נקודות  5 (א

 ללא חיוב.תועבר לקבלן אזהרה חמורה בכתב  -נקודות  10 (ב

 ₪. 1000תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה של  -נקודות  15 (ג

 ₪. 3000תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת חיוב בגובה  -נקודות  25 (ד

 

( פעולת הטלת החיוב תאפס את צבירת הנקודות ובכך תיתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד 4

 בטיחות.ולהבטיח רמה גבוהה של ביצועי 

 

 ( החיובים ייגבו בדרך של ניכוי גובה החיוב מהתשלום לקבלן.5
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 הטבעי הגז מערכת עבור( HSE) הסביבה ואיכות בריאות, בטיחות דרישות – 4א נספח

  MAS-MAS-SPC-0001-4מס' מסמך נתג"ז 

 )צרוב על גבי תקליטור רצ"ב(

 

 אישור

בחתימתנו להלן הרינו לאשר כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו, אנו מאשרים 

מס' מסמך עבור מערכת הגז הטבעי  (HSEדרישות בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה )כי צרוב בו נספח 

ל הסתייגות לגביהם על כל דפיו ונספחיו, תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כ MAS-MAS-SPC-0001-4נתג"ז 

 והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 

 

 

  

 שם החברה שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך
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 תקרית ח"דו – 5א נספח
 

 
 

ימסור לחברה דו"ח תקרית אודות כל תקרית שהתרחשה במהלך ועקב ביצוע העבודות אצל  נותן השירותים

ושמצופה כי החברה תדע עליה  נותן השירותיםו/או קבלן משנה, אשר הייתה בידיעתו של  נותן השירותים

באמצעות בדיקה ושקידה סבירה ואשר תוצאתה הינה נכות או מוות או השפעה על בריאות הציבור, בטיחות 

 םנותן השירותיימים מהמועד בו נודע ל 7הציבור או איכות הסביבה. דו"ח כאמור יימסר לחברה בתוך 

 אודות התקרית או מהיום בו צריך היה לדעת אודותיה.

 

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

 דומה בעתיד.

 

 , כדלקמן:נותן השירותיםלצורך הכנת הדו"ח יפרט 

 

 

 רקע: .1

 היכן ומתי התרחשה התקרית? .1.1

 מי ומה היו מעורבים בה? .1.1

 שמות העדים לתקרית )אנשי צוות ואחרים(. .1.1

 

 תיאור התקרית: .1

 השתלשלות האירועים; .1.1

 היקף הנזק; .1.1

 סוג התקרית; .1.1

 המקור הגורם לתקרית. .1.2

 

 ניתוח התקרית: .1

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

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

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

 

 תיאור הפעולות שננקטו: .2

 הפעלת נוהל חירום. .2.1

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

 אמצעי זהירות נוספים שננקטו. .2.1

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

 

 המלצות: .5

 ביחס לגורמים הבסיסיים; .5.1

 ישירים;ביחס לגורמים הבלתי  .5.1

 ביחס לגורמים הישירים.  .5.1
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 והפקת לקחים לאירוע בטיחות, בריאות וסביבה למידהטופס  - 6נספח א
    2012XXמס' )לפי שיטת מספור(:  אירוע

 

    :אתר     פרטי האירוע:                        (1
תאריך 

 האירוע:
 מיקום  :האירוע שעת 

 :האירוע
 

  עובד או עובדים  שהיו  עדים
 לתאונה:

 

 מוביל
 :התחקיר

שמות משתתפי  
 התחקיר:

 

 
 מעורבים: 

 פגיעה בסביבה פגיעה בציוד פגיעה בעובדים
מחלק מספר עובד שם העובד

 ה
האיבר 
 שנפגע

דליפ ציוד ה שם
 ה

פיזו שפך
 ר

דליק
 ה

         
         

 

 (:האירוע בעת הנפגע התעסקות ותיאור מעורבים עצמים, האירוע סוג כולל?,  קרה)מה  האירועתיאור   (2
 

 

 מידע כללי: (3
 

 

  גורם ישיר: (4
 

 

 גורמים תורמים )איך קרה?(: (5
 

  
 גורמי שורש )למה קרה?(: (6

 
 

 מסקנות: (7
 

 

  פעולות מתקנות ומונעות: (8
 מצב עד תאריך ביצועל אחריות פעולה לביצוע #

 סגירה תאריך/ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
 

                                               _______________________חתימת מנהל המחלקה:

  _______________________ תאריך:
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 שאלון עזר (9
 קודםלכל גורם שורשי לתאונה, ניתן לסמן יותר מאחד. לכל גורם שסימנת, יש למלא בעמוד ה Xסמן 

 המלצות לפעולה מונעת
  . הכשרה לקויה5   . בעיות ניהול1

  לא ניתנה כלל הדרכה  הגדרת מדיניות בטיחות, אחריות הנהלה בכירה

בעיות בניהול /שליטה ארגונית/ הטמעת מדיניות 
 בטיחות 

  תוכן הדרכה לא מתאים  / הדרכה לקויה / עזרים  

  לא נערכו מספיק רענונים / תרגול   הגדרת אחריות ונשיאה באחריות של מנהלים 

  לא נערך מעקב  יעילות הדרכה   הקצאת משאבים שגויה או לא מספקת

  . בעיות ציוד וחומרים6  פיקוח לקוי על ביצוע / אין ביקורות / מבדקים

  ציוד פגום / לא מתפקד  דוגמה לקויה של הנהלה / מנהלי מחלקה

  חומר פגום  או לא מתפקד  אין תמריצים לעובדים להתנהג באופן בטיחותי

  חיבור או הלחמה פגומים  העסקת קבלנים לא מורשים

  כשל מערכת טכנית / מערכת בקרה / מחשב  . ליקויים בניתוח סיכונים2

  תחזוקה לקויה  איתור גורמי סיכון והערכת סיכוניםלא בוצעו 

  חומר מסוכן / דליק  תהליכי ניתוח סיכונים בוצעו באופן לקוי

  ליקוי בהגנת מכונה  המלצות תהליכי ניהול הסיכונים לא בוצעו 

  כשל ציוד אחר:   (DESIGN. טעות תכנון ועיצוב )3

  . טעויות אנוש7  עיצוב לקוי של מערכת / תהליך / מטלה

  קיצור דרך / אילתור  תכנון לקוי של ארגון העבודה או המשימה

  אי תשומת לב לפרטים  טעות בבחירת ציוד או חומר

  הפרת נהלים  טעות בשרטוט, בהוראות או בנתונים

  בעיה בתקשורת מילולית  חוסר במידע טכני 

  אי הבנה / אי ידיעה  מכונה לקוי-ממשק אדם

  אי שימוש בציוד מגן  ליקויים בתקשורת

  השתוללות, מעשה קונדס  . נהלים לקויים4

  טעות אנוש אחרת  נהלים שגויים, סותרים, או לא מתאימים

  . גורמים חיצוניים8  אין נהלים

  מזג אויר   יש נהלים אך אין אכיפה של עבודה לפיהם

תנאים גיהותיים: רעש, תאורה, אוורור, וויברציות,   ומנהלי עבודהאי בהירות בהגדרת אחריות של עובדים 
 וכדומה

