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 םהסכם למתן שירותי

 _____שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ___ בחודש _______ בשנת 

 
 

                           (513436394)ח.פ.  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ        בין:
 קריית עתידים, 32(, ק"8מגדל עתידים ) 
 (58177)ת.ד.  6158101תל אביב  
  03-5611321; פקס: 03-6270453טלפון:  

 מצד אחד;                                                                                "(;החברה)להלן: "                      
 
 

 מורשה __________()מס' חברה / עוסק  ______________________ לבין:
 מרח' _____________ 
 טלפון: ____________; פקס: _______________ 

 מצד שני;                                                        (;"הספק)להלן: "                          
          

 "(הצדדים)להלן וביחד: "
 

 
לחברת נתיבי הגז הטבעי  שירותי תשתית וגישה לאינטרנטלמתן והחברה ערכה מכרז פומבי  הואיל

 ;הגיש הצעה למכרז והספק"(, המכרז)להלן: "( INGL/TENDER/2020/11)לישראל בע"מ 

לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז, לרבות כל  הספקוהחברה מעוניינת להתקשר עם  והואיל 
  "(;השירותיםלהסכם זה )להלן: " 'בנספח השירותים המפורטים ב

את כל הידע, היכולת המקצועית, הכלכלית, הארגונית, הרישיונות  ברשותווהספק הצהיר כי יש  והואיל 
וההסמכות ככל שנדרש לפי הסכם זה ו/או הדין לשם קיום התחייבויותיו בקשר עם השירותים 

 שבהסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובמועדים הנדרשים; 

קבלן עצמאי על כל כך שהספק יעניק שירותים כ ויבוצע השירותיםומוסכם בין הצדדים כי ביצוע והואיל 
המתחייב והמשתמע מכך הן לעניין התמורה והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור 
אופי השירותים שיש לספק על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועם, ההולמים 

מעביד  –קבלן עצמאי להבדיל מיחסי עובד -התקשרות עם קבלן עצמאי על בסיס יחסי מזמין
 אם נקבע בגין השירותים תעריף מיוחד המותאם למעמדו זה של הספק;ובהת

ינים להסדיר התחייבויותיהם ימעונהצדדים  ולהלן ועל בסיס הצהרות הספק וההסכמות שלעיל  הואילו
 ;וזכויותיהם באופן שרק האמור בהסכם זה יחייב את הצדדים

 פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:ל
 

 בוא ופרשנותמ .1
 

להסכם זה והנספחים לו החתומים בידי הצדדים משלימים זה את זה המבוא  1.1
 ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

 כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בהן מקור לפרשנות כלשהי. 1.2

י שני הצדדים וצורף ל ידוכן כל נספח נוסף אם נחתם כדין ע נספחי ההסכם הם כלהלן 1.3
 :להסכם

 .אישור זכויות חתימה בשם הספק - נספח א'
 .יםשירותהמפרט  -  נספח ב'
 או" כמויות כתב" או" הצעת מחיר הספק"להלן: מחירון )כתב כמויות  - נספח ג'

 .(לפי העניין" המחירון"
 .הוראות בטיחות וגהות -    נספח ד'
 תנאי ביטחון לביצוע. -    נספח ה'

 .יםאישור עריכת ביטוח -   'ונספח 
 .התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש -  'זנספח 
 .הצהרה על היעדר ניגוד עניינים -  'חנספח 
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 הגדרות .2

 בהסכם זה יפורשו המונחים דלקמן על פי האמור בצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

ימים קלנדאריים )כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג וימי שבתון( אלא אם נקבע  "ימים יום","
 אחרת.

 כל אתר בו מבוצעים השירותים או חלק מהם. "אתר"
תשתית וגישה מסמכי המכרז הפומבי שפרסמה החברה לצורך קבלת שירותי  "המכרז"

, על נספחיו, לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם לאינטרנט
 במפורש גם בהעדר צירופם.

 .המכרזבמסגרת  הספקהצעת  ההצעה""
, וכל מסמך אחר שההסכם והספקמסמך זה על כל נספחיו חתומים על ידי החברה  "ההסכם"

  מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורף. 
   או, "מכשור"

  "ציוד"
 .להסכם ב'בנספח  כל המכשור ו/או המוצרים ו/או חלקי המוצרים המפורטים

  או "הממונה"
 "המפקח"

 לספקאו נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה מנמ"ר החברה 
בכתב. החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת בהודעה בכתב שתשלח 

 .לספק
  הסכם זה.בו 'ב נספחב כהגדרתם םשירותיה "השירותים"

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
  :כל תקופת ההסכםבמשך בו ספק מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי האמור להלן יתקיים ה

 

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו  3.1
והוא מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין )כדרישת מינימום( ו/או לפי ההסכם, 
וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת 

 פי כל דין ו/או ההסכם )גם לאחר השלמת ביצוע השירותים(.ל

הוא יבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והוא נוטל אחריות בלעדית כלפי  3.2
 החברה לשירותים ולתוצרתם;

הוא בעל כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים, הזכויות, ההסמכות, תקפים, הנדרשים עפ"י  3.3
סמכת של ישראל ו/או חוזה ו/או יצרן הציוד, הדרושים לביצוע כל כל דין ו/או רשות מו

התחייבויותיו בהסכם זה. הספק מצהיר כי אין כל מניעה הנעוצה בו להתקשרותו בהסכם 
זה והתחייבויותיו על פיו אינן סותרות את התחייבויותיו האחרות ולא תביא לפגיעה 

ני מכל סוג, ולא תביא להפרה של חוק בזכויות אחר ו/או להפרתן לרבות זכויות קניין רוח
 .או תקנה, או דרישה של רשות כלשהי הפועלת במסגרת סמכויותיה לפי דין

המקצועית  מקצועי, היכולתהידע המיומנות, המומחיות, הכישורים, בעל כל ההוא  3.4
הכל,  וכח האדם המיומן ובהיקף המתאים, , כל האמצעים הטכניים והארגונייםוהכלכלית

 קשר עם הסכם זה,לשם קיום כל התחייבויותיו בעל פי כל דין ו/או הסכם זה  כפי שדרוש,
והוא מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצון  ברמה המקצועית והגבוהה ביותר

 החברה.

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה ביועץ ו/או מי מטעמו בקשר  3.5
לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם לעיל מתחייב היועץ  3.1לאמור בסעיף 

 ככל הניתן, וכן יישא בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה; 

כי לפני הגשת ההצעה בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם, הבין היטב את כל  3.6
ם, דרישות ההסכם על נספחיו, וכי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכ

ולוחות הזמנים שבו, ברמה מקצועית גבוהה, והכל כמפורט בהסכם ובהצעה ובבקשה 
להצעות, 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 הצעתו; 

נים והדרישות המוזכרים בהסכם זה ונספחיו הוא מכיר קרא והבין את כל המסמכים, התק 3.7
הוא בקיא בכל החוקים, התקנות, חוקי העזר, הצווים, הנהלים, וכן התקנים הישראלים  וכי

ועל פי כל דין לרבות הוראות והנחיות היצרן, הציוד ובהעדרם התקנים בארץ הייצור של 
אף אם לא צוינו  התקפים והקשורים בכל היבטי מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 בהסכם זה במפורש וכי כל פעולותיו תעשנה בהתאם להם.

כי ימלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, באיכות וטיב  3.8
ויענה על משובחים ביותר ובצורה יעילה, בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם זה ו/או כל דין, 

בנאמנות  ,הסכם גם אם לא נדרש הדבר במפורשממסמכי ה הדרישות וההוראות הנובעות
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 ל שינתנו מעת לעת.אם וכל הממונההוראות המלא של החברה ועל פי  הולשביעות רצונ

ומתחייב לפעול בהתאם להוראות הקוד האתי של החברה כמפורט באתר  כי הוא קרא, הבין 3.9
 החברה )תחת לשונית "מכרזים ופרסומים"(. 

