11/06/2020

סופי

דור קלו

תאריך

סטאטוס

הוכן

דן כרמלי,
מאיר קרמרסקי
נבדק

ועדת מכרזים
אושר
תאריך
אושרר

הסכם
לשירותי מנהל ביטחון אזורי
(מנב"ט)

נציג החברה:
יוזם המסמך:

מאיר קרמרסקי
דור קלו ,דן כרמלי

מהדורה
מספר מסמך428579 :

1

תוכן עניינים

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

הגדרות ,פרשנות ותחולה 4........................................................................................................
תקופת ההסכם ואופציה להארכתה 4.........................................................................................
הצהרות כלליות של מנהל הביטחון 4..........................................................................................
ביטחון 5.................................................................................................................................
טיב השירותים 5......................................................................................................................
ביצוע שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש" ושטחים ביטחוניים 6........................................
סמכויות הממונה – נציג החברה 6..............................................................................................
התמורה ,תנאי התשלום והגשת דו"חות וחשבוניות 6...................................................................
ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר 8.............................................
העדר ניגוד עניינים ,אי קבלת טובות הנאה ,הקוד האתי של החברה וקיימות 9................................
סודיות ואבטחת מידע 12 ..........................................................................................................
זכויות קניין והיעדר עיכבון 12 ...................................................................................................
היעדר יחסי עובד – מעסיק ושליחות 13 ......................................................................................
אחריות 15 ..............................................................................................................................
קיזוז 15 ..................................................................................................................................
איסור העברה 15 .....................................................................................................................
היעדר בלעדיות 15 ...................................................................................................................
שונות 16 .................................................................................................................................

נספח א' – מפרט השירותים 17 ..........................................................................................................
נספח ב'  -התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים 18 .............................
נספח ג' – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים 22 ..................................................................
נספח ד' – הצעת מחיר 24 ..................................................................................................................

עמוד  2מתוך 24
428579

הסכם לשירותי מנהל ביטחון אזורי
בין
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מרח'  ,2184מגדל עתידים ,קומה ,33
תל אביב  ,6158101ת.ד 58177
(להלן" :החברה" או "המזמין")
מצד אחד;
לבין
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(להלן" :מנהל ביטחון")

הואיל:
והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

עמוד  3מתוך 24
428579

מצד שני;

והחברה ערכה מכרז לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים (מס' (INGL/TENER/2020/12
(להלן" :המכרז") ומנהל הביטחון הגיש הצעה להליך;
ומנהל הביטחון זכה במכרז ,והחברה מעוניינת להתקשר עם מנהל הביטחון לצורך קבלת
השירותים נשוא המכרז ,לרבות ובהתאם לכל השירותים המפורטים בהסכם ,לרבות
במפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להסכם זה ,והכל כפי שתורה החברה למנהל הביטחון
(להלן" :השירותים");
ומנהל הביטחון מצהיר כי יש לו ניסיון ,כישורים ,מומחיות ,מיומנות ,ידע מקצועי,
היכולת ,כל הרישיונות והאישורים הדרושים (במידה שנדרשים) ,כל האמצעים הטכניים
והארגוניים ,הכל ,כפי שדרוש ,לשם קיום כל התחייבויותיו באשר למתן השירותים ברמה
המקצועית והגבוהה ביותר (המקובלת בשירותים דומים) וישקיע את מיטב המשאבים
שבידיו; כי הוא מתחייב לדאוג לכך שמצב דברים זה יישאר בתוקפו למשך כל התקופה בה
יוזמנו ממנו שירותים על ידי החברה; וכי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם
מבוססת על הצהרותיו אלו ויתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם;
ומנהל הביטחון ישמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על-פי ההסכם ,וכי אין ולא יהיו,
במישרין או בעקיפין ,כל יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או מי מטעמה לבין מנהל הביטחון
וכי מנהל הביטחון יקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו
כקבלן עצמאי ,שהינו תעריף הגבוה ב 2/3-לפחות מן התמורה המוצעת אותה היה מקבל
מנהל הביטחון לו היה מבצע את השירותים כעובד החברה ולא כקבלן עצמאי;
והחברה מסכימה ,לבקשת מנהל הביטחון ,למסור למנהל הביטחון את ביצוע השירותים
על בסיס היותו קבלן עצמאי דווקא על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין תעריפי
השירות והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות ,וזאת לאור אופי השירותים שיש לספק על

פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה ,ההולמים התקשרות
עם קבלן עצמאי ,ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין
נספחיו ,הוראות ההסכם גופו עדיפות.
 .2הגדרות ,פרשנות ותחולה
במסמך זה שיקרא להלן "ההסכם" ובנספחיו תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצדם:
"הממונה" – מנהל אגף הביטחון והחירום של החברה או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע
החברה לספק בכתב .החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת בהודעה בכתב שתשלח לספק.
"שנה" ו"חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני.
כל האמור בהסכם זה בלשון הרבים במשמע ,וכן להפך ,וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה
במשמע ,וכן להפך.
 .3תקופת ההסכם ואופציה להארכתה
הסכם זה נעשה לתקופה של עד  24חודשים ,אשר תחל מיום מועד תחילת מתן השירותים כפי שימסור
הממונה למנהל הביטחון בכתב ("תקופת ההסכם") .לחברה שמורה האופציה להרחיב את תקופת
ההסכם לתקופה נוספת של עד  24חודשים נוספים (להלן" :תקופות האופציה") ,ובסה"כ  4שנים
במצטבר .מימוש תקופות האופציה תבוצע במתן הודעה בכתב של החברה על כך למנהל הביטחון חודש
לפחות לפני תום תקופת ההסכם .בתקופת האופציה יחולו כל הוראות ההסכם ,בשינויים המחויבים
כמפורט בהסכם .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההסכם יפעל מנהל הביטחון
מיד לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
 .4הצהרות כלליות של מנהל הביטחון
מנהל הביטחון מצהיר ומתחייב כדלהלן:
.4.1

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא
מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין ו/או לפי ההסכם ,וימשיך למלאם בכל תקופת
ההסכם על הארכותיה אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם.

.4.2

הוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ,ברשותו כל
הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים ,וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק לביצוע השירותים וכי
יהיה בידו את כל הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים ,וההסמכות הנדרשות במהלך כל תקופת
תוקפו של הסכם זה אשר יוצג מפעם לפעם בפני החברה לפי דרישת הממונה.