 

  אש או פיצוץ מחוץ למערכת  גורמים נוספים

  סביבת ביצוע מסוכנת  :1אחר 

  גניבה, חבלה, וונדליזם, טרור  :2אחר 
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 7א נספח
  eventInitial report of an exceptionalדיווח ראשוני לאירוע חריג    

 שעות מקרות האירוע( 6, במקרים אחרים עד דיווח מידי –)במקרה של נפגע  
), in other cases inform up to 6 hours from occurrenceinform immediately –In case of injured ( 

 Event title:______________________כותרת האירוע: 

                                                                                                                      :General informationמידע כללי:   .1
 Time:     :     :שעת האירוע  Date:/    /     10    תאריך האירוע:    Site:_____________ אתר:

 מעורבים
Involved 

 Employees עובדים:
 כן 

 לא  

 Equipment ציוד:

 כן 

 לא  

 Environment סביבה:

 כן 

 לא  

 Near miss כמעט ונפגע:

 כן 

 לא  

 Employee                                                                                                        עובדים שנפגעו:  .2
injury:  

 שם העובד #
Employee's name 

 ת.זמספר 
Employee I.D 

 חברה
Company name 

 סוג פגיעה
Type of injury 

 טיפול ראשוני
First aid 

1       

2      

3      

                                                                                                       :Equipment damage ציוד שניזוק:  .3

 Company name חברה No. Equipment מספר ציוד Equipment ציוד #

1    

1    

 Environment:                                                                                                פגיעה בסביבה: .4
damage 

 Essence of incident  מהות האירוע Area  אזור #

 Fire דליקה Spread פיזור Spill שפך Leak דליפה

1      

2      

                                                                                                                          דירוג הסיכון: .5
Risk level:                                                                                                            

  Very low נמוך מאוד Low   נמוך   Medium בינוני High    גבוה Critical   קריטי  

 Event                                                                                                       תיאור  האירוע: .6
Description: 

 

 

   Preventive actions/ immediate treatment performedפעולות מניעה /טיפול מידיות שבוצעו:  .7
 Status סטאטוס Responsibleלביצוע  אחראי Action פעולה #

1    

2    

3    

  הגורמים להם דווח האירוע(: X -דיווח )סמן ב .8
Reporting (check X of the factors reported by the incident): 

 Internal reporting דיווח פנימי Duty תפקיד #

 אישור דיווח
 Report confirmation 

 שעת דיווח
Reporting time 

   Management and supervision company חב' ניהול ופקוח 1

   INGL project manager מנהל פרויקט נתג"ז 2

   INGL Safety supervisor ממונה בטיחות נתג"ז 3

 נתג"ז ואיכות מנהל אגף בטיחות 4
 INGL Safety and Quality Division Manager 
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 External                                                                                                       דיווח חיצוני* : .9
reporting: 

 Reporting time  שעת דיווח Authority  רשות #

1   

2   

3   

 Reporting by authorized personnel*                                                                גורם מוסמך בלבד.  על ידי* דיווח 
only 

 

 :Distribution :העתקים

 Management and supervision company חב' ניהול ופקוח

 INGL project manager מנהל פרויקט נתג"ז

 INGL Safety supervisor ממונה בטיחות נתג"ז

 INGL Safety and Quality Division Manager מנהל אגף בטיחות נתג"ז
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 קבלנים  תעבודלהנחיות בטיחות  - 8א נספח

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

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

 מ"בע לישראל הטבעי הגזנתיבי   - לבטיחות היסוד כללי .א

 לבד לעבוד אין .1

 ובקשר  שבו אין אדם אחר נמצא בקרבת מקום במצב לבדם כשהם עבודה יבצעו לא עובדת או עובד 
 .איתה או אתו עין

 נותן השירותיםעובדי  תדרוך .2

 להם המידע לגבי הפעילות המתוכננת לאותו  יינתן בו נותן השירותיםבוקר יערך תדריך לעובדי  מידי
 היום ודגשי בטיחות נדרשים. 

 נותן השירותיםעובדי  כשירות .3

 עבודה על פי הנדרש בחוק. רישיון בעל או אליתישר זהות תעודת בעל הנם העובדים 

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

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

 לעבודה והתאמתו המיגון וציוד הציוד כשירות .4

 והאביזרים שבהם העובדים משתמשים הנם בדוקים ותקינים וקיים תיעוד, היכן שנדרש,  הציוד
 המעיד על בדיקת הציוד על ידי בודקים מוסמכים. 

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

 באתר הכלליות הסכנות הכרת .5

 המוסמך נציגו או מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי מטעם העבודה מזמין ידי על יתודרכו העובדים 
 באתר ובפרט לסכנות העלולות לנבוע מהתקנים של מערכות הגז.       הכלליות לסכנות הקשור בכל

 העבודה אזור ותיחום סיכונים הערכת .6

 ויגיש אותה לאישור אגף  תחילתה לפני המתוכננת לעבודה סיכונים הערכת יבצע נותן השירותים
התפעול ואגף הבטיחות של נתג"ז והם יבדקו וימצאו כי ננקטו אמצעי בקרה ומניעה לבקרת כל 

 הסכנות הקשורות לעבודה המתוכננת כפי שזוהו על ידם. 