 בדיקות מוקדמות  .4

 המצויהיערך בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי עלול להכי ידוע לו שביצוע השירותים  4.1
זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על  קיימת המדינה ושלחברהבבעלות 

קרקעיים, צנרת וכיו"ב, כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים 
וע השירותים על ידו דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה מטיפול בגז טבעי וכי ביצ

במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין, וכי 
הוא למד ובדק דרישות אלה, וביכולתו לעמוד בהן, לרבות נקיטת אמצעי הזהירות 

על פי כל דין וכי קיבל לידיו  הנדרשים והמתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או
את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים וההגבלות שיחולו לגבי ביצועם לרבות בקשר 

 עם הגבלת השימוש בציוד וכלי עבודה לפי הנחיות החברה.

המקום , הוא בדק היטב ו/או ויתר על בדיקת וחתימתו על הסכם זה לפני הגשת הצעתוכי  4.2
 הדרושים לביצועוהציוד החומרים  שירותים,כמויות וטיב ה, השירותיםבו יבוצעו 

רלוונטי אחר )לרבות כל כל מידע כן וביצוע השירותים , את דרכי הגישה למקום השירותים
הוגן ומניח  כי ההסכם, הסכםהמידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי( העשוי להשפיע על ביצוע 

הוא סביר וכולל גם השירותים למת וכי המועד שנקבע להש ודעתו בהתחשב עם כלל תנאי
  .שירותיםזמן נוסף סביר לצורך התגברות על תקלות בלתי צפויות במהלך ביצוע ה

או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה ו/או חוסר בין מסמכי ההסכם לבין  גילה הספק 4.3
, ימסור על כך מיד הודעה ההסכם נספחיו/או שאר  עצמם, לרבות בין כתבי הכמויות

. בהעדר קביעה מפורשת בהסכם או על ידי המפקח, תחול ההוראה המחמירה ביותר למפקח
הסר ספק, סעיף ו/או פריט המופיע בכתבי הכמויות ו/או  אשר מטיבה עם החברה. למען

בנספח כלשהו ו/או בהסכם זה אשר לא נקבע לו במפורש מחיר בכתבי הכמויות והמחירון 
מבלי שתשולם בגינו כל תמורה  'גשבנספח ם השירותי יתררואים אותו ככלול במסגרת 

 נוספת על ידי החברה.

ה לו כלפי החברה ינשיש לו או שתהי /או דרישהו כי הוא מוותר על כל טענה מצהירהספק  4.4
  .הסכם זהיתגלה כמשפיע על כדאיות של  אשר בגין כל גורם

 טיב השירותים וביצועם ומידת מעורבות החברה .5

יבצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים הדרושים למתן השירותים בהתאם הספק  5.1
 להסכם זה. 

יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה כמקובל מיועץ מומחה בתחומו, תוך הספק  5.2
מילוי הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים, וישקיע ממיטב זמנו, מרצו, 

, ולמכרזאספקת השירותים בהתאם להסכם, להצעה  ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיו לצורך
 לשביעות רצונה המלא של החברה.

כי מתן השירותים עשוי להיות כרוך, לעיתים, בעבודה בלוח זמנים קצר  לספקידוע  5.3
 ואינטנסיבי. 

יבצע את השירותים לפי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי הממונה, באופן סביר,  הספק 5.4
בהתאם להיקף השירות/העבודה האמורה ולמידת שביעות רצון הממונה, ומתחייב כי 

ידווח לממונה בכתב על כל  הספקלרשותו כח האדם, החומרים וכיו"ב המתאימים לשם כך. 
ל התקדמות ביצועם או חריגה מלוחות עניין הקשור בשירותים שיש חשש כי ישפיע ע

 הזמנים להשלמתם )לרבות מסירת מועד מעודכן ליישום(. 

לאור חיוניות השירותים להפעלה תקינה ורצופה ללא הפרעות של מערכת הולכת הגז  5.5
, ספקמוסכם כי למרות כל זכות על פי דין הנתונה להטבעי בישראל ושמירה על בטיחותה, 

הסכם ומתחייב שלא לבטל את ה הסכם זה ת על זכות ביטולמוותר בזא ספקבכל מקרה ה
הסכם זה  ההפר ברהגם אם יהיה סבור שהחביצוע השירותים ובכל מקרה לא לנטוש את 

 הספקהסכם זה, יוכל  המפר ברהיהיה סבור כי החהספק בהפרה יסודית. בכל מקרה שבו 
ם זה, אך לא לבטל או לקבלת פיצויים בגין הפרת הסכ ברהלפעול לאכיפת התחייבות הח

 הסכם זה.

 לבטיחות וגהות בעבודה אחריות .6
מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע השירותים ולביצוע  הספק 6.1

והתקנות הרלוונטיים בתחום הבטיחות, לרבות לעניין מינוי מנהל  החוקיםהוראות כל 
ממונה על ו 1988ח עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"

פיקוח  חוק)להלן: " 1954 –הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
"( וימלא אחר כל התקנות ונהלי הבטיחות של החברה, אם וככל שינתנו לקראת עבודה
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 ביצוע השירותים ובמהלכן, על ידי החברה ו/או ממונה הבטיחות מטעמה.

להבטיח את ; לכלל עובדיו עבודה נאותים כנדרש על פי כל דיןמתחייב להבטיח תנאי  ספקה 6.2
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות ה

לבטיחות על פי כל דין ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם 
 החברה. י ל ידו/או ע 1954בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

המפורט האמור לעיל, מתחייב הספק לקיים ללא כל סייג את כל  מבלי לגרוע מכלליות 6.3
ודרישות הבטיחות,  הוראותבקשר עם כניסה למתקני החברה,  לרבות המצ"ב 'ד ינספחב

אמצעי הזהירות הנדרשים לרבות בשל מתן חלק מהשירותים בתחנות גז פעילות והנחיות 
בעבודה אם וככל שיתנו לקראת ובמהלך ביצוע העבודות, על מנת בטיחות החברה בקשר עם 

 לבצע את העבודות בצורה בטוחה ויעילה ועל מנת להימנע מתאונות וממפגעים.

וביצוע החברה אתר באחזקת כניסת הקבלן ל בהסכם זה, האמורלגרוע מכלליות  מבלי 6.4
אום מראש של יבכפוף לת תמיד במפקח או נציג מטעמו תהיה מלווההשירותים באתר 

 הספקגרוע מאחריות והתחייבויות אין באמור כדי למוסכם במפורש כי עם המפקח.  הספק
חובת ו/או מי מטעמה לרבות בשל  החברהאחריות כלשהי על הטיל לפי הסכם זה או ל

 . לבצע את השירותים באופן בטיחותי הספק

הסכם בקשר ב הכי הספק אינו זכאי לכל תמורה נוספת על התמורה שנקבע מובהר 6.5
ו/או לפיצוי כלשהו בגינם, לרבות ומבלי למעט פרק זה לעיל לאחריותו והתחייבויותיו ב

בקשר עם עבודת קבלנים אחרים במקביל מטעם החברה באתרי העבודות והתיאומים עמם. 
הספק מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם 

קשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הספק בגין הפרת לשחררם ו/או לשפותם ב
 התחייבויותיו.

 עמידה בדרישות ביטחון .7

הספק יוודא כי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכל הבא מטעמו יפעלו לפי כל נהלי  7.1
הביטחון והנחיות של החברה בענייני ביטחון וכל גורם אחר שבחצרו מתבצעים השירותים 
לפי הסכם זה, וימלאו אחר כל הוראות החברה ו/או מנהל הביטחון מטעמה, אם וככל 

 ת ביצוע השירותים ובמהלכם., בעניינים אלה לקראשתינתנה

תקנות ונהלי הביטחון של החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של הספק ו/או מי מטעמו  7.2
 אצל מנהל הביטחון בחברה.