.4.3

כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל
חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רשות ,או מן הצורך לתת כל הודעה ,המוטלים על פי
כל דין.
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.4.4

כי יש בידיו במועד החתימה על הסכם זה ,אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשימות עפ"י
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת
תוקפו של הסכם זה אשר יוצג מפעם לפעם בפני החברה לפי דרישת הממונה.

.4.5

כי באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנובעת מן מנהל הביטחון ,ישא בכל
תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף זה.

.4.6

כי בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם ,וכי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על
פי ההסכם ,ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא
מוותר על כל טענה שיש ,או שתהיה לו ,כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות התמורה.

.4.7

גילה מנהל הביטחון או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם,
ימסור על כך מיד הודעה לממונה.

.4.8

כי ידוע לו שכל מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו ואשר אינו נחלת הכלל ,לפי הסכם זה הוא סודי
ואין לגלותו ללא אישור מראש של החברה ,אלא אם נמסר למנהל הביטחון לצורך הפצתו
לגורמים ש לישיים ו/או לצורך פניה לקבלת הצעות ו/או שמסירתו לצדדים שלישיים מתחייבת
ממהות השירותים.

 .5ביטחון
.5.1

מנהל הביטחון יידרש לעמוד בכל נהלי והנחיות הביטחון של החברה .במידה שיידרש על ידי
החברה ,מנהל הביטחון יחויב לקבל אישור ביטחוני מהחברה ו/או לעבור בדיקה ביטחונית טרם
ביצוע השירותים.

.5.2

מנהל הביטחון מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לאי מתן
אישור ביטחוני ו/או ביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החברה .מובהר ,כי במידה ומנהל
הביטחון לא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון הוא לא יוכל ליטול חלק בשירותים.

 .6טיב השירותים
4.1

4.2

4.3

במשך תקופת ההסכם מקבל מנהל הביטחון על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים .מובהר
כי השירותים יינתנו בלעדית על ידי מנהל הביטחון עצמו וכי מנהל הביטחון יחתום במישרין
על הסכם זה .מנהל הביטחון לא יעסוק בכל עבודה או מתן שירות אחרים למעט בגין השירותים
לפי מכרז זה עבור החברה.
זמינות מנהל הביטחון למתן השירותים והתוצרים בלוחות הזמנים שיקבעו ע"י הממונה הם
מעיקרי ההתקשרות .מנהל הביטחון לא יעסוק בכל עבודה או מתן שירות אחרים למעט בגין
השירותים לפי הסכם זה עבור החברה.
מנהל הביטחון יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל על ידי נותן
שירותים בתחומו ,תוך מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על ביצוע השירותים ,וישקיע ממיטב
זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו ומיומנויותיו לצורך ביצוע השירותים לשביעות רצונה המלאה
והסבירה של החברה .מנהל הביטחון מתחייב לעשות כל דבר הנדרש והסביר שנותן שירותים
סביר אחר בתחומו היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
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4.4

מנהל הביטחון יבצע את השירותים עבור החברה בהתאם להסכם באופן עצמאי ,וכן ועל פי
הנחיותיו ובפיקוחו המקצועי של הממונה ,אם וככל שתימסרנה מעת לעת .החברה תהא רשאית
להחליף את הממונה בכל עת בהודעה בכתב שתשלח למנהל הביטחון.

 .7ביצוע שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש" ושטחים ביטחוניים
.7.1

חלק ממערכת ההולכה (קיימת ועתידית) עוברת בשטחי אש ,שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים
ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון (להלן" :שטחי אש") לכן יתכן כי השירותים
יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו/או זמניות ,כפי שיקבעו מעת לעת ע"י משרד הביטחון.

.7.2

על מנת לאפשר שירותים כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד ,כלפי משרד
הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל
הקבלנים ונותני השירותים מטעמה הגבלות שונות ,בין היתר ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי
ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון (להלן" :ההסדרים") .בחתימתו על הסכם זה מנהל
הביטחון מתחייב כי יפעל בהתאם להתחייבויות והגבלות אלה ,ככל שיימסרו לו ע"י החברה.

 .8סמכויות הממונה – נציג החברה
.8.1

מנהל הביטחון יבצע את השירותים עבור החברה באופן עצמאי ,וכן ועל פי הנחיות מקצועיות,
אם וככל שימסרו מעת לעת ,ע"י החברה ו/או הממונה ו/או כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי
החברה לצורך כך על פי הודעה שתימסר למנהל הביטחון אם וככל שיינתנו ,בשיתוף פעולה עמם.

.8.2

הממונה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק ,בנוכחות מנהל הביטחון ,כל דבר בקשר
לביצוע ההסכם על ידו ומנהל הביטחון מתחייב לסייע לממונה לשם כך ולשתף עמו פעולה באופן
מלא ובכל דרך סבירה.

.8.3

הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את מנהל הביטחון ממועד מסירתן למנהל
הביטחון ו/או מי מטעמו ומנהל הביטחון ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן.

.8.4

הסמכות למתן ההנחיות וההוראות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי מנהל הביטחון יקיים
את ההסכם במלואו .לממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות מנהל הביטחון
לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע השירותים .למען הסר ספק ,לממונה נתונות רק הסמכויות
כמפורט בהסכם זה ו/או שהוסמך להן במפורש על ידי החברה ,למעט הוראות בהן נקבע כי
סמכות כלשהי תופעל על ידי החברה בלבד.

 .9התמורה ,תנאי התשלום והגשת דו"חות וחשבוניות
.9.1

תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות מנהל הביטחון על פי הסכם זה ונספחיו ,תשלם
החברה למנהל הביטחון את הסכום בשקלים חדשים כמפורט בנספח ד' להסכם ("התמורה
החודשית") .לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

.9.2

בנוסף לתמורה החודשית ישולם למנהל הביטחון סכום חודשי בסך  ₪ 3,000בגין שימוש בחודש
מלא ברכב מסחרי ייעודי (טנדר) של החברה (כולל ציוד ייעודי למשימה) ומכשיר טלפון של
החברה (כולל אפליקציות ייעודיות למשימה) אשר יסופקו ע"י החברה למנהל הביטחון ואשר
נדרשים לביצוע השירותים ומצויים ויישארו בבעלות החברה.