 ז.נתג תפעול  עם בתיאום עבודתו אזור את ייתחם נותן השירותים" 

 מתאימה הדרכה הדורשות עבודות .7

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

o מוקף בחלל עבודה; 

o חשמלי מתקןחיבור -ניתוק (LOTO;) 

o חשמליות או הידראוליות, מכניות הרמה במות של ותפעול עבודה   

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

 בגובה עבודה .8

 מוסמך מדריך או מוסד על ידי בגובה לעבודה הכשרה שעברו עובדים ידי על יבוצעו בגובה עבודות 
 :הבאות המינימום בדרישות עמידה תוך בגובה העבודה לסוג ובהתאם בגובה להדרכה
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o תקינה ברתמה שימוש; 

o תקין בסולם שימוש; 

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

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

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

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

 הסביבה איכות על ושמירה בכימיקלים שימוש .9

 הבאות לדרישות בכפוף ייעשה בכימיקלים שימוש: 

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

o מקוריות זיהוי תוויות ונושאי מקוריים הנם הקיבול כלי; 

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

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

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

 מראש ומסוכמים ידועים, ברורים נוזלית כימיקלים פסולת פינוי דרכי. 

 הנדרשים ולמקומות הנכונות בשיטות מפונת כאמור הפסולת. 

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

 מאריכים וכבלים מטלטל חשמלי בציוד שימוש .10

 מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי של לדרישות, החוק לדרישות בכפוף ייעשה אלה ציוד בפרטי שימוש 
 :אלה על ובדגש

o  250אין להתחבר למערכת הזנה מעל V  . 

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

o  30היה מוגן על ידי מפסק פחת י חשמליים עבודה כלימעגל המזיןm A . 

o  על ידי  שנתית חציכל כלי העבודה יסומנו באמצעות מדבקה המעידה על ביצוע בדיקת תקינות
 חשמלאי מוסמך.

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

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

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

o  16הכבלים יורכבו על תוף פלסטיק עם שקע שלA  על פי הסטנדרט הישראלי, בתוך מעטפת מגן
 פלסטיק עם מכסה גמיש )ועם מפסק פחת במקרה שלוח ההזנה לא כולל מפסק כזה(.

o   מטר, אין לחבר שני כבלים או יותר יחדיו, עבודה  50אורך מכסימלי של הכבל לא יהיה מעל
לכל אורכו ללא פיתולים )להגנה מפני חימום יתר  פרוססורה, הכבל יהיה עם פיצול שקעים א

 בעת השימוש(.

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

o עיד על ביצוע בדיקת קצות הכבלים המאריכים יסומנו באמצעות סרט הדבקה צבעוני המ
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 .מוסמך חשמלאי ידי עלתקינות 

 בטיחות והרשאות עבודות תיאום .11

 לישראל הטבעי הגז נתיבי מטעם העבודה מזמין ידי על שנקבע כפי, ותיאום הודעה הדורשות עבודות 
 המוסמך,  תואמו על ידו.  נציגו ידי על או מ"בע

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

 .וקריא

 העיקריות הבטיחות הרשאות ואלה: 

o חמה עבודה; 

o מוקף במקום עבודה; 

o חפירות לביצוע הרשאה; 

o חשמלי מתקן חיבור-ניתוק (LOTO;) 

o לנטרול "מערכת מצילות חיים"  הרשאהLSS ;)'גלאי אש, עשן, גזים וכד( 

o מקדים משימה תכנון (PTP )(.הבטיחות ממונה של דעתו שיקול)ע"פ  שגרתית לא משימה לכל   

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

 בקרבתם עבודה או גזים המכילים התקני על עבודה .12
 .דומים והתקנים, פליטה התקני, קווים, צנרות היתר בין הינם גזים המכילים התקנים
 אנרגיה התקנים המכילים גזים תעשה רק לאחר שהתקנים אלה נוקזו/שוחררו מכל על עבודה 

 (;LOTO) ונעילה תיוג באמצעות נוטרלואו -ו מסוכנת

 מקרית פגיעה התקנים המכילים גזים תתבצע תוך לקיחה בחשבון של מניעת בקרבת עבודה 
 ;אלה בהתקנים

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

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

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

 מילוט ודרכי מעברים של חסימה מניעת .13

 יתוכננו ויבוצעו כך שלא יחסמו מעברים ודרכי מילוט.  העבודות 

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

 חיים והצלת הזעקה מערכות של השבתה מניעת .14

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

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

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

 והמילוט החירום ונהלי אזעקה סימני הכרת .15

 על ידי  או מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי מטעם העבודה מזמין ידי על יתודרך נותן השירותים עובד
 שיפורטונציגו המוסמך באשר לסימני האזעקה ונהלי המילוט תוך הדגשת העקרונות והכללים כפי 

 .בהמשך
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 כלליות בטחון הוראות .ב

 אלכוהול, סמים ונשק .1

 מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי אתרכלשהו ל מסוגלהכניס  משקאות אלכוהוליים או סמים  אין . 

 להב   הרכבה, עם-כלשהו, חם או קר כגון סכינים עם להב קבוע או סכין מסוגלהכניס כלי נשק  אין
 סמ', לשטח האתר. 10 -שאורכו יותר מ

 לאתר בכניסה אלה פריטים לאחסן ניתן. 

 עישון .2

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

 וגישה זיהוי תגי .3

 העובדים לקבל צמיד שאותו יענדו במהלך יום העבודה באתר, כל עובד קבלן יקבל בכל יום  על
 עבודה באתר צמיד בצבע שונה לאחר קבלת תדריך בטיחות, צמיד זה יהווה אישור כניסה לאתר. 

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

 מצבי חירום .4

  את ולציין המוסמך נציגו או מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי מטעם לנציג להודיעבמקרה חירום יש 
 , מקום באירוע ופרטי האירוע. המודיע  שם

  חיצונית למרפאה הצורך ובמידת ראשונה עזרה טיפולאת הפצוע ל מידיתבמקרה פציעה יש לפנות. 