ו/או כל  רק עובדים שיקבלו אישור ביטחוני של החברהספק יעסיק השירותים, לביצוע ה 7.3
של מי מהם ו/או  לאחר שעברו בדיקה ביטחונית גורם אחר שבשטחו יבוצעו השירותים

. הספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל 'הבנספח מטעמם, כאמור 
גורם אחר שבשטחו יבוצעו השירותים ו/או מי מטעמם בקשר לאי מתן אישור ביטחוני ו/או 

 .ן זהה ונהלי הגורם האחר בסעיף קטביטול אישור שניתן בהתאם לנהלי החבר

הספק מתחייב כי לא יכנס לאתר של החברה ולא יתחיל בביצוע עבודתו בו לפני שעבר  7.4
הדרכת ביטחון מטעם החברה. במקרה של עבודה מתמשכת יעבור רענון לא פחות מפעם 
בשנה ו/או בהתאם לדרישות החברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על הספק, עובדיו 

ת והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הספק לפי הסכם וכל הבאים מטעמו לביצוע העבודו
 זה.

על הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הכלים, הציוד והחומרים שהובאו על  7.5
הספק ו/או מי מטעמו בשטח מתקני החברה  ידו לשטח מתקני החברה וכי הימצאות

א על ידי הספק והשמירה הכללית בהם אינה מהווה ערובה כלשהי לשמירה על כל דבר המוב
ו/או מטעמו לשטח מתקני החברה. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מדינת ישראל האמור לעיל 
לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם לספק ו/או למי מטעמו, לכלים, לציוד ו/או לחומרים 

 שיובאו על ידו לשטח מתקני החברה. 

 נציג הספק, קבלנים וספקי משנה .8
אחראי על נושא נציג האדם בעל כישורים מתאימים לתפקיד  על חשבונו הספק ימנה 8.1

 ה בקשר עם השירותים.גבוהמקצועי ברמה מטעמו בעל מיומנות, ניסיון וידע  שירותיםה
ולקשר  יהיה אחראי מטעם הספק על ביצוע לכל התחייבויותיו על פי הסכם זהזה נציג 

י החברה תחשב כמסירת ל ידהקבוע שבין הספק והחברה. מתן הוראות והודעות לנציג זה ע
 הוראה או הודעה מספיקה לספק. 

 יהיה הספק. אחת כיחידה ומוצעת שלמה אהי הספק של ההצעה כי בזה ומוסכם מוצהר 8.2
, פעילויותעבודות, הה לכלהראשי כלפי החברה  אחראיה יהיה והוא הראשי הקבלן

 ידי על אושרואף אם  ,שלו המשנה קבלני/או ו ספקי שלוהמוצרים  והתוצרים החומרים
 ספקי כלפיחברה ה של זכות מכל לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין כי בזה מובהרהחברה. 

 .הספק של המשנה קבלני או/ו
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הספק מצהיר ומתחייב כי הגורם המבצע את השירותים וכן כל קבלן משנה במידה ויהיה,  8.3
 זאת במשך כל תקופת ההסכם.ויעמוד בכל הוראות הסכם זה במלואן 

חברה ה בין חוזיים יחסים כל תיצור לא הספק של מטעמו ספק או/ו משנה קבלן העסקת 8.4
התקשרות בין הספק לקבלני ב, וכן לא יהיה הספק של המשנה ספקי או/ו המשנה קבלן או/ו

 כלפיואחריותו המלאה  מהתחייבויותיו הספק את לשחרר כדימשנה ו/או ספקי משנה 
 כל יחולוו/או ספקי המשנה של הספק  המשנה קבלני על .זה הסכם פי עלחברה ה

ביחד ולחוד עם הספק. אין בכך כדי לגרוע מזכות החברה  הספק על החלות ההתחייבויות
שנפלו הליקויים ולדרוש את תיקון  ו/או לספקי המשנה לפנות במישרין גם לקבלני המשנה

 . גם לספק תודיע החברה על כךבלבד שבמקביל נוספת כל שהיא ווזאת ללא כל תמורה 

ו/או , כאמור, המפקח ו/או מי מטעמו רשאי לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של נציג הספק 8.5
כל קבלן משנה ו/או ספק משנה ו/או מי מטעמם במסגרת השירותים לחברה לפי הסכם זה 
אם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה 

הוראת הסכם זה ו/או שהתנהג באופן בלתי הולם וכיו"ב. במקרה  ו/או שאינו ממלא אחר
של הודעה על הפסקת עבודה כאמור שתימסר בכתב לספק, מתחייב הספק להפסיק מיידית 
את כל הפעולות העבודות של נציג הספק ו/או קבלן המשנה ו/א ספק המשנה ועובדיו 

 72מתחייב למנות בתוך שלגביו חלה הוראת הפסקת העבודה במסגרת הסכם זה, והספק 
מהסכם כמתחייב מקצועי ברמה גבוהה בעל מיומנות, ניסיון וידע שהוא  שעות אחר במקומו

זה. הספק מתחייב כי אין באמור לגרוע ממתן שירות רציף, מלא וללא עיכובים לפי הסכם 
זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הספק להעסיקו בקשר להסכם זה במישרין 

 בעקיפין.  ובין

הספק מצהיר ומתחייב לדאוג לכך שבזמן עבודתו וכל מי מטעמו בשטח חצרי החברה לא  8.6
יעשו כל פעולה שיש בה להפריע לרכוש החברה ועובדיה וכן לא להרשות לכל מי מטעמו 

 להסתובב בשטח חצרי החברה מעבר לנדרש לשם קיום תנאי הסכם זה. 

 קבלני משנהעל חשבונו להעסיק  רשאיפק יהא מוסכם בזה כי הס הסכם זהלהוראות  בכפוף 8.7
 כוונתוהודעה בכתב על  מפקחימסור לש ובלבד ,מטעמו בביצוע העבודות ו/או ספקי משנה

, שבדעתו להעסיק ו/או ספקי המשנה לעשות כן בצירוף תיאור מלא של קבלני המשנה
המוסכם על , בנוסח שלוו/או ספקי המשנה ת בכתב של קבלני המשנה יוהתחייבוובצירוף 
הספק לפי הוראות הסכם זה, והכל  לקיים את כל התחייבויותבהן הם מתחייבים  החברה,

ו/או ספקי  המשנהלהעסקתם של קבלני חברה מראש ובכתב של ה אישורבכפוף לקבלת 
 . המשנה

 וביטולו תקופת ההסכם .9

: )להלן שנים חמש למשךוהחל מיום חתימתו  ויחול על הצדדיםבתוקף הסכם זה יהיה  9.1
לחברה מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת . "(תקופת ההסכם"

חודשים כל אחת )תקופה כזו יכולה להיות  24ההסכם לתקופות התקשרות נוספות של עד 
חודשים נוספים סה"כ ממועד סיום תקופת  48-חודשים או פחות(, וזאת עד ל 12לדוגמא גם 

 "(תקופת ההתקשרות הנוספתולחוד, לפי העניין: "ההתקשרות הראשונה )להלן ביחד 
  באותם התנאים של הסכם זה, בהודעה בכתב לספק לפני תום מועד סיום הסכם זה.