.9.3

עלות נוספת זו משולמת על ידי החברה בשל חובת תשלום שווי מס מלא בגין שווי השימוש ברכב
וטלפון נייד כאמור (לעיל ולהלן" :שווי השימוש") .מודגש כי עלות שווי השימוש תשולם על ידי
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החברה רק בכפוף להוכחת ביצוע תשלום כאמור על ידי מנהל הביטחון בהתאם לדין.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מודגש כי במידה ויחול שינוי בעלות מס שווי השימוש ברכב והטלפון
הניד ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל שינוי בסוג הרכב ,שינוי בדין וכיו"ב ,כך בהתאמה תעודכן
עלות נוספת זו והחברה תשלם למנהל הביטחון את העלות בפועל של מס שווי השימוש ,בין שעלות
זו תגדל ,תפחת או תבוטל (ומבלי שעלות זו תכלול תוספת רווח קבלני) על פי התקופה הרלבנטית
לגובה המס.
כמו כן ,מובהר כי במידה והחברה שילמה למנהל הביטחון עלות נוספת עבור שווי השימוש כאמור
אשר אינו שולם על ידי מנהל הביטחון בהתאם לדין על אף שנדרש לכך ו/או החברה שילמה סכום
גבוה יותר משווי השימוש ששולם בפועל ,החברה תהא רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום,
קצוב ושאינו קצוב ,המגיע למנהל הביטחון לפי הסכם זה.
.9.4

בהתאם לאמור לעיל ,התמורה היא ממצה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע
אחרת בהסכם ,אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" (גלובאלית) בגין הגשת הצעת מנהל הביטחון
וביצוע השירותים על פי ההסכם ,במישרין ובעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות
בבדיקות ,אחריות ,מסים ,היטלים ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,שכר עבודה ו/או ייעוץ ,רכב,
נסיעות וחניה ,לינה ,אש"ל ,טלפון ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,הוצאות
משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,תרגומים ,עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום
והוצאה אחרים ,ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן השירותים.

.9.5

הספק מצהיר ,כי למעט התמורה הקבועה בהסכם זה אין הוא זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה
נוספים מכל סוג שהוא בעבור עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,אלא אם נקבע במפורש
אחרת.

.9.6

דו"ח עבודה
במהלך תקופת ההסכם ,בתום כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מהיום העשירי לחודש העוקב או
במועד אחר על פי החלטת הממונה  ,יגיש מנהל הביטחון לממונה דו"ח על ביצוע שירותיו מההיבט
המקצועי בחודש שחלף הכולל פירוט השעות והמטלות שבוצעו ,לרבות חשבונית וכל דו"ח נוסף
אם נדרש להגישו בהתאם למפרט השירותים (להלן" :דו"ח העבודה") .דו"ח העבודה ייבדק
ויאושר ע"י הממונה ו/או יינתנו הערות לדו"ח על ידי החברה בתוך  30יום ממועד קבלתו ממנהל
הביטחון .מנהל הביטחון מסכים ומאשר ,כי אישור הממונה מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל
תשלום בגין התמורה.

.9.7

תשלום התמורה
החברה תבצע את התשלום בשיטת "שוטף  30 +יום" ממועד קבלת החשבון (או החשבון המתוקן,
לפי העניין) על צרופותיו ,בכפוף לאישור הממונה על קבלת כל השירותים .עם קבלת התשלום
יעביר מנהל הביטחון לחברה חשבונית מס.
למרות האמור לעיל ,בחודש הראשון להתקשרות לפי הסכם זה ,ראשית החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי ובתנאים שתיקבע לשלם תשלום מקדמה על חשבון התמורה המגיעה למנהל הביטחון
במועד מוקדם יותר מהאמור לעיל ומבלי שיהיה בכך מצג או התחייבות מצד החברה לתשלום
במועד מוקדם כאמור.

.9.8

כל תשלום יבוצע על ידי החברה בכפוף לכך כי מנהל הביטחון המציא לחברה את כל המסמכים
הקשורים בשירותים לפי ההסכם ,לרבות כל האישורים הנדרשים על פי הקבוע בחוק מרשויות
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המס והמע"מ ,שאם לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של מנהל
הביטחון .במקרה זה לא תשולם כל הצמדה ו/או ריבית מסוג כלשהו אלא אם נקבע אחרת
בהסכם .מכל חשבון יופחת כל סכום ששולם למנהל הביטחון לפי ההסכם ו/או המגיע לחברה
ממנהל הביטחון עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו.
.9.9

מובהר ,כי אישור תשלום כלשהו לרבות התשלום האחרון ,אין בהם משום הסכמת החברה
והממונה לטיב השירותים שנעשו.