 הטבעי הגז נתיבי מטעם לנציג מיד להודיע ישגזים,  דליפתשל שריפה, דליפת כימיקלים או  במקרה 
 .המוסמך נציגו או מ"בע לישראל

 פינוי ומילוט .5

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

o לכבות מקורות מתח ולסגור מקורות אנרגיה;  יש 

o מהאתרבדרך הקצרה ביותר  תצאל יש; 

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

o מטר מהאתר )שתוחלט בהתאם לאופי  300 –לנוע מיד לנקודת הכינוס ברדיוס של כ  יש
 האירוע(;

o הבא באופן לפעול יש, הכינוס לנקודת ההגעה עם: 

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

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

 _________________: מס' ת.זהות  __________________________ אני )שם הקבלן או בא כוחו(:

 _____________________________________________________________ המתמחה בעבודות:

___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________כתובת:  

 __________________________ טלפון סלולרי:________________________ טלפון בבית/משרד:

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

 סוג העבודה שתבוצע:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________סיכונים: 

____________________________________________________________________________ 

 מקום ביצוע העבודה:
____________________________________________________________________________ 

 ופרטיהם: הקבלן עובדי

 _____________________ תאריך סיום משוער:______________________ תאריך התחלה:

 ____________________________________________________חתימה וחותמת:  –אישור הקבלן 

 ______________________________ :תאריך___________  _____________אישור מנהל תפעול: 

 ____________________________ תאריך:___________  _____________חתימת ממונה בטיחות:

 "שמור עסקית"

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

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

  

 חתימת העובד תאריך הדרכה מקצוע מס' ת.ז שם משפחה שם פרטי
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 התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש - בנספח 
 

 לכבוד 
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

   8קריית עתידים, מגדל עתידים 

 6158101תל אביב 

 
 התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש הנדון:

 
 

 אנו הח"מ  ___________________  ]שם מלא[ ח"פ ____________________ 
 
הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל  מתחייבים בזה, ללא .1

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 

"(, לרבות, מבלי למעט, פעילותה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה, החברהן: "בע"מ )להל
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, 

ין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, במישר
 "(. המידע הסודימתוך שמיעה, ראיה או עיון )להלן: "

לצורך כתב התחייבות זה כולל, לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין  -" מידע סודי" .2
, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בע"פ( נוסחאות, רישומים, השאר, גם ידיעות ונתונים )בכתב

תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, 
מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות 

רה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים קצרת טווח וארוכת טווח של החב
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 

לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות  פיננסים, ניתוחיים כלכלים וחשבונאים,
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 

ל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה, וכן כל דבר מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכ
ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור 

, כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה למעטבעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא, 
 יבות זו או כל התחייבות אחרת, מידע בנחלת הכלל .או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחי

התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט  .3
עובדים הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע 

, אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת  ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש(
 החברה. 

אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא  .4
לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר 

 האמור.

התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי  .5
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 

 ה יסודית של ההתקשרות אשר ביחס אליה נחתמה התחייבותנו זאת. סודיות כאמור לעיל והפר

הננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן  .6
או מקצתן, עלול לגרום לחברה נזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מיד עם קבלת דרישתה 

נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל הראשונה, בגין כל 
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.

פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות  אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על .7
אחרים שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר 

 האמור בהסכם זה. 
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ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או  .8
 מכוח הדין. 

אנו מתחייבים כי מיד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל עת, נחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל  .9
מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמנו, בין אם 

עשה ו/או נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נ
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.

או שליטה בחברה, שינוי  התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול .10
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  .11
זה, ואנו מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין 

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

מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו  כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו  .12
 יהיו בשקול דעתה המוחלט של החברה. 

ובין אם לאו, עוד  מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי  .13
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  .14
ם, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות לגוף ו/או לחברה אשר הם יודעי

 זה.

אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם  .15
 אחר אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו, ובכפוף לאמור לעיל בלבד.

 
על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו   הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה

 ללא הגבלת זמן.
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

שם 
 החברה/שותפות

 חתימה תפקידו שם החותם תאריך

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

43 
 

 אש ושטחי ביטחוניים בשטחים פעילות עם בקשר מיוחדות הוראות  -'ג נספח

 " משמע: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהחברהזה: "לצורך נספח  
 משמע: משרד הביטחון משהב"ט""          

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

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

 חובת פינוי שטחי אש . 1

ט ובהתאם להנחיות החברה, לפנות מהאתר באופן מיידי ועל "מתחייב, לפי דרישת משהב הספק 1.1
פינוי כאמור לעיל כלול ו/או כל אדם המועסק מטעמו.  הספקחשבונו, כל חפץ הנמצא בחזקת 

 מורה שבהסכם.במסגרת הת

לפנות את אתרי ביצוע השירותים על ידי צד שלישי לרבות על ידי  הספקאם וככל שיידרש  1.2
החברה בהתאם  על ידיט הרי שתקופת העבודות/השירותים תוארך עפ"י הוראות שינתנו "משהב

 בשל הארכת תקופת העבודות/השירותים כאמור.   הספקלצורך והחברה לא תבוא בטענות כלפי 

 על ידיכי לחברה נוהל לתאום עבודות/שירותים בשטחי האש המאושר  הספקידיעת מובא ל 1.3
לפעול על פיו ובהתאם להנחיות מנהל הביטחון של החברה. מובהר כי נוהל  הספקמשהב"ט ועל 

החברה ו/או משהב"ט, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור  על ידיזה ניתן לשינוי 
פק אשר מתחייב להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד תינתן על כך הודעה לס
  מהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 פטור מאחריות לנזק והפסד בשל פעילות בשטחי אש . 2

ט ו/או מי "פוטר בזה את החברה ואת משהב הספקמבלי לגרוע באמור לעיל ועל פי כל דין,  2.1
מטעמם מכל אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או להפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, 

, לעובדיו, לקבלני ולקבלנים לספקלרבות נזק כלכלי תוצאתי, אשר יגרם לכל צד שלישי לרבות 
אחרים של החברה ולמי מטעמם, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בקשר עם ו/או במהלך 

ט ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או ", עקב מעשה או מחדל של משהבהספקות/שירותי עבוד
 כתוצאה מפעילותו בשטחי האש כהגדרתם לעיל. 