ו/או לקצר  ומכל סיבה, בכל עת תרשאיהחברה מוסכם בזה במפורש כי על אף האמור לעיל  9.2
, ההתקשרות הנוספתאת תקופת התקשרות או, וכן לפי העניין את תקופת הלצמצם או לבטל 

יום קודם למועד  30לפחות  לספק ההעניין, באמצעות הודעה בכתב שתימסר על ידלפי 
יום משליחת  30ההסכם יסתיים בתוך וכניסתו לתוקף של הקיצור או הביטול, לפי העניין, 

מפורש אחר ארוך יותר שקבעה החברה בהודעה. אין באמור כדי לגרוע  ההודעה או תוך מועד
מחובת הספק להשלים שירות שהחל בו לפני תום ההסכם לפי סעיף קטן זה, אלא אם הורתה 

 לו החברה בכתב אחרת. 

לסיומו ומכל סיבה שהיא, מתחייב הספק וכל מי מטעמו  זה בכל מקרה שבו הגיע הסכם 9.3
החברה ו/או כל מי מטעמה כדי להבטיח העברה יעילה, מלאה,  לשתף פעולה באופן מלא עם

לרבות במועד לאחר תום ההסכם, לכל גורם שתחליט עליו  התשתיותתקינה ומסודרת של 
  החברה ולשביעות רצונה המלא. 

הספק מסכים כי לא יהיה זכאי לכל סוג של פיצוי ו/או שיפוי ו/או סעד של אכיפה ו/או סעד  9.4
כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם קיצור או ביטול ההסכם ו/או מניעתי ומוותר על 

תקופת ההתקשרות הנוספת, למעט תשלום התמורה בעד השירותים שניתנו ובוצעו על פי 
 אישור המפקח עד למועד תום תקופת ההתקשרות.

 ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר .10

ב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את ההתקשרות עם החברה רשאית בכל של 10.1
ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו, כולו או חלקו, או להוציא חלק  הספק
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ובין אם לאו(  בספק, מכל סיבה שהיא )בין שקשורה הספקמהשירותים מביצועם על ידי 
או המשימה שבגינה ו/או בקשר אליה, התקשרה החברה  השירותלרבות ומבלי לגרוע, ביטול 

וזאת על ידי  הספק, כולה או חלקה, או להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי הספקעם 
 ימים מראש.   14 לספקמתן הודעה בכתב 

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה  10.2
או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על  הספק; פירוק קהספמוקדמת: פשיטת רגל של 

לפי  הספק;  אי ביצוע פסק דין כנגד לסםקפשיטת רגל; עם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים 
. אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה הספק; שינוי בשליטה על מניות הספקהדין; פטירת 

וקנה במלואה לשביעות רצונה של לביטול מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית שלא ת
 ימים מקבלת התראה בכתב.   7החברה בתוך 

להשלים כל התחייבות  הספקלהסכם לא יגרע מחובת  10שימוש בזכות החברה לפי סעיף  10.3
חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת שירותים שנמסרו לטיפולו, שהוא 

 במועדם.    

לעיל או בשל אי קיום התחייבות כלשהי  10.2מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  10.4
לפי הסכם זה, שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע השירותים בכל דרך  הספקמהתחייבות 

שתראה לנכון ומועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי בקיזוז הסכומים המגיעים 
 בגין כך.  ספקל

לא תהיה כל זכות  לספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה,  10.5
לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו, למעט 

על פי ההסכם בגין  לספקזכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם 
מועד הפסקת ההתקשרות ו/או העבודה ו/או שהשלימן לאחר מכן  השירותים שביצע עד

בשינויים  להלן 11לקבל תשלום לפי תנאי התשלום בסעיף  הספקבהוראת החברה. זכות 
 המחויבים כפופה לאישור הממונה את חלק השירותים שביצע בפועל. 

 ם ו/או הדין. זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכ 10אין באמור בסעיף  10.6

 התמורה ותנאי התשלום .11

יתר התחייבויות הספק לפי הסכם זה, תשלם החברה לספק תמורת ביצוע השירותים ומילוי  11.1
בתוספת מע"מ כשיעורו בחוק במועד "( התמורה)להלן: " ג'נספח באת התמורה כמפורט 

מהווה תמורה סופית והיא תשולם לספק ' נספח גהתשלום. מוסכם כי התמורה הכוללת ב
פועל ואשר אושרו על ידי המפקח בהתאם להוראות הסכם שניתנו בבהתאם למתן השירותים 

 זה.

שיכלול את הפרטים ובנוסח  ייעודיבסיום כל עבודה יחתום המפקח ו/או מי מטעמו על דו"ח  11.2
שור לביצוע . מובהר, כי חתימה כאמור תהווה איובכתב י החברה מראשל ידשיאושר ע

מדידת העבודות שבוצעו ותשלום התמורה בגינן תעשה בהתאם העבודה בלבד ובכל מקרה 
 למסמכי ההסכם. 

בסיום כל עבודה ימסור הספק לבדיקת ואישור המפקח חשבון בצירוף דו"ח השירות והסכום  11.3
ימים מיום  30לתשלום בגינה. המפקח יבדוק את החשבון ויביאו לאישור החברה בתוך 

 + שנמסר לו על ידי הספק. תשלום החשבון יבוצע לפי תנאי התשלום של החברה שהם שוטף
 ימים שאושרו על ידי החברה כאמור לעיל. 30

במעמד חתימת ההסכם, ימציא הספק לחברה את כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק  11.4
הספק ואי מרשויות המס והמע"מ. המצאת המסמכים הנ"ל הינה באחריותו הבלעדית של 

 המצאתם עלול לגרום לעיכובים בביצוע התשלומים שיגיעו לספק.

על ידי החברה, לא  לא ישולם 11בסעיפי מוסכם כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור  11.5
במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר 

 מורהכי הת, לא לספק ולא למאן דהו אחר ואיתם ו/או כל הנובע מהם )לרבות הוצאות(
סופית בגין , ממצה ומלאהבלעדית תמורה  הבמועדים שנקבעו, מהוו ם הספק,ע השהוסכמ

מראש את כלל מרכיבי  הבתוכ תכולל יאהשירותים, המוצרים והעבודות על פיהם וה
שירותים, לרבות ומבלי למעט החלפת חלקים, רכיבים, חומרים, בין קבועים ובין ה

יו"ב, כל ההוצאות לרבות הוצאות שמתכלים, שעות עבודה לרבות שעות עבודה לא רגילות וכ
החלים וכיו"ב וכל מס, היטל או אגרה  נהל, משפטיות וכלליות בקשר עם ביצוע הסכם זהמ

, אלא אלה שירותיםנה לו כל דרישות מהחברה לתשלום נוסף בגין יי, וכי לא תהשירותיםעל ה
 מפורשת בהסכם זה.אם נקבע כך בהוראה 

כל שינוי כלפי מעלה בהיקף השירותים ו/או התמורה שנקבעו בהסכם זה כפופה לאישור  11.6
 מראש ובכתב של החברה. 
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אין בתשלום התמורה שלעיל משום הסכמת החברה והמפקח לטיב העבודה שנעשתה או  11.7
 לאיכותם של החומרים או לנכונות תשלומי ביניים אם בוצעו על ידי החברה.

ותמצא החברה כי שולם לספק סכום לפי הסכם זה בטעות או שרשאית לקזזו לפי  במידה 11.8
הוראות הסכם זה או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או 
מחדל של הספק לפי הסכם זה, תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע 

 י הסכם זה והדין.לספק ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפ

א יחול כל שינוי בתמורה שנקבעה בהסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות מובהר כי ל 11.9
ת ההתקשרות הנוספות. מוסכם, כי כל הנחה שניתנה במסגרת הצעת הספק לפני וותקופ

  חתימת הסכם זה לראשונה תחול גם לגבי כל עדכון מחיר לפי סעיף קטן זה.