 .9.10במידה ותמצא החברה ,כי שולם למנהל הביטחון סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית
לקזזו לפי ההסכם ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר
למעשה ו/או מחדל שבאחריות מנהל הביטחון לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו ו/או
לקזזו מכל תשלום המגיע למנהל הביטחון בהודעה מראש של  7ימים למנהל הביטחון ,מבלי
לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.
 .9.11מוסכם בזה בין הצדדים כי ,למעט אם קבוע במפורש אחרת בהסכם זה ,שום תשלום אחר או
נוסף פרט לאמור בסעיף  9זה לא ישולם ע"י החברה ,לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת
הקשר על פי הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם (לרבות
הוצאות) ,לא למנהל הביטחון ולא לכל אדם או גוף אחר.
 .9.12עדכון התמורה
מוסכם כי בעת מימוש האופציה כאמור בסעיף  3לעיל ,מחירי השירותים יעודכנו לגבי כל אחת
מתקופות ההתקשרות הנוספות ,לפי העניין כלהלן:
עדכון התמורה כאמור בסעיף זה יבוצע החל מתחילת החודש ה 13 -ממועד תחילת השירותים
בפועל ,בתדירות של אחת לשנה בלבד במועד תחילת כל שנת התקשרות נוספת כך שהתמורה
תהיה צמודה ל 100% -מהשינוי שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן המפורסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .מדד הבסיס לביצוע העדכון
הראשון יהא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה ואילו המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד
הידוע ביום הראשון של כל שנת התקשרות הנוספת לגביה מבוצע העדכון .עדכון דומה יתבצע
בראשית השנה השניה להתקשרות ,ולאחר מכן בכל שנת התקשרות נוספת ורק בכפוף לכך
שהחברה מימשה את זכותה להרחבת ההתקשרות ביחס לתקופת  12החודשים שקדמו לה .מלבד
עדכון התמורה בסעיף זה ,לא יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה בהסכם זה במשך כל אחת
מתקופות ההתקשרות הנוספות.
 .10ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר
 .10.1החברה רשאית בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,להפסיק את תוקפו של ההסכם
ו/או לבטלו ,והחברה תהא גם רשאית להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי מנהל הביטחון,
מכל סיבה שהיא ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב למנהל הביטחון של חודש ימים מראש.
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 .10.2לאור אופי השירותים וזמינותם ,מנהל הביטחון אינו רשאי להפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או
לבטלו ,ללא קבלת אישורה מראש ובכתב מטעם החברה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מנהל
הביטחון מתחייב כי במידה ויחליט לבקש מהחברה להפסיק ו/או לבטל את ההסכם ,הוא יגיש
לחברה את הבקשה לפחות  3חודשים מראש ובכתב ,וזאת על מנת שרציפות השירותים הניתנים
לחברה לא תיפגע ,במידה ובקשתו תתקבל.
 .10.3החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיף  10.1לעיל ומנהל הביטחון לא יהיה
זכאי לכל פיצוי על-פי דין ו/או ההסכם בשל כך .בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או שירות
כלשהו מכל סיבה ,למנהל הביטחון לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד
החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר
על החברה לשלם למנהל הביטחון על פי ההסכם בדין השירותים שביצע עד מועד הפסקת
ההסכם.
 .10.4במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא מנהל הביטחון לחברה תוך 3
ימים כל מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,את רכב החברה,
מכשיר הטלפון ,וכל חומר ו/או טובין נוסף אשר סופק לו על ידי החברה עבור ביצוע עבודתו ,וכן
כל חומר ו/או טובין שנרכש על ידו לפי ההסכם לשירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך
השירותים .לאחר קבלת אישור החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות מנהל
הביטחון שלעיל ,ישמיד מנהל הביטחון כל עותק של המידע אם נשאר בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.
מנהל הביטחון לא יתנגד בדרך כלשהי להעסקת מנהל ביטחון אחר במקומו וישתף עם החברה
ומנהל הביטחון האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת
של השירותים.
 .10.5מובהר ,כי שירותי מנהל הביטחון ,מבחינת החברה ,הם שירותים הדורשים יחסי אמון מיוחדים
ומוגברים מטעם מנהל הביטחון ,ועל כן ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה,
החברה ו/או הממונה רשאים להפסיק את העסקתו של מנהל הביטחון במתן השירותים לפי
ההסכם ,לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי של הממונה ,לרבות ומבלי למעט :אם מנהל הביטחון
חדל לעמוד בדרישות הסכם זה ו/או ננקט הליך פלילי כלפיו ו/או אם לדעת החברה ו/או הממונה
התנהג אותו מנהל ביטחון באופן בלתי הולם ו/או בחוסר מהימנות ו/או אינו מוכשר למלא
תפקידיו ו/או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו ו/או שאינו ממלא אחר הוראות הביטחון
ו/או הבטיחות על פי כל דין.
 .10.6מובהר כי הוראו ת ההסכם אשר על פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום השירותים
או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות ,מבלי למעט ,ההתחייבות לעניין סודיות ,ימשיכו לחול
על אף סיום תוקף ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא (לרבות כאמור לעיל) לרבות ביטולו.
 .11העדר ניגוד עניינים ,אי קבלת טובות הנאה ,הקוד האתי של החברה וקיימות
 .11.1מנהל הביטחון מצהיר ומתחייב כי אינו נתון בחשש לניגוד עניינים בין התחייבויותיו המפורטות
בהסכם זה לבין עיסוקיו האחרים ,כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור חשש ניגוד
אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.
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 .11.2מנהל הביטחון מצהיר ומתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים .מנהל
הביטחון מתחייב שאין לו ,ולא יהיה לו במהלך תקופת ההסכם ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד
עניינים מכל מין וסוג שהוא בקשר למתן השירותים לחברה.
 .11.3ככל ש ייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה
מהם ,ביחס למנהל הביטחון  ,מנהל הביטחון מתחייב להודיע על כך באופן מיידי לחברה ,לרבות
מנכ"ל החברה .מנהל הביטחון ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין
וידאג מיידית להסרת ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם
להנחיות החברה.
 .11.4אם תמצא החברה כי נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים בין מנהל הביטחון לבין החברה ,תהא
החברה רשאית לבטל את ההסכם בתוך  7ימים ממתן הודעת החברה בכתב לחברה המנהלת ,אם
בתקופה זו לא הסיר מנהל הביטחון את החשש לניגוד העניינים לשביעות רצונה המלא של
החברה .אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה להורות על הפסקת העסקה מיידית של מנהל
הביטחון בשירותים לפי הסכם זה עוד קודם לביטול ההסכם.
 .11.5מנהל הביטחון מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד עניינים
אפשרי .מנהל הביטחון י תנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג
להסרה מיידית של ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם
להנחיות החברה לעניין זה.
 .11.6מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאמור בסעיף  11.1לעיל ומהסכם זה לעניין חשש לניגוד עניינים
והימנעות ממנו ,ימסור מנהל הביטחון לחברה ולבקשתה ,וכן במהלך ביצוע ההסכם ,מעת לעת,
את רשימת הגופים (וכל מידע רלוונטי הקשור בכך) בהם הוא בעלת מניות/ני"ע/דירקטורים ו/או
בעל זכות הצבעה ו/או מינוי נושאי משרה ,העוסקים בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או
התשתיות בתחום ו/או בתחום קרוב אחר ,המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה
בהתאם לעיסוקי החברה על פי רישיונה ועל פי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-ו/או
שלמיטב ידיעת מנהל הביטחון הוא בעל יחסים עסקיים או קשרים מסוג אחר הקשורים לעיסוק
החברה ,בארץ ו/או בחו"ל.
 .11.7מנהל הביטחון מצהיר ,כי הוא מודע לכך שבמהלך תקופת ההסכם ,על פי החלטת החברה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין ,יתכן והוא לא יוכל להשתתף בהליכים תחרותיים או אחרים
של החברה הנוגעים למתן השירותים לחברה ,במקרים בהם לדעת החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,עלול להתקיים בינם לבין השירותים הניתנים על ידי מנהל הביטחון לפי הסכם זה חשש
לניגוד עניינים.
 .11.8במועד החתימה על הסכם זה יחתום מנהל הביטחון על הצהרת העדר ניגוד עניינים בנוסח נספח
ג' להסכם.
 .11.9למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי אם יגיע לידיעת החברה כי קיימות נסיבות ,בין
שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה ,אשר לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה מקימות מצב של ניגוד עניינים או חשש לכך בין מנהל הביטחון בקשר למתן
השירותים לפי הסכם זה לבין החברה ,אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של החברה להימנע
ממנו באמצעים סבירים ומקובלים ,תהא החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את
ההסכם או חלק ממנו לאלתר ללא תשלום תמורה ו/או פיצוי מכל סוג למנהל הביטחון ,ומבלי
עמוד  10מתוך 24
428579

לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם זה .מנהל הביטחון מוותר על כל טענה ו/או
דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה בכפוף לתשלום עבור שירות שבוצע ו/או הושלם על
ידו לפי ההסכם.
.11.10

מנהל הביטחון מצהיר ,כי קרא והבין את הקוד האתי וחזון החברה בנושא קיימות של החברה
לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והוא מאשר
שיפעל בהתאם להוראותיהם.

.11.11

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על מנהל הביטחון מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין,
התשל"ז ,1977-מנהל הביטחון מתחייב ומצהיר בזאת ,כדלקמן:
 .11.11.1לא להציע ו/או לא לתת ו/או לבקש ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,עבורו ו/או
עבור אדם ו/או עסקה ו/או עסקו של אחר ,בכל עת ,לרבות במהלך הסכם זה ולאחר
סיומו מכל סיבה ,כל טובת הנאה ו/או המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה
להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי הסכם זה ,ו/או על החלטה
ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות בהסכם זה ו/או כל
חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
 .11.11.2מנהל הביטחון ,לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי הסכם זה ,לא ייצגו ו/או
יפעלו בעצמם ו/או מטעם אחרים ,בעניין המסוים שבו עסק מנהל הביטחון ו/או מי
מטעמו במתן השירותים לפי הסכם זה ,כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה
צד בו ,אלא אם קיבלו את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך ,ואשר לפי שיקול
דעתה הבלעדי אין בכך חשש לניגוד עניינים .התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא
הגבלת זמן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה.
 .11.11.3מנהל הביטחון לא שידל ו/או שיתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה
בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע
חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות בהסכם ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים
ממנו ,וכן לא יעשה כן לאחר חתימת הסכם זה.
 .11.11.4מנהל הביטחון לא שידל ו/או שיתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה
בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים
בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן לא יעשה כן לאחר חתימת הסכם זה.