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

 .1952 –הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה(, תשי"ג 

לעיל יחול אף לגבי כל  2.1כי הפטור בסעיף  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  2.2
נזק שייגרם לכל צד שלישי לרבות לספק ו/או לעובדיו ו/או לקבלניו ו/או לקבלנים אחרים של 

 ב טיפול או פיצוץ נפלי תחמושת מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים. החברה ו/או למי מטעמם עק

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

 אחד מאלה: ו/או מי מטעמם בשטחי האש, בגין כל 

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

ו/או למי מטעמו, ו/או  לצד  לספקכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  2.3.2
 ג' בקשר עם עבודות/שירותי הספק בשטחי האש;

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

 ו/או מי מטעמו מאתרי ביצוע העבודות/השירותים. הספקפינוי  2.3.4

 שיפוי ופיצוי בגין פעילות בשטחי אש . 3

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

על פי הוראות הדין ו/או  הספקכל נזק אשר נגרם למשהב"ט ו/או לחברה אשר להם אחראי  3.1
 ההסכם;

לעיל. במקרה כזה  1.1לא ביצע פינוי כאמור בסעיף  הספקכל עלות שנגרמה למשהב"ט במקרה ש 3.2
ט ו/או החברה במקומו ומבלי להטיל על מי "משהב על ידיבעלות הפינויים שיבוצעו הספק ישא 

 ריות לפינוי כאמור במקום הספק. מהם כל אח

, בשל הספקכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשהב"ט ו/או לחברה על פי פסק דין ו/או בהסכמת  3.3
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ט ו/או החברה בקשר עם עצירת "ו/או מי מטעמו, כלפי משהב הספק על ידיהגשת תביעה, לרבות 
ביטחוניים, ובלבד ו/או מי מטעמו בשל צרכים  הספקו/או פינויו של  הספקעבודות/שירותי 

ט או החברה הודיעו לספק עם קבלת מסמכי תביעה ו/או דרישה שהוגשו נגדם בקשר "שמשהב
אחראי בגינם ומסרו אותם לספק ובכך אפשרו לספק  הספקעם האמור בסעיף קטן זה אשר 
 להתגונן מפני תביעה כאמור לעיל.

מי מטעמו )ובכלל זה עובדיו  ל ידיעשיפוי בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה של הספק לרבות  3.4
 לעיל.   2.1וקבלניו( בגין נזק כאמור בסעיף 

ט כתוצאה מעצירת פעילותו ו/או העתקתה "כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד בו ישא משהב 3.5
לאזור אחר עקב ביצוע עבודות/שירותי הספק שלא בהתאם להוראות ו/או להנחיות החברה ו/או 

ט לא תחול "סעיף קטן זה לגבי עצירה ו/או העתקת פעילות משהבט. מוסכם כי האמור ב"משהב
ט לביצוע העבודות/השירותים אך למעט אם "לגבי תקופה שבה ניתנה הרשאה מטעם משהב

 נידרש במהלכה פינוי מיידי. 

 הוראות ביטוח  . 4

ט והחברה כולל עובדיהם, בעלי "יכללו משהב - בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד ג' 4.1
מניותיה וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן יורחבו הביטוחים לכלול את אחריותם של 
הנ"ל למעשה ו/או למחדל של הספק וכל הבאים מטעמו בכפיפות לסעיף אחריות צולבת לפיו 

 על שמו בלבד. ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה 

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

ט והחברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיה "הפוליסה תכלול את משהב - בביטוח חבות מעבידים 4.2
טל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של וחברי הדירקטוריון כמבוטחים נוספים היה ותו

 הנפגע.

יוותר המבטח על זכות התחלוף )כולל  - לעיל 4.2 -ו 4.1בביטוחי הרכוש וכן בביטוחים בסעיפים  4.3
ט, החברה, כולל עובדיהם, בעלי מניותיהם וחברי הדירקטוריון ו/או "זכות התביעה( כנגד משהב

סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן כנגד כל אדם מי מטעמם, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבוטח 
ו/או גוף שלמבוטחים זיקה אליו או שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות 

 השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.

  – כל הביטוחים שלעיל 4.4

כי ט ו/או החברה ו"משהב על ידייכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך  4.4.1
ט ו/או "המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחי משהב

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

לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם  טוחי הספקיכללו תנאי לפי מתחייב המבטח כי בי 4.4.2
יום  60ט ו/או החברה, לפחות "תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי משהב

 מראש.

 הספקיכללו תנאי כי בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי  4.4.3
נזק ו/או אובדן ט על כל "ו/או משהב בגין נזק לרכוש החברה, תפוצה קודם כל החברה

שייגרם למי מהם, ו/או שמי מהם עלול להיות חייב בו על פי פסק דין, בוררות, או החלטה 
ט או לגבי שיפוי מי "אחרת. במידה שהדבר יידרש להבטחת זכויות של החברה ו/או משהב

מיד עם דרישתם  הספקמהם לעניין כל נזק אשר לגביו הוצא ביטוח כאמור, מתחייב 
ט, למסור לחברת הביטוח הודעה להנחת דעתה של "ברה ו/או משהבהראשונה של הח

 החברה לשם הבטחת זכויות החברה לפי סעיף זה.

חייב להמציא,  הספקט, יהיה "אם תבקש זאת החברה ו/או במקרה של תביעה לבקשת משהב 4.5
 לפי דרישתם הראשונה, את פוליסת הביטוח המפורטות ב"אישור על עריכת ביטוח".

אין בעריכת ביטוחיו ו/או ביטוחי החברה או מי מטעמה, בהמצאת אישורי הביטוח  ידוע לספק כי 4.6
ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידו ו/או על ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על 

ט ו/או להוות אישור בדבר התאמתם לאמור בהסדרים כדי לפטור את החברה ו/או הספק "משהב
 /או על פי כל דין.מאחריותם על פי הסדרים אלה ו

ט והחברה בכל הליך משפטי, תביעה ו/או דרישה "הספק מתחייב לשתף פעולה עם משהב 4.7
שיינקטו כנגד משרד ו/או החברה בקשר עם התחייבויות החברה על פי ההסדרים, ובלבד 

ט או החברה יודיעו לספק עם קבלת כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד משהב"ט ו/או "שמשהב
 הספק אחראי בגינה ויאפשר לספק להתגונן בפני תביעה כאמור.  החברה ואשר



 

45 
 

ט התחייב להמציא, במקרה של נזק ולפי דרישת החברה נתונים, מסמכים דו"חות וכיו"ב "משהב 4.8
אודות אירוע נזק והכל בכפוף לאישור רמ"ח בטחון מידע בצה"ל ולאישור קב"ט משהב"ט 

פעולה עם החברה בכל הליך משפטי תביעה  ט לשתף"ובהתאם לכל דין. כמו כן, התחייב משהב
 ט ו/או החברה."ו/או דרישה שינקטו כנגד משהב

 סודיות ואבטחת מידע . 5

הספק מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לעבודה/למתן שירותים בשטחי  5.1
אשר נוגעים האש ולפי ההסכם וכי הם ישמרו על סודיות כל מידע, פרט, נתון, מסמך וכיוצא בזה, 

ט, שיגיעו אליהם ו/או לידיעת מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, במהלך "לחברה ו/או למשהב
קשר עם מילוי תפקידם בקשר עם ביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם זה, לרבות בשטחי אש, וכן ב

 על ידי הספקבקשר לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת  ט"התחייבויות החברה למשהב
ה מעת לעת. הוראות סעיף קטן זה יישארו בתוקף גם לאחר גמר ביצוע החבר

 העבודות/השירותים וההסכם וללא הגבלת זמן.