 ושיפוי ביטוחנזיקין,  .12

שיגרם לחברה ו/או למדינת  ,גוף ו/או רכוש, לרבות נזק חראי בלעדית לכל נזקהספק א 13.1
ישראל ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו לרבות לספק ו/או כל הבא מטעמו, לפי העניין, 

על ידו ו/או הבאים מטעמו ובכלל זה  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקשור בביצוע השירותים
ו/או החלקים בהם עשה הספק  ו/או מטיב החומריםעבודתו ו/או מי מטעמו הנובעים מטיב 

השירותים. אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק לתקן כל מתן ו/או מי מטעמו שימוש לצורך 
נזק כאמור שנגרם בשל ביצוע השירותים על ידו ו/או מטעמו על חשבונו ובאופן היעיל ביותר 

 רצונה המלא של החברה.וברציפות עד לתיקון מלא לשביעות 

יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לרכוש החברה ו/או מדינת ישראל לא  13.2
מי מטעמו לחצרי החברה, והספק פוטר בזאת את מהספק ו/או מ ו/או נרכש שיובא הספק

 החברה ו/או מדינת ישראל מכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו כאמור.

על חשבונו הוא לבצע הספק מתחייב י הסכם זה והדין, מבלי לגרוע מאחריות הספק לפ 13.3
משך בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, החל ממועד ההתקשרות וכל ביטוח  ולקיים

כמפורט בנספח "אישור הביטוח"  את הביטוחים תקופתה וכל עוד קיימת לו חבות על פי דין
 ולהלן לעיל המפורטים הביטוחיםעל חשבונו וללא תוספת תמורה. למען הסר ספק , ('ונספח )

של החברה ועל הספק לערוך  תהם חלק בלתי נפרד מההתקשרות, הם בגדר דרישה מינימאלי
 ולקיים כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע העבודות מטעמו.

 , חלות ההוראות הבאות:הספקמוצהר ומוסכם כי על ביטוחי  13.4

מוקדם ממועד מתן ינו האקטיבי -התאריך הרטרו –בפוליסת אחריות מקצועית  13.4.1
השירותים. כמו כן, הפוליסה אינה כוללת כל חריג בקשר עם נזק כספי או פיננסי. 
לשם מניעת ספק, הודעה במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות 

התביעה בגין נסיבות אלו  להביא לתביעה, תחשב ככלולה על פי פוליסה זו גם אם
 תוגש לאחר תום תקופת הביטוח של הפוליסה.

לבדו ישא  הספק( 2מבוטל; ) –ככל שקיים  –( חריג רשלנות רבתי 1בכל הפוליסות: ) 13.4.2
( אי קיום תנאי 3בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל; )

א יגרעו מזכותה של החברה ו/או הבאים מטעמו בתום לב ל הספקהפוליסות על ידי 
 .לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל

( SUBROGATIONיכללו סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף ) הספקביטוחי  13.4.3
נגד החברה ו/או הבאים מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ביטוח חובה כנדרש על פי דין , מתחייב הספק לערוך ו'נספח רטים בבנוסף לביטוחים המפו 13.5
לרכוש צד שלישי עקב  ביטוח רכב בגין נזק, וכן בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב

  לאירוע. ₪ 1,000,000 –בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 

ו/או מדינת  החברהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  וי לא תהיה להספק מצהיר כ 13.6
ו )או על פי הביטוחים שיערכו על ידבגינו א זכאי לשיפוי ובגין נזק שה ןישראל ו/או מי מטעמ

א פוטר בזאת ו, וההקבועה בפוליסה( שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית
 .כל אחריות לנזק כאמורמ ןו/או מי מטעמו/או מדינת ישראל החברה את 

ועד תחילת מתן מיום ממועד החתימה על ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מ 14תוך  13.7
אישור ביטוח תקף מאת  השירותים, וכתנאי מקדמי לתחילתם, מתחייב הספק להציג

לבצע כל  הספק מתחייב . בכל מקרה של אי התאמה'ושבנספח מבטחיו בגין ביטוחיו בנוסח 
/או מי מטעמן באישור הביטוח של הספק על מנת ו ו/או מדינת ישראלשינוי שתדרוש החברה 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

את הספק מהתחייבות כלשהי לפי  תפוטר האי המצאת אישור ביטוח במועד שלעיל אינ 13.8
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ימנע  ההסכם, לרבות ומבלי למעט, לוחות הזמנים וכל חובת תשלום החלה על הספק גם אם
ו/או המשכם אם  ממנו ביצוע השירותים. החברה תהא רשאית למנוע את תחילת השירותים

הספק לא מסר לה את אישור הביטוח כנדרש והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי 
החברה בגין כך. הספק מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים 

 יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף., וזאת לא ו'לנספח בהתאם 

וכן  ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים החברהמשחרר את הספק  13.9
, אין לגרוע ןעשה כיו/או מדינת ישראל, במידה ו החברהי ל ידמצהיר כי בבדיקת הביטוחים ע

 ל פי דין.הסכם זה ו/או ע, על  פי הספקמכל חובה המוטלת על 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל  13.10
על כל נזק שיגרם למי מהם ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדם לרבות  ןו/או מי מטעמ

הוצאות משפטיות ואחרות שיגרמו להם בקשר לעניין אשר באחריות הספק לפי הסכם זה 
ם דרישתם הראשונה. החברה תודיע לספק על נזק, דרישה ו/או תביעה ו/או הדין וזאת מיד ע

כאמור ותמסור לו את מסמכי דרישה ו/או תביעה כאמור שנמסרו לה ותאפשר לו הזדמנות 
 סבירה להתגונן על חשבונו ותוך שיתוף פעולה עם החברה )למעט סיוע כספי(.

 זכויות קניין .13

ו/או למי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין,  לספקכל המסמכים והמידע מכל סוג שיימסרו  14.1
במהלך הליך המכרז ו/או ביצוע ההסכם והעתקיהם, הינם רכוש החברה ויימסרו לצורך 

מתחייב שלא להעביר את הנ"ל לצד שלישי, במהלך  הספקבלבד.  השירותיםמטרת ביצוע 
יר את הנ"ל ואת יחז הספקתקופות ההסכם ואחריהן, למעט לצורך ביצוע השירותים. כמו כן, 

ד בגמר השירותים ו/או עם מצויים בידי צד שלישי( לחברה, מיעותקיהם )לרבות כאלה ה
 מסירת דרישתה ומכל סיבה. 

 ,תוכנית, מסמך, מידעהחברה תהיה בעלת מלוא זכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, בכל  14.2
ביצוע השירותים או שנוצרו בקשר עם ההזמנה לצילומים או העתקים  ,שרטוטים, רעיונות
ן, בין שהופקו ו/או יוצרו בכל דרך על ידי או כתוצאה מה ביצוע השירותיםבמהלך  ושייווצר

מוותר בזאת על כל זכות  הספק"(. התוצרים)להלן: " ו/או מי מטעמו ובין אם לאו הספק
בקשר לאמור בסעיף זה ובכלל זה על זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה 

לא יהיה  הספקו/או מדינת ישראל, לרבות ומבלי למעט מסמכים, מידע וכל תוצרי העבודות. 
ה רחבלבהתאם להסכם זה.  השירותיםרשאי לעשות כל שימוש בתוצרים, אלא לצורך ביצוע 

, בקשר עמם לרבות התיעוד המקורי ,, לקבל את כל התיעודתוצריםהזכות להשתמש ב תהא
בין בעצמה ובין  המצא לנכון לפי שיקול דעתתלהכניס בו שינויים ולעשות בו כל שימוש ש

כל טענה  לספקולא תהיה שלישי,  עם צד י, לרבות לשם התקשרות כלשהשלישיבאמצעות צד 
 .תביעה בגין כךאו 

 הספקלעיל בהתאם לפס"ד סופי וחלוט, יהיה  14.2-ו 14.1 פיםבסעיו זכויות כאמור הופר 14.3
האחראי הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים 

 שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור. 

לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ושבגינו שילמה החברה,  הספקכל חומר שירכוש  14.4
להעבירו לחברה מייד בסיום השימוש בו לצורך ביצוע  הספקיהיה רכושה של החברה, ועל 

 העבודה.

שלא הסכם זה באופן ביצוע העבודות ומתן השירותים על פי מתחייב לפעול במסגרת  הספק 14.5
פגיעה הפרת כל זכות קניין רוחני, לרבות בשל  חברהלגרום לתביעה נגד היהיה בו כדי 

 .או פגיעה אחרת בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו בזכויות יוצרים של צד ג'

יפצה את החברה פיצוי מלא בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין תביעה או דרישה של צד  הספק 14.6
 שלישי שעניינה פגיעה בקניין רוחני.

אחר תום תקופת הסכם זה ותמשכנה לחול ללא הוראות פרק זה תעמדנה בתוקפן אף ל 14.7
 הגבלת זמן.

 מעביד –העדר יחסי עובד  .14

קבלן עצמאי,  –מוסכם כי היחסים שבין החברה ובין הספק ו/או מי מטעמו הם יחסי מזמין  15.1
כי מעמדו של הספק ו/או מי מטעמו לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק 

, וכי לא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לבין הספק ו/או 1974-חוזה קבלנות, תשל"ד
 שלוח ו/או יחסי שותפות. –מעביד ו/או יחסי שולח  -כל מי מטעמו יחסי עובד 

לקיים את הוראות כל דין הנוגעות להעסקה, תשלום שכר עבודה ושכר  הספק מתחייב 15.2
את כל  במלואםישלם וינכה  מינימום של המועסקים מטעמו לפי הסכם זה ובכלל זה

כל של  עבודתםסים וכל החיובים האחרים החלים עליו על פי כל דין בגין יהתשלומים, המ
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, ללתשלומים הנ" בלעדי אחראי, והוא זה שיהיה ם בעבודות במסגרת הסכם זהעובדיה
 . לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ותשלום קרנות סוציאליות

על ידו כלפי העובדים המועסקים במשך כל תקופת ההסכם יהיה האחראי הבלעדי  הספק 15.3
בגין כל אחריות, חובה או חבות )לרבות קבלן ו/או ספק משנה( ו/או על ידי מי מטעמו, 

 חב או עשוי לחוב בהם. שמעביד

 סודיות .15

הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ו/או כל מסמך שיגיעו לידיו או לידי המועסקים מטעמו  16.1
בקשר לביצוע הסכם זה. כן חל איסור על הספק לעשות כל פרסום בדבר ביצוע העבודות עבור 

ם זה מתחייב להביא סעיף זה לידיעת המועסקים מטעמו בקשר עם הסכ הספקהחברה. 
במועד החתימה על הסכם זה יחתום הספק על התחייבות  ולוודא לביצוע סעיף זה על ידם.

להלן ויחתים את צוות העובדים מטעמו על נוסח דומה  'זנספח בנוסח לסודיות ואי שימוש 
 של כתב התחייבות.

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע  הספק 16.2
 השירותים. 

 עדר ניגוד ענייניםיה .16

בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ומתחייב כי אין הספק מצהיר , 'חנספח בהספק בנוסף להצהרת 
אם החברה. ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו ובין חשש ל
רשאית  א החברה, תההחברהובין ספק בין ה ענייניםניגוד חשש לכי נוצר מצב של  החברהתמצא 

ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש  . הספק מתחייבלבטל ההסכם לאלתר
ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית  הספקוד עניינים. לניג

להסרת ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות החברה 
 בקשר לכך.

 עכבון וקיזוז .17

מוותר על כל זכות לעכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכוש של החברה לרבות אך מבלי ספק ה 18.1
שירותים תוכניות, מסמכים, תוצרים אחרים של המוצרים, כלליות האמור לעיל על מלגרוע 

 .ובין אם לאו ספקומידע בכל צורה שהיא בין אם הופקו על ידי ה

שאית לעכב ו/או לקזז כל סכום, קצוב מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה, החברה ר 18.2
ושאינו קצוב, המגיע לספק לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת הספק ו/או בשל 

 אי קיום התחייבויות הספק לפי הסכם זה. 
 

 םהסבת ההסכ .18

הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין  19.1
ו/או חובותיו על פי הסכם זה לכל אדם, גוף או גורם אחר, אלא בהסכמה בכתב את זכויותיו 

ומראש מאת החברה. החברה תהא רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בכל דרך אחרת 
 את זכויותיה ו/או חובותיה לפי הסכם זה לחליפה על פי דין.

משנה, אין ההסכמה י קבלן ל יד, לביצוע העבודות או חלקן עההחברה את הסכמת נהנת 19.2
יות מלאה לכל רישא באחספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק פוטרת את ה

 .ומי מטעמם עובדיהם ,וחםכ י, באעבודותמעשה או מחדל של מבצעי ה
 

 הליכים משפטיים ותניית שיפוט והדין החל .19

ומלא ללא כל  הסכם באופן רצוףהמתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י  הספקמוסכם ו 20.1
הפסקה ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה וכיו"ב גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים 

י מי מהצדדים, לא יהוו בשום מקרה ל ידוקיומה לרבות פניה לבית משפט או הליך אחר ע
הסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או הלפי  הספקעילה לעיכוב ביצוע התחייבויות 

 י מי מהם לצורך ביצוע ההסכם.ל ידאף אם נמסר ע מהספקראל למדינת יש

הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי דעות אשר יתגלעו, אם יתגלעו ייושבו  20.2
אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט על ההסכם יחולו  וככל ובמידה ולא יושבו ביניהם

 המוסמך יהא אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
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 שינויים בהסכם ואי שימוש בזכויות .20

 כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.  21.1

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה,  21.2
לא ייחשב הדבר השתק ו/או ויתור של אותו צד על זכויותיו אלה ו/או על חובות הצד האחר, 

ם ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן. ולא יהיה בו כדי למנוע ירה המסוילא לגבי המק
 מלתבוע מן הצד האחר מלמלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם במלואן.

סכמה בנה ו/או המוסכם ומוצהר בזאת כי הסכם זה מבטא את מלוא הסכמות הצדדים וכל ה 21.3
בטלה מת הסכם זה שנעשו אם בכלל קודם לחתי אחרת ו/או קודמת בכתב ובין בעל פה

 ומבוטלת.

 הודעות .21
כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות בכותרת ההסכם 

ודעות שישלח צד למשנהו ה כל עוד לא הודיע מי מהצדדים להסכם על שינוי הכתובת או הנציג.
עם קבלת אישור אצל השולח על קבלת הפקס אצל הנמען.  -תחשבנה כמתקבלות: אם נשלחו בפקס 

עם קבלת אישור בכתב  -שעות מהמשלוח. אם נשלחו על ידי שליח  72תוך  -ם נשלחו בדואר רשום א
 מנציג הצד המקבל.