 .11.12פעל מנהל הביטחון בניגוד לאמור בסעיף  11.11לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של החברה
ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים מהם ,ו/או התעורר חשד סביר כי מנהל הביטחון ו/או מי
מטעמו פעלו בניגוד לאמור בסעיף  11.11לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או
בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם
 /ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
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 .12סודיות ואבטחת מידע
 .12.1מנהל הביטחון מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא סודיות ואבטחת מידע במסגרת
ביצוע השירותים כפי שימסרו למנהל הביטחון מעת לעת .מנהל הביטחון ימסור לחברה נוסח
התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח נספח ב' להסכם ,חתום על ידו ,ואחראי לנקוט בכל
האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו ואכיפתה .לא יערך כל שינוי בנספח
זה אלא באישור החברה מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שיהיה בכך כדי להוות
מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי כאמור.
 .12.2מנהל הביטחון מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם,
במישרין או בעקיפין ,כל מידע ,לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם המכרז ו/או
ההסכם ו/או ביצועו ,לרבות בשטחי אש ,ובקשר עם התחייבויות החברה למשרד הביטחון בקשר
לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת מנהל הביטחון על ידי החברה מעת לעת ,ללא הגבלת זמן,
אף אם בוטל המכרז ו/או ההסכם ,אלא אם על פי הדין הם מידע שבנחלת הכלל ,ולמעט מסירת
המידע לצד ג' לצורך ביצוע השירותים על ידו.
 .12.3כמו כן ,חל איסור על מנהל הביטחון לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה אלא
אם קיבל את הסכמתה מראש ובכתב של החברה ,ובתנאים שקבעה החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .12.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מנהל הביטחון מאשר כי הובא לידיעתו כי כל מידע סודי,
כולו או חלקו ,בקשר לחברה ,עשוי להיחשב כ"מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 ,1968אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות פליליות .מנהל
הביטחון מצהיר כי ידועות לו המגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים
כאמור ,והוא וכל הבא מטעמו לא יעשו כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני
ניירות ערך .מנהל הביטחון תמסור מיד וללא דיחוי הודעה לחברה בכל מקרה שבו מידע חסוי
כאמור נחשף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו או שהובא לידיעתו על כך.
 .12.5התחייבות זו של מנהל הביטחון תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיומו של
הסכם זה מכל סיבה שהיא והיא מעיקרי ההסכם.
 .13זכויות קניין והיעדר עיכבון
 .13.1החברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין בכל התוצרים שהופקו ע"י מנהל הביטחון במסגרת
הסכם זה לצורך ובקשר עם אספקת השירותים ,לרבות הדו"חות ,הנתונים ,החומר הכתוב,
ההערכות ,המודלים ,הכלים והמידע (להלן" :התוצרים") ומנהל הביטחון לא יהיה רשאי לעשות
כל שימוש בהם ,אלא לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 .13.2כל חומר מכל סוג שהוא לרבות טובין ,שרכש מנהל הביטחון לצורך ביצוע השירותים ושבגינו
שילמה החברה ו/או שנמסר לו מאת החברה יהיה רכושה של החברה ועל מנהל הביטחון להעבירו
לחברה מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.
 .13.3מנהל הביטחון מוותר בזאת על כל זכות לעכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה
לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל על רכב החברה והטלפון הנייד של החברה ,תוכניות,
מסמכים ,תוצרים אחרים של השירותים ומידע בכל צורה שהיא בין אם הופקו על ידי מנהל
הביטחון ובין אם לאו.
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 .13.4במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,מנהל הביטחון לא יפר כל זכות קניין רוחני ,כולל
זכויות יוצרים ,של גורם כלשהו .הופרו זכויות כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה מנהל
הביטחון האחראי הבלעדי בגין הפרה זו וישפה את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל
ההוצאות והנזקים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה ,ובלבד שאם התקבלה אצל
החברה הודעה על תביעה או דרישה כאמור מסרה אותה למנהל הביטחון עם קבלתה על מנת
לאפשר לו להתגונן מפניה.
 .13.5סעיף  13זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.
 .14היעדר יחסי עובד – מעסיק ושליחות
 .14.1החברה מתקשרת עם מנהל הביטחון על בסיס ראייה ומצג מצד מנהל הביטחון והצהרתו :כי הוא
מבצע את ההסכם הנדון כחוזה קבלנות למתן שירות בשכר כשמנהל הביטחון ו/או מי מטעמו
אינו עובדו של החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל מנהל הביטחון הוא קבלן עצמאי ובלתי תלוי
המנהל עסק עצמאי משלו ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה
וכי הוא מתחייב להישאר כך בכל תקופת ההסכם .על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין
ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של עובד-מעסיק בין החברה ו/או מדינת ישראל
למנהל הביטחון ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא מטעמו לרבות התמורה וכל הזכויות
והחובות ההדדיות .לכן מוסכם בין הצדדים כי התמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת למעמד
מנהל הביטחון כקבלן עצמאי כאמור לעיל ועל כן נקבעה לפי תעריף מיוחד הגבוה באופן ניכר
מהשכר שהיה מקבל בגין המלאכה ו/או השירות אילו היה מקבלה כ"עובד".
 .14.2אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל למנהל הביטחון ו/או הבא מטעמו יחסי שליחות
ו/או שותפות ומנהל הביטחון ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל
מטרה ,במישרין או בעקיפין.
 .14.3למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה
ו/או מי מטעמה להורות ,לפקח או להדריך את מנהל הביטחון ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים
של עובד-מעסיק בין החברה למנהל הביטחון ו/או כל הבא מטעמו של מנהל הביטחון ,אלא אך
אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן על ידי מנהל הביטחון .על כן לא תהיינה
למנהל הביטחון ו/או למי מטעמו זכויות כלשהן של עובד והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ,פיצוי
או הטבה אחרת מהחברה בקשר לביצוע הסכם זה או סיומו מכל סיבה שהיא.
 .14.4מנהל הביטחון פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי
עובד-ומעסיק כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו.
 .14.5מנהל הביטחון מאשר בזאת כי הסכמת החברה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור
לעיל ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון נגדה ו/או נגד מדינת ישראל כל טענה בניגוד לכך ואף
לא לפתוח בכל הליך משפטי – או אחר – אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי
עובד מעסיק (ו/או קבלת זכויות כשל עובד) בין החברה ו/או מדינת ישראל לבין החשב ו/או מי
מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 .14.6למען הסר ספק ,הן מנהל הביטחון והן מי מטעמו יהיו מנועים מלהגיש תביעות כלשהן כנגד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מדינת ישראל ,לרבות מנהליה ו/או בעלי מניותיה בכל עילה או
עניין אשר על פי טבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק .מנהל הביטחון מתחייב
כי בכל תביעה או הליך מכל סוג אשר יוגשו ע"י מי מטעמו כנגד החברה ו/או מדינת ישראל בגין
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עילה או עניין כאמור ,יצהיר מנהל הביטחון כי העובד הרלוונטי הוא עובד שלו ולא של החברה,
ויעמוד בכל דרך אפשרית על מחיקתה של החברה מן ההליך והסרת אחריות מעל החברה.
 .14.7לפיכך ,מנהל הביטחון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ,מיד עם דרישתה הראשונה,
בגין כל הוצאה ,הפסד או חבות שהחברה תחויב בהם ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל הוצאה ו/או תשלום שהחברה תחויב בהם בכל מקרה של
הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד למוסכם לעיל ,בהם ייטען ,כי מנהל הביטחון ו/או כל גורם אחר
מטעמו של מנהל הביטחון הינו עובד שכיר של החברה ו/או זכאי לזכויות כלשהן מן החברה.
 .14.8אם על אף כל האמור לעיל ,ייקבע על ידי בית הדין לעבודה או גורם אחר ,לרבות על פי פניית
מנהל הביטחון או כל גורם אחר ,כי מנהל הביטחון או מי מטעמו הגיש שירותיו לחברה כ"עובד"
ו/או זכאי לזכויות כלשהן מן החברה בקשר עם יחסי עבודה ,וזאת למרות האמור בהסכם זה
ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד ,וכי לכן מגיעים למנהל הביטחון
כנותן שירותים או למי מטעמו תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן כשל "עובד" ,כי אז
מסכימים הצדדים כי התשלומים ששולמו למנהל הביטחון שולמו מתוך טעות משותפת וכן
מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע למנהל הביטחון כ"עובד" בשווי  2/3מהתמורה הקבלנית
הממוצעת ששולמה למנהל הביטחון החל ממועד תחילת ההתקשרות בגין שירותיו בכל שנה ושנה
משנת ההתקשרות או חלק ממנה ,בהתאמה ("השכר המוסכם כעובד").
 .14.9מנהל הביטחון יהיה חייב להשיב לחברה ,ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה,
לפיהן מנהל הביטחון ו/או מי מטעמו הינו עובד שכיר של החברה או זכאי לזכות כלשהי בקשר
ליחסי עבודה ,את כל התשלומים העודפים שקיבל מן החברה מעל לשכרו המוסכם כעובד,
כהגדרתו לעיל ("הסכום העודף") וזאת למפרע בגין כל תקופת ההתקשרות עם החברה.
 .14.10כל סכום עודף שמנהל הביטחון יהיה חייב בהשבתו כאמור לעיל ,יישא ריבית פסוקה והפרשי
הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום לחשב לעומת המדד הידוע ביום השבת
הסכום לחברה.
 .14.11מנהל הביטחון מצהיר כי החברה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום,
שיגיע למנהל הביטחון על פי הסכם או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך או כל סיבה
אחרת ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לקבל ממנהל הביטחון את יתרת הסכומים המגיעים
לה וכן מבלי לגרוע מחובת מנהל הביטחון לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה
הראשונה על כל הוצאה ו/או תשלום שהחברה תחויב בהם בניגוד למוסכם בהסכם זה.
 .14.12אם במועד כלשהו יקבע ע"י רשות מוסמכת כלשהי כי השירותים ,אותם מעניק מנהל הביטחון
לחברה ,אינם מהווים מתן שירותים לחברה ,לרבות אם יקבע כי חלים עליהם הדינים והתנאים
החלים על "עובד" ,אזי מנהל הביטחון ישפה את החברה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס
ו/או חבות מכל סוג שהוא שיוטלו על החברה עקב כך מיד עם דרישתה הראשונה.
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 .14.13אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין .מנהל
הביטחון אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו ו/או
מטעמו.
 .15אחריות
 .15.1מנהל הביטחון יישא באחריות המוטלת עליו לפי דין לכל נזק ,מכל סוג ,לרבות לגוף ו/או לרכוש,
שייגרם על ידי מנהל הביטחון ו/או מי מטעמו ,עקב מעשה או מחדל במתן השירותים (בין תוך
הפרת הוראות הסכם זה ובין שלא) ,לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן
ו/או לחליפיהן ,וכן למנהל הביטחון ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים.
 .15.2החברה תהיה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,האם נזק כאמור שניתן לתיקון יתוקן
על ידי מנהל הביטחון (באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה המלא והסביר של החברה) ו/או על
חשבון מנהל הביטחון ו/או אחרת.
 .15.3מנהל הביטחון מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ,בגין
כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו להם ,שהוא אחראי להם כאמור לעיל.
 .15.4השיפוי הנזכר לעיל ,משמעו שמנהל הביטחון ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי
מטעמן ,כל סכום שמי מהם יחויב לשלמו ,לרבות הוצאות שכ"ט ,ייצוג משפטי ומומחים שהינן
סבירות בנסיבות העניין כתוצאה מהחלטה ו/או פס"ד שביצועם לא עוכב ,ובלבד שהחברה
הודיעה למנהל הביטחון עם קבלת תביעה כאמור אצלה על מנת לאפשר לספק אפשרות סבירה
להתגונן מפניה.
 .15.5אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/או פיצוי על הצד
האחר להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב.
 .16קיזוז
במקרה בו מנהל הביטחון לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,זכאית החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט ,קיזוז
כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע למנהל הביטחון לפי הסכם זה ,כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת
מנהל הביטחון ,ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את מנהל הביטחון מכל התחייבויותיו לפי ההסכם
והדין לרבות השלמת ביצוע השירותים שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן.
 .17איסור העברה
אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,מנהל הביטחון לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך,
לרבות בהמחאה ,הסבה או שעבוד ,חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם ,במישרין
או בעקיפין לאדם ו/או לגוף אחר .החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת
ישראל ו/או חליפה על פי דין.
 .18היעדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות בביצוע השירותים ו/או כל חלק מהם על
ידי מנהל הביטחון והחברה רשאית ,בכל עת ,להתקשר עם נותן שירותים אחד או יותר נוספים לצורך
ביצוע השירותים ו/או חלק מהם .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה ומנהל הביטחון לא
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יעמוד בזמינות לביצוע השירותים לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו
בהסכם זה ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על
חשבונה ,לרבות מנהל ביטחון אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין.
אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי ההסכם והדין.
 .19שונות
 .19.1לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים ,אין בכך תקדים,
השתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות על פי ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה
המסוים או למקרה אחר
 .19.2ההסכם על נספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל מצג ,הבנה או
הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד הסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאים המצורפים
לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
 .19.3הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו תישלח בכתב על פי הכתובות המפורטות להלן (אלא אם
ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותיחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך  3ימים
מהמשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר ,בפקס – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח,
במסירה אישית – בעת המסירה.
 .19.4על ההסכם יחולו אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך יהא אך ורק בית המשפט
המוסמך בתל אביב יפו.
 .19.5הנספחים להסכם זה ובכלל זה הנספחים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,כאשר הוראות
התנאים הכלליים שבהסכם זה גוברים על הוראות הנספחים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
מנהל הביטחון

בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ
_______________________ _______________

_______________________ _______________

_______________________ _______________

תאריך_______________________ :

שם מלא ותפקיד
שם מלא ותפקיד

חתימה
חתימה

חותמת התאגיד__________________________ :
תאריך______________________ :
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שם מלא

חתימה

נספח א' – מפרט השירותים
(מס' מסמך)428569 :
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נספח ב'  -התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
הואיל :והח"מ( _______________ ,להלן" :מקבל המידע") עתיד להתקשר עם החברה לצורך מתן
שירותי_____________________________________ (להלן" :השירותים");
והואיל :ובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים החברה עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני עובדיו (או
שיתגלה לנו באופן אחר) מידע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;
והואיל :והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל המידע
להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :מידע פנים");
והואיל :והסכמת החברה להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק בתנאי
מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע פנים.
לפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה (לעיל ולהלן" :כתב התחייבות זה") כדלקמן:
 .1מידע סודי
בכתב התחייבות זה יהיה למונח "מידע סודי" ,בין היתר ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
מידע או כל חלק ממנו ,בנוגע לעסקי החברה ,תכניותיה ,תקציבה ,סודותיה המסחריים ,דרך פעולתה,
קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה ,שהגיע לידי מקבל המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בכתב,
בין בעל -פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נתונים
מדעיים ,סטטיסטיים ,מסחריים ו/או טכניים ,פרטים בנוגע ליכולות טכנולוגיות ,תהליכים וכל דוגמאות,
מסמכים ,מפרטים ,תכניות ,שרטוטים ,טבלאות ,תכניות עסקיות ,רשימות של לקוחות ,נתונים בנוגע
לשווקים ונתונים אחרים( ,בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בעל פה) נוסחאות ,רישומים,
תרשימים ,מסמכים ,תיאורים ,תוכניות ,תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים,
דגמים ,שכלולים ,מחקרים ,דיווחי מכירות ,מחקרים ,מדיניות של החברה ,רשימת לקוחות החברה,
מחירונים ,הנחות ,רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרותו עם החברה,
קשרי מסחר ,חישובים כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכליים וחשבונאיים ,לרבות ,מבלי למעט,
ניתוחים של תוצאות עסקיות ,עלויות הפעילות והמוצרים ,נכסי החברה ,רכישות ומכירות המבוצעות או
מתוכננות על ידי החברה ,מערכת ההפעלה של המחשבים ,המסופים ,והתקני התקשורת של החברה וארכיבי
החברה ,ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין
לחברה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא
הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה
או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו ,בנחלת הכלל.
 .2התחייבות לשמור על סודיות
 .2.1החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשם מתן  /קבלת
השירותים על ידי מקבל המידע .מובהר ,כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות
מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה.
 .2.2עוד מובהר ,ל מען הסר ספק ,כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו,
משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק
ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
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 .2.3מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף ,ולא
לעשות בו ,או בכל חלק ממנו ,כל שימוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בכל דרך שהיא ,אלא לצורך
השירותים.
 .2.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב מקבל המידע ,כי לא יפרסם את המידע הסודי ,ולא יעבירו
לצד שלישי כלשהו ,מכל סיבה שהיא ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .2.5התחייבויות מקבל המידע ,כאמור בכתב התחייבות זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע
יוכיח כי הוא:
א.

נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה;

ב.

נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה ,שלא בגין הפרת
התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע;

ג.

התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו;

ד.

מידע שיש לגלותו על פי דין או על פי הוראת רשות מוסמכת;

ה.

פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי ,ללא קשר למידע הסודי.

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים מסוימים
שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים למקבל המידע.
 .2.6מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו במתן
 /קבלת השירותים האמורים לחברה  /מאת החברה ,ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני לצורך
ביצועם על ידם .מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים,
כאמור בכתב התחייבות זה ,על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם .מקבל המידע
ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם שאינו
ז כאי לכך על פי תנאי כתב התחייבות זה .מקבל המידע יהיה אחראי לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כל
מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.
 .2.7מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא ,של
כל חלק מהמידע הסודי ,מבלי לקבל אישור לכך ,מראש ובכתב ,מהחברה .עוד מתחייב מקבל המידע
להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן  /קבלת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה הראשונה של החברה,
לפי המוקדם ,כל מסמך ,מפרט ,שרטוט ,טבלה ,דוגמה ,תכנית וכל נתונים רשומים אחרים אשר הגיעו
אליו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן כל רישומים ,דוחות ונתונים רשומים אחרים ,אשר נוצרו על ידו
או נצברו אצלו בקשר עם מתן  /קבלת השירותים.
 .2.8התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי-השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה
מוגבלת בזמן.
 .3אי עשית שימוש במידע פנים
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה ,מקבל המידע מתחייב ,כי היה
והמידע הסודי יהיה בגדר מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"),
לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו בחוק
ניירות ערך.
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 .4רישיון והסכמים עתידיים
 .4.1מקבל המידע מצהיר ,כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא לידיעתו אך ורק
לשם מתן  /קבלת השירותים.
 .4.2מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה ,כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו ,על ידי החברה או מי
מטעמה ,אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי ,והוא מתחייב לא לנהוג
במידע הסודי מנהג בעלים.
 .5פיצוי בגין הפרת התחייבויות מקבל המידע
מקבל המידע מתחייב כי י דוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל
מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או
כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו ,עלול לגרום לחברה נזקים חמורים .מקבל המידע מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע
לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן ,הוא יהיה חייב לפצות את החברה בגין כל
הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מהפרת התחייבויותיו דלעיל ,וזאת
מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים ,העומדים לרשות החברה על פי כל דין ,עקב הפרת
התחייבויותיו כאמור.
 .6ויתור
שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ,או על פי כל
דין ,או כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי-קיום של התחייבויות מקבל המידע על פי כתב התחייבות
זה ,או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.
מקבל המידע מסכים מראש ,כי החברה תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או חשד
להפרה של כתב התחייבות זה ,לרבות צו מניעה וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל המידע
ומתחייב שלא להתנגד למתן צווים כנ"ל.
 .7הדין החל וסמכות מקומית
מוסכם ,כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.
לבתי המשפט בתל-אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע בקשר
עם כתב התחייבות זה .אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל
הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם
בעל פה או בכתב הסותר את האמור בכתב זה .ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע
מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין.
 .8תוקף ההתחייבות ושונות
מקבל המידע מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם החברה ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה
הראשונה ,בכל עת ,להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידי מקבל
המידע ו/או ברשותו ו/או בשליטו של כל אדם אחר מטעמו ,בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם
מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידי מקבל המידע
התחייבויות מקבל המידע על פי מסמך זה ימשיכו לחייבו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה
בחברה ,שינוי מבנה ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה.
מקבל המידע מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף
ו/או הגיע לידם בניגוד להוראות נספח זה.

עמוד  20מתוך 24
428579

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

שם מלא
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תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

נספח ג' – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים

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

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזה בשם _______________________________________ [שם מלא],
______________ [ח.פ/.ת"ז] (להלן" :מנהל הביטחון") בקשר להסכם שירותי מנהל ביטחון אזורי" :ההסכם")
כדלקמן:
 .1הנני מבצע את שרותי מנהל הביטחון באופן עצמאי.
 .2הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה
ו/או מי מטעמה ולהימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .3בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או
במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות /ני"ע /דירקטורים
בתאגיד /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף אחר רלוונטי,
המתחרה בעסקי החברה.
 .4תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה ,ואין בתפקידינו או
עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה .במקרה של
היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים
להודיע על כך למנכ"ל החברה ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו מתחייבים לנקוט בכל
האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם
להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
 .5בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או לא
ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו
מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה ,לרבות המלצה ו/או
החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת,
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע 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
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה
הנובעים ממנו.
 .6לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר 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.
 .7לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן לא נעשה כן
לאחר מועד חתימת ההסכם.
 .8אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם ,לרבות השירותים על פיו ו/או
הזמנה הנובעים ממנו.
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 .9הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .10אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף תפקידנו
כנותן שירותים לחברה.
 .11הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם מנהל הביטחון:
שם מלא
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תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

נספח ד' – הצעת מחיר
(יצורף בגמר המכרז)
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