וכל מי מטעם הספק המועסק על ידו ו/או  –עם חתימת ההסכם בין החברה והספק, הספק  5.2
יחתום על  –מטעמו בביצוע העבודות/השירותים ו/או התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם

 5יבות לשמירת סודיות ואי שימוש המצורפת להסכם זה ויעבירו לחברה לכל היותר בתוך התחי
ימי עבודה לאחר חתימת הסכם זה או לאחר תחילת העסקתו בכל עניין הנוגע לחברה, לפי 

מתחייב כי במידת הצורך יחתום, לרבות המועסקים מטעמו כאמור  הספקכמו כן, המאוחר. 
ההסכם, על נספח לשמירת סודיות בנוסח שידרוש משהב"ט מן  לעיל בעבודות/השירותים לפי

 החברה ויעבירו לחברה כאמור לעיל.

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

 זה. 4בסעיף 
 

 ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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  שירותים נותןלעריכת ביטוחי  המבטחאישור  - 'ד נספח
 

 תאריך:..........................
 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(
  58177שכתובתה קרית עתידים, מגדל עתידים,  ת.ד 

 6158101 ביבאל ת
 
 

 א.ג.נ., 

 
אישור על קיום ביטוחים בקשר להסכם מיום...............)להלן: "החוזה"( שנחתם בין החברה  הנדון:

לבין  ...............  )להלן: "נותן השירותים"( לביצוע שירותי יעוץ ואחזקה לדוודים ולמבערים במתקני 
PRMSצע נותן , לרבות כל השירותים כנדרש לפי תנאי הבקשה להצעות וההסכם על כל נספחיו שיב

השירותים, לרבות אספקת כל שירות וכל טובין וחומרים, קבועים ומתכלים, והנלווים להם, כח 
האדם, הציוד וכלי העבודה, אביזרים, חשמל, מים, אויר דחוס וכיו"ב וכל הדברים הנלווים 
והמקובלים האחרים לצורך השלמת השירותים כך שימלאו אחר המטרה והשימוש שנקבעו להן לפי 

 כם, הוראות היצרנים וכל דין לשביעות רצונה המלא של החברה )להלן :"השירותים"(.ההס
 

חברתנו  ערכה ("הביטוח"תקופת )להלן:  ועד ליום _________ _____הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _
 הנדון: חוזהבהתאם לאמור בעל שם נותן השירותים  ים להלןהמפורט יםאת הביטוח

 
 :, פוליסה מס' ______________________________חריות כלפי צד שלישיביטוח א ( 1)

 
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  10,000,000 לא יפחת מסך של גבול אחריות:

  
צד בגין פגיעה, אובדן ו/או נזק שייגרם ל נותן השירותים והבאים מטעמוהפוליסה מכסה את חבותו על פי דין של 

 . רכוש החברה ו/או מדינת ישראל יחשב במפורש, לעניין ביטוח זה, לרכוש צד שלישי.ו/או רכוש(שלישי כלשהו )גוף 
התקפה במועד עריכת מהדורת 'ביט"  –לא יפחתו מתנאי "פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תנאי הפוליסה 

 הביטוח ו/או כל נוסח אחר המקביל לה.
 

בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על  מםו/או מי מטעינת ישראל ו/או מד את החברה לשפות הפוליסה מורחבת
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. .נותן השירותים ו/או מי מטעמומי מהם בכל הקשור למעשי או מחדלי 

 
 :, פוליסה מס' ______________________________אחריות מעבידיםביטוח  ( 2)
 

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000 לא יפחת מסך של גבול האחריות:
 

נגרמה למי מעובדיו , בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית כלשהי שנותן השירותיםשל  והפוליסה מכסה את חבות
 , תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים.נותן השירותיםשל 

התקפה במועד עריכת הביטוח מהדורת 'ביט"  – לא יפחתו מתנאי "פוליסה לביטוח אחריות מעבידיםתנאי הפוליסה 
 ו/או כל נוסח אחר המקביל לה.

 
היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או  מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל  את החברההפוליסה מורחבת לשפות 

 מעבידים של מי מעובדי נותן השירותים.
 
 :______, פוליסה מס' _________________אחריות מקצועיתביטוח  ( 3)
 

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  8,000,000גבול האחריות: לא יפחתו מסך של 
ו/או הבאים מטעמו בגין הפר חובה  נותן השירותיםהפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של 

ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב  נותן השירותים, רשלנות, טעות או שמטה של למקצועית, שמקורה במעשה או מחד
 ו/או בקשר למתן השירותים.  

 רותים.יתאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן הש
 

 הפוליסה לא כוללת כל  הגבלה בקשר עם:
 השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.א. 

 ב. אי יושר עובדים.
 ג. הפרת זכויות קניין רוחני.

 מסמכים. אבדןד. 
 נזק כספי או פיננסי.ה. 

 
נותן חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול  השירותים
 איה או אי חידושה.פוליסה זו או שינוי לרעה בתנ
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מעשי או מחדלי  אחריותם בגין בגין מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל  את החברהאת הפוליסה מורחבת לשפות 
 . בכפוף לסעיף אחריות צולבת.והפועלים מטעמו נותן השירותים

 
 :, פוליסה מס' _______________________חבות המוצרביטוח  ( 4)

 
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  10,000,000 לא יפחת מסך של גבול אחריות:

 
המסופקים ו/או  והשירותיםעל פי כל דין בגין המוצרים  נותן השירותיםוליסה לביטוח חבות המוצר בגין חבות פ

. עמומט הבאים/או ו נותן השירותיםהמותקנים ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המטופלים על ידי 
 לרבות עבודות שנמסרו.