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:   
 

 :בשם חברת נתיבי  הגז הטבעי בע"מ  :__________________________________בשם
 

     _______________  _______________________    _______________ _______________________  
  חתימה               שם ותפקיד  חתימה     שם ותפקיד

  
    _______________  _______________________ _______   _______________ ________________  

            חתימה            שם ותפקיד  חתימה     שם ותפקיד     

 
 חותמת התאגיד:  ______________       חותמת התאגיד:  _______________    

 
 תאריך: ______________    תאריך: ______________
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 נספח א'
 

 חתימה בשם הספקאישור זכויות 
 

 

___________ מאשר בזאת כי _______________, מ.ר. _______אני, עו"ד / רו"ח _______

 ה"ה:

-______ ו___________ ת.ז. מס' ____________________________

_________________ ת.ז. מס' _________________ אשר חתמו לעיל בשם 

"( מוסמכים הספק)להלן: " ___________ .ח.פ     _, ______חברֹת____________________

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   ספקלחייב את ה

 

 

          _______________ 

 עו"ד / רו"ח                        
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 'נספח ב
 

 השירותיםמפרט 

 יצורף מתוך מסמכי המכרז בעת חתימת ההסכם[]       
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 נספח ג'
 
 ומחירוןכתב כמויות 

 
  [תצורף בגמר ההליך המכרזי הספק של ת מחירוהצע]
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 נספח ד'
 

 הוראות בטיחות וגהות
 

 (מצורף בנפרד)
 

 רשימת נספחי הבטיחות:
 

 .קבלנים לעבודת בטיחות הנחיות .1
 . PRMS) הגפה/ / קבלה) ז"נתג למתקני בכניסה בטיחות כללי .2
 .הטבעי הגז מערכת עבור( HSEוסביבה ) בטיחותבריאות,  דרישות .3
 Pre Task Planning  -  טופס עזר לתכנון עבודה מקדים .4

 

 

 , כפי שצורפו מהווים חלק בלתי נפרד מנספחי הסכם זה.נספחי הבטיחותרשימת 
 

 אישור

שלעיל ולאחר שעיינו  נספחי הבטיחותבחתימתנו להלן הרינו לאשר, כי קיבלנו לרשותנו את 

, אנו מאשרים, כי תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק םבתוכנ

 בלתי נפרד מההסכם.

 

 שם הקבלן שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך
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 נספח ה'
 

 תנאי ביטחון לביצוע
 לכבוד 

 בע"מ לישראלחברת נתיבי הגז הטבעי 
 "(נתג"ז"/"החברה)"

 עמידה בתנאי ביטחוןהתחייבות ל הנדון:
 

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

כל הסכם דורש בדיקה ביטחונית של הקבלן ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת  .1
 ע"י החברה. 

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

הסייבר הלאומי, בנוסף ועל פי צורך ודרישה של הגורמים המנחים את החברה, לרבות מערך  .3
יידרשו הקבלן ועובדיו לעבור בדיקה ביטחונית מקיפה יותר. בדיקות אלו יבוצעו ע"י מחלקת 

 הביטחון של החברה.

כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב  מקרה הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד,ב .4
  .הקבלןחשבון יבוצע הדבר על  העסקת מתחקר חיצוני,

יעברו את עובדים / קבלני משנה ש על ידיע את העבודות נשוא ההסכם רק הקבלן מתחייב לבצ .5
 .יקבלו אישור ביטחוני של החברה או מי מטעמההבדיקה הביטחונית ו

לצורך בדיקת הרישום הפלילי, יידרש הקבלן וכל הנותנים שירות לחברה מטעמו, למלא טופס  .6
ף למלא את הטבלה המפרטת ( ובנוס1 מוסף)מצ"ב כ הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

 (.2את פרטי העובדים )מצ"ב כמוסף 

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

ו תהליך בדיקה מובהר בזאת, כי לביצוע העבודות יאושרו עובדים / קבלני משנה שעבר .8
לעיל ועל פי כל דרישה של הגורמים המנחים או בעלי  ביטחונית ברמה הנדרשת כאמור

החצרים שבתחומם נמצאים מתקני החברה )במקרה זה יתכן שהבדיקה תבוצע ישירות מול 
 .מנהל הביטחון של החצר שבתחומה נמצא מתקן החברה(

ע העבודות, רשימה של כל העובדים הקבלן יגיש לחברה מיד לאחר הודעה על בחירתו לביצו .9
הרשימה תועבר למחלקת הביטחון  וקבלני המשנה שבדעתו לבצע באמצעותם את העבודות.

 ( יום בטרם מועד התחלת ביצוע העבודות. 14לא יאוחר מארבעה עשר )של החברה, 

במידה שבמהלך ביצוע העבודות הקבלן או מי מטעמו יבקש להעסיק עובדים נוספים, יגיש  .10
לא יאוחר מארבעה הנוספים, את רשימת העובדים של החברה, הביטחון  למחלקתלן הקב

 ( יום לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.14עשר )

את אופן ביצוע הבדיקה הביטחונית, לרבות הביטחון של החברה  מחלקתהקבלן יתאם עם  .11
שרדי החברה, מועד להתייצבות כלל העובדים וקבלני המשנה המיועדים במועל פי צורך, 

 למילוי טפסים בנוכחותו או מי מטעמו.

יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר את או לבעל החצר שבה נמצא מתקן החברה, לחברה  .12
את לנמק  להם חובההיה ת, מבלי שםהקבלן, העובדים וקבלני המשנה של הקבלן או לא לאשר

 .הםהחלטותי

העסקת עובד של הקבלן או מי , מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר קלמען הסר ספ .13
מטעמו או להפסיק העסקת / מתן שירותים מטעם גורם כאמור לאחר שאושרה העסקתו או 

. לא תהיה לקבלן כל , מכל סיבה שהיא, לרבות בהיבטי בטיחות וביטחוןההתקשרות עמו
טענה באשר לאמור לעיל והקבלן מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי או שיפוי בגין הוצאות 

 היו לו בגין האמור.שי

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

פחות מפעם בשנה ו/או בהתאם לדרישות החברה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול על 
כל הבאים מטעמו לביצוע העבודות והיא אינה גורעת מאחריות וחובות הקבלן, עובדיו ו

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

החברה את אישורי הכניסה למתקנים שבהם היה הקבלן מתחייב להחזיר למנהל הביטחון של  .16
ד בסיום עבודתו של כל אחד מהעובדים לו ניתן האישור, מיצורך באישורים כאמור, של כל 

 עובד ובכל עת שידרוש זאת.

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

 .מחלקת הביטחון של החברה

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

 נוהלי נספח זה.

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

והמשטרה  וראות מערך הסייבר הלאומי, משרד הביטחון"( ומתוקף כך כפופה לההחוק"
לאבטחת מערכות ממוחשבות  "( בכל הנוגע לביצוע פעולותהביטחון גופי)להלן בסעיף זה: "

חיוניות, כהגדרתן בחוק, ולאבטחה פיזית של המתקנים. לפיכך, מובהר בזאת, למען הסר כל 
ספק, שביצוע העבודות כפוף לאישור גופי הביטחון או מי מהם וכי ייתכן שיחולו שינויים עקב 

מתחייבים הוראות גופי הביטחון. במקרה כאמור תורה החברה לקבלן לבצע את השינויים ה
 מהוראות גופי הביטחון והקבלן מתחייב לעשות כן.

 
 ולראייה באנו על החתום:

 
 תאריך חותמת חתימה בר"ת תפקיד שם מלא
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 מוסף 1 - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
 
 

 1981עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א 
 

 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 

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

 הביטחון.

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

במרשם הפלילי  י, כי משטרת ישראל תעביר לנציג המוסמך בנתג"ז כל מידע המצוי אודותי1981תשמ"א 

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

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

 הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.

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

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

 תאריך                                       חתימה                                              
 

 :נציג מחלקת הביטחון נחתם בפני
 
   _________________     ___              ______________________          _________________       _________________ 

 חתימה             תאריך                    שם פרטי ומשפחה                       מס' זהות                        
 

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

 לחתימת הקטין/ה.
     _______________          ______________________________         _____ 

 חתימה      תאריך                     שם מלא של ההורה/אפוטרופוס                                 
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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

 DD/MM/YYYY אותיות ללא 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 
 תווים

 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים
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 נוסח אישור על עריכת ביטוח -נספח ו'

 

  

 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
 
 

לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנ
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם
חברת נתיבי הגז הטבעי 
לישראל בע"מ ו/או חברות בנות 
ו/או חברות אחיות ו/או חברות 
אם ו/או חברות מסונפות ו/או 
מדינת ישראל, לרבות עובדיהם, 
מנהליהם, בעלי מניותיהם 

הדירקטוריון )אשר כולן וחברי 
  "(החברהיחדיו להלן: "

 

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

  אחר: ☒

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
מגדל עתידים, קרית עתידים, 

 6158101, תל אביב 58177ת.ד. 
1093100 

 

 מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
 אחריות/ סכומי ביטוח

מספר 
 פוליסה

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

"ביט" /   צד ג'
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
ביט" "הראל 

 / "מנוביט"

  4,000,000 ₪   302 ,304 ,309 ,315 ,
321 ,328 ,307 ,322 ,
329 . 