 
 .לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים :רטרואקטיביתאריך 

 
נותן חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 

מתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כ השירותים
 פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

 
נותן מעשי או מחדלי  אחריותם בגין בגין מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל  את החברהאת הפוליסה מורחבת לשפות 

 . בכפוף לסעיף אחריות צולבת.והפועלים מטעמו השירותים
 
 
 להוראות הבאות: פיםכפו ויהי נותן השירותים ייטוחב

כל ו מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל  החברהקודמות לכל ביטוח שנערך על ידי  הנ"לפוליסות ה .א
)אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  הסעיף בפוליס

 החברהולגבי  .מםו/או מי מטעאו מדינת ישראל ו/ החברה כלפי כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל
הפוליסות הנ"ל מהוות "ביטוח ראשוני" המזכה את המבוטחים  מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל 

הנוספים האחרים במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות בביטוחי 
לשאת  מםו/או מי מטעו מדינת ישראל ו/א החברההחברה, ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי 

, וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בנטל החיוב על פי סעיף 
וכלפי מבטחיהם. אנו מאשרים כי יש  מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל  החברה"ביטוח כפל" כלפי 

 האחרים. לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי בעלי הזכויות
  

החברה, חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל כנגד כנגד  זכות לתחלוףהעל אנו מוותרים  .ב
. ויתור כאמור לא מםו/או מי מטעעובדיהם, בעלי מניותיהן וחברי הדירקטוריון ו/או מדינת ישראל 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

הודעה בדואר  כםל אלא אם כן תימסרשינוי לרעה,  ו/או לא יחול בה לא תבוטלהנ"ל  ההפוליס .ג
 יום מראש. 60ו לעשות כן לפחות נרשום על כוונת

 
 החברה בתום לב לא יגרעו מזכות ומו/או מי מטע נותן השירותיםעל ידי  אי קיום תנאי הפוליסה .ד

 הנ"ל. לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסה מםו/או מי מטעו/או מדינת ישראל 
 

 בלבד. נותן השירותיםלתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית חלה על ידוע לנו שהאחריות  .ה
 

 
 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 

 
 בכבוד רב

 
      ___________            ______________       __________  ___________ 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם( )חתימת המבטח(  )חותמת המבטח( 
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 נספחים טכניים –' הנספח 
 

 (380208)מס'  יעוץ ואחזקה לדוודים ולמבעריםשירותי  – לנותן השירותיםמפרט טכני 
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 נותן השירותיםהצעת המחיר של  -' ונספח 
 

 )כתב הכמויות. יצורף בעת החתימה בגמר המכרז(
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 תנאי ביטחון -ז' נספח 
 לכבוד

 "(החברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "
 

 התחייבות לעמידה בתנאי ביטחוןהנדון: 
 

_______ ______ , ח.פ./ח.צ.]שם הקבלן / מועסק / קבלן של הקבלן[אני הח"מ ___________________ 
 (, מתחייב ומצהיר כלהלן:הקבלן")להלן: "

 על ידיכל הסכם דורש בדיקה ביטחונית של הקבלן ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת  .1
 החברה. 

הקבלן ועובדיו נדרשים לעבור בדיקה של רישום פלילי, על בסיס חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  .2
 .1981-תשמ"א

לאומית להגנת הסייבר, בנוסף ועל פי צורך ודרישה של הגורמים המנחים את החברה, לרבות הרשות ה .3
מחלקת  על ידייידרשו הקבלן ועובדיו לעבור בדיקה ביטחונית מקיפה יותר. בדיקות אלו יבוצעו 

 הביטחון של החברה.

במקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב העסקת  .4
 מתחקר חיצוני, יבוצע הדבר על חשבון הקבלן. 

תחייב לבצע את העבודות נשוא ההסכם רק על ידי עובדים / קבלני משנה שיעברו את הבדיקה הקבלן מ .5
 הביטחונית ויקבלו אישור ביטחוני של החברה או מי מטעמה.

לצורך בדיקת הרישום הפלילי, יידרש הקבלן וכל הנותנים שירות לחברה מטעמו, למלא טופס הסכמה  .6
( ובנוסף למלא את הטבלה המפרטת את פרטי העובדים 1 למסירת מידע מהמרשם הפלילי )מצ"ב כמוסף

 (.2)מצ"ב כמוסף 

במקרה של צורך בבדיקת עובדים על בסיס הנחיות הרשות הלאומית להגנת הסייבר, יידרש הקבלן וכל  .7
 נותני השירותים מטעמו למלא בנוסף טפסים כנדרש בהנחיות הרשות.  

/ קבלני משנה שעברו תהליך בדיקה ביטחונית ברמה מובהר בזאת, כי לביצוע העבודות יאושרו עובדים  .8
הנדרשת כאמור לעיל ועל פי כל דרישה של הגורמים המנחים או בעלי החצרים שבתחומם נמצאים 
מתקני החברה )במקרה זה יתכן שהבדיקה תבוצע ישירות מול מנהל הביטחון של החצר שבתחומה 

 נמצא מתקן החברה(.

הקבלן יגיש לחברה מייד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע העבודות, רשימה של כל העובדים וקבלני  .9
המשנה שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודות. הרשימה תועבר למחלקת הביטחון של החברה, לא 

 ( יום בטרם מועד התחלת ביצוע העבודות. 14יאוחר מארבעה עשר )

או מי מטעמו יבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש הקבלן  במידה שבמהלך ביצוע העבודות הקבלן .10
( יום לפני 14למחלקת הביטחון של החברה, את רשימת העובדים הנוספים, לא יאוחר מארבעה עשר )

 המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.

הקבלן יתאם עם מחלקת הביטחון של החברה את אופן ביצוע הבדיקה הביטחונית, לרבות ועל פי צורך,  .11
ד להתייצבות כלל העובדים וקבלני המשנה המיועדים במשרדי החברה, למילוי טפסים בנוכחותו או מוע

 מי מטעמו.

לחברה או לבעל החצר שבה נמצא מתקן החברה, יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את הקבלן, העובדים  .12
 וקבלני המשנה של הקבלן או לא לאשרם, מבלי שתהיה להם חובה לנמק את החלטותיהם.

מען הסר ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של הקבלן או מי מטעמו או ל .13
להפסיק העסקת / מתן שירותים מטעם גורם כאמור לאחר שאושרה העסקתו או ההתקשרות עמו, מכל 
סיבה שהיא, לרבות בהיבטי בטיחות וביטחון. לא תהיה לקבלן כל טענה באשר לאמור לעיל והקבלן 

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

הקבלן מתחייב כי לא ייכנס לאתר של החברה או מי מטעמה ולא יתחיל בביצוע העבודות לפני שעבר  .14
הדרכת ביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת, יעבור ריענון לא פחות מפעם בשנה ו/או 

. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו בהתאם לדרישות החברה
 לביצוע העבודות והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן לפי ההסכם.

הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, מפרטים, תוכניות, רשומות אחרות ואמצעי אחסון  .15
 מבנה סגור.הקשורים בשירותים, יחזיקם בארון/כספת נעולים ב

הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה צורך  .16
באישורים כאמור, של כל אחד מהעובדים לו ניתן האישור, מייד בסיום עבודתו של כל עובד ובכל עת 

 שידרוש זאת.
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של בעל החצר שבתחומה  הקבלן לא יאפשר גישת אנשים מטעמו אל מסמכים, ציוד ואמצעי החברה או .17
נמצא מתקן החברה אלא אם ניתן לנושא אישור על ידי הממונה מטעם החברה או מחלקת הביטחון של 

 החברה.

כל חריגה מהנהלים שבנספח זה תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הביטחון של החברה.  .18
 רה על נוהלי נספח זה.הקבלן מתחייב לדווח מיידית למנהל הביטחון של החברה על תקלות בשמי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה מוגדרת כגוף ציבורי לעניין תחולת  .19
"( ומתוקף כך כפופה החוק)בסעיף זה להלן: " 1998–החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח

גופי ה )להלן בסעיף זה: "להוראות הרשות הלאומית להגנת הסייבר, משרד הביטחון והמשטר
"( בכל הנוגע לביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה הביטחון

פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי 
הביטחון. במקרה כאמור תורה החברה  הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב הוראות גופי

 לקבלן לבצע את השינויים המתחייבים מהוראות גופי הביטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.

 
 ולראייה באנו על החתום:

 
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי - 1מוסף 
 1981המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א עפ"י חוק 

 
 

 אני החתום/ה מטה ________________________   מס' תעודת זהות ________________________  

)להלן "נתג"ז"( לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מועמד/ת לעבודה /מועסק/ת, מיועד/ת לתת שירותים 

לעבודה ו/או לצורך המשך העסקתי, עלי לעבור בדיקה על ידי מחלקת מצהיר/ה בזאת שידוע לי כי לצורך קבלתי 

 הביטחון.

( לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 3ב ) 12הואיל וכך, הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש, על פי סעיף 

, כי משטרת ישראל תעביר לנציג המוסמך בנתג"ז כל מידע המצוי אודותיי במרשם הפלילי 1981תשמ"א 

 עותו בחוק זה, בהיקף שהוא זכאי לקבלו עפ"י חוק.כמשמ

כמו כן, ולמען הסר ספק, ידוע לי כי הסכמתי, כאמור לעיל, פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח 

 הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.

אהיה  כתב זה יעמוד בתוקפו בתהליכי בדיקת התאמתי לעבודה במסגרתכם ואם אתקבל לעבודה, וכל עוד

 מועסק/ת בתפקיד המחייב את הבדיקה או כל עוד אתן שירותים לחברה.
                                         ______________________                   __________________ 

 חתימה  תאריך                                                                                   
 

 נחתם בפני נציג מחלקת הביטחון:
 
   _________________            _________________           ______________________             ____________________ 

 שם פרטי ומשפחה                       מס' זהות                         תאריך                           חתימה     
 

 
ביום החתימה( חתימת הורה/אפוטרופוס נדרשת בנוסף  18למועמד/ת שהינו/ה קטין/ה )כלומר, מתחת לגיל 

 לחתימת הקטין/ה.
     ________________         ______________________          ____________ 

 תאריך                     שם מלא של ההורה/אפוטרופוס                        חתימה               
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 פרטי עובדים לבדיקת רישום פלילי  - 2מוסף 
 

 דוגמא למילוי תקין
 

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

ספרות  9
 מלאות

אותיות 
 ללא תווים

אותיות ללא 
 תווים

אותיות ללא 
 DD/MM/YYYY תווים

  

 דוגמה תקינה 23/09/72 משה ישראל ישראלי 0123456789

 משה ישראל ישראלי 012345678-9
23.09.1972 

 דוגמה לא תקינה
23/9/72 

 
 הטבלה למילוי

 

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם 
משפחה 
 מבוקש

שם פרטי 
 כתובת מלאה  תאריך לידה שם אב מבוקש

ספרות  9
 מלאות

אותיות 
 ללא תווים

אותיות ללא 
 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים תווים
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – ח'נספח 

 )מעטפה א'(
 לכבוד 

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

 

____ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ ______אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _____________

 כדלקמן:  ,"( מצהירים בזה בכתבהמציעשותפות/ ת"ז[ )להלן: "

 "(. המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .2

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  .3
 לניגוד עניינים.החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש 

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת ההסכם או  .4
במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה, כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות / ני"ע / דירקטורים 

התשתיות ו/או כל גוף אחר רלוונטי,  בתאגיד / בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או
 המתחרה בעסקי החברה. 

תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין  .5
בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, עם העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה, ואין בתפקידינו או 

האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה. במקרה של עיסוקינו 
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותהיווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבוד

, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברה"ל למנכ או לממונה כך על להודיע מתחייבים
 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

, לא נציע ו/או לא 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .6
קבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו ניתן ו/או נ

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

במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או 
הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או 

כל הסכם ו/או הזמנה  עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות ו/או
 הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו, לא  .7
נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו 

ע ההסכם, אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצו
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. 

רה ו/או עובד החברה ו/או מי לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחב .8
מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי / סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או 

  הזמנה הנובעים ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

החברה ו/או מי לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  .9
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית, וכן לא נעשה כן 

 לאחר מועד חתימת ההסכם.

אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו  .10
רות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקש

 הזמנה הנובעים ממנו. 

 הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.  .11
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אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף  .12
 קידנו כנותן שירותים לחברה. תפ

הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל  .13
 הוראותיה.

 ולראיה באנו על החתום בשם המציע:

 

 

 

 אימות חתימה

 

רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ אני הח"מ עו"ד_____________ מס' 
הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

י יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכ
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

                   ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סמכי הבקשה להצעהמ

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 ( על נספחיו.380208 )מס' מסמך PRMSבמתקני  לדוודים ולמבעריםיעוץ ואחזקה רותי ימכרז למתן ש .1
 .מכרזהחברה במהלך ה על ידיכל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו  .2
 

 )יצורף בעת החתימה בגמר המכרז(