"ביט" /   אחריות מעבידים
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 / "מנוביט"

  20,000,000 ₪  309 ,319 ,321 ,328. 
 

"ביט" /   חבות המוצר 
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 / "מנוביט"

  4,000,000 ₪   302 ,304 ,309 ,321 ,
328 ,332 (12 

 חודשים(

"ביט" /   אחריות מקצועית
"פסגה" /  

"מגדל ביט" / 
"הראל ביט" 

 / "מנוביט"

  4,000,000 ₪  301, 302, 303 ,304 ,
309 ,321 ,325 ,326 ,
327 ,328 ,332 (12 

 (.חודשים
 

בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים 
 (: 2019במאי  15של המפקח על הביטוח מיום 2019-1-6 ביטוח  ג' לחוזר
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 'זנספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
 
 

 לכבוד 
 "(החברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"

 
 התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פניםהנדון: 

"( עתיד להתקשר עם החברה לצורך מתן מקבל המידעוהח"מ, _______________ )להלן: " הואיל: 
 (;"השירותים"שירותים כהגדרתם במסמכי ההזמנה להציע הצעות )להלן: 

ובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים החברה עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני  והואיל:
 ידע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;עובדיו )או שיתגלה לנו באופן אחר( מ

והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל  והואיל:
)להלן:  1968-המידע להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 "(;מידע פנים"

מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק והסכמת החברה להתקשר עם  והואיל:
בתנאי מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע 

 פנים.

"( כתב התחייבות זהלפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "
 כדלקמן:

 מידע סודי .1

 ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:מידע סודיזה יהיה למונח "בכתב התחייבות 

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 

פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, לרבות ומבלי לגרוע -בעלבעקיפין, בין בכתב, בין 
מכלליות האמור לעיל, נתונים מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים ו/או טכניים, פרטים בנוגע 
ליכולות טכנולוגיות, תהליכים וכל דוגמאות, מסמכים, מפרטים, תכניות, שרטוטים, טבלאות, 

)בכתב, בקבצי  נתונים בנוגע לשווקים ונתונים אחרים,תכניות עסקיות, רשימות של לקוחות, 
מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, 
תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, 

, רשימת לקוחות החברה, מחירונים, הנחות, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרים, מדיניות של החברה
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, 

נכסי החברה, רכישות ומכירות ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, 
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 

מידע סודי או העשויים  סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה, וכן כל דבר ועניין המכילים
לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל 

כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת  למעטצורה שהיא, 
 התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.

 התחייבות לשמור על סודיות .2

החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן /  .2.1
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. 

הסר ספק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם עוד מובהר, למען  .2.2
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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לא להעבירו לכל אדם או גוף, מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ו .2.3
ולא לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דרך שהיא, אלא 

 לצורך השירותים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב מקבל המידע, כי לא יפרסם את המידע הסודי, ולא  .2.4
ניתנה לכך הסכמת החברה מראש יעבירו לצד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא, אלא אם 

 ובכתב.

 מידע סודי אשר מקבל התחייבויות מקבל המידע, כאמור בכתב התחייבות זה, לא יחולו על .2.5
 המידע יוכיח כי הוא:

 נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; .א

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

 התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו; .ג

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

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים 
 למקבל המידע.  מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים

מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו  .2.6
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 

פנים, כאמור בכתב התחייבות זה, על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע  במידע
לידיעתם. מקבל המידע ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או 
כל חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי כתב התחייבות זה. מקבל המידע יהיה 

 ובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.אחראי לכל הפרה מצד ע

מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך  .2.7
שהיא, של כל חלק מהמידע הסודי, מבלי לקבל אישור לכך, מראש ובכתב, מהחברה. עוד 

קבלת השירותים על ידו או מיד עם מתחייב מקבל המידע להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן / 
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, 

ם מתן / קבלת דוחות ונתונים רשומים אחרים, אשר נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר ע
 השירותים.

השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם -התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי .2.8
 זה אינה מוגבלת בזמן.

 אי עשית שימוש במידע פנים .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה, מקבל המידע מתחייב, כי 
חוק )להלן: " 1968-פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"חהיה והמידע הסודי יהיה בגדר מידע 

"(, לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים ניירות ערך
 כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

 רישיון והסכמים עתידיים .4

א לידיעתו אך מקבל המידע מצהיר, כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מוב .4.1
 ורק לשם מתן / קבלת השירותים.

מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו, על ידי  .4.2
החברה או מי מטעמה, אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע 

 הסודי, והוא מתחייב לא לנהוג במידע הסודי מנהג בעלים. 
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 ת התחייבויות מקבל המידעפיצוי בגין הפר .5

מקבל המידע מתחייב כי ידוע 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 

נזקים חמורים. מקבל המידע מצהיר המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום לחברה 
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 

התרופות והסעדים האחרים, העומדים מהפרת התחייבויותיו דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר 
 לרשות החברה על פי כל דין, עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.

 ויתור .6

שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה, או על פי 
ע על פי כתב קיום של התחייבויות מקבל המיד-כל דין, או כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי

 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 

 צווים כנ"ל.המידע ומתחייב שלא להתנגד למתן 

 הדין החל וסמכות מקומית .7

 מוסכם, כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.

אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע -לבתי המשפט בתל
פר אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מ בקשר עם כתב התחייבות זה.

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. 

 ות ושונותתוקף ההתחייב .8

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 

/או מקבל המידע ו/או ברשותו ו/או בשליטו של כל אדם אחר מטעמו, בין אם נעשה על ידי החברה ו
 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.

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

 

 

 

  __________      ______________         ________________            ________________ 

 חתימה   תאריך      שם החברה         שם 
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 נספח ח'

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

 לכבוד 

 "(נתג"ז" / "החברה)" חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

]ח.פ./ שותפות/ ______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 

 "( מצהירים בזה בכתב כדלקמן: ספקה)להלן: " ת"ז[

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

 .הספקמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם  הנני .2

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

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת  .4
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 

 גוף אחר רלוונטי, המתחרה בעסקי החברה.  התשתיות ו/או כל

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

עבודות הלתנו לבצע את החברה, ואין בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכו
על ידינו בעבור החברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע  שתבוצענה

 לממונהת לחברה, לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות, הננו מתחייבים להודיע על כך והעבוד
לנקוט  או למנכ"ל החברה, מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי. כמו כן, אנו מתחייבים

בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים 
 ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.

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

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, 

ע במישרין ו/או בעקיפין בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפי
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 

 ובעים ממנו.הנ

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

ת אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל אלא אם קיבל א
להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר 

 סיום ההסכם מכל סיבה. 

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

התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת 
  ההסכם.

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

 תחרותית, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
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אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי  .10
וע ההסכם מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצ

 לרבות השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה   .11
 זו.

אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו  .12
 ברה.  בתוקף תפקידנו כנותן שירותים לח

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

 

 :הספקולראיה באנו על החתום בשם 
 

 
 
 

 אימות חתימה
 

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

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

 
 

                 ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
     

    


