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 הסכם שירותים 

 בין: 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

   6158101ת"א  ,םי, קרית עתיד58177ממגדל עתידים, ת.ד.  

        "( המזמין "/ "החברהלהלן: ") 

  

 מצד אחד;

 

 לבין: 

  ____________________  

 ח.פ. _________________ 

 מרח' ___________________________________ 

          "(  הספק)להלן: "         

 מצד שני; 

 

והעתקות    דפוסירותי  ש  ןלמתTENDER/INGL /2022/30והחברה ערכה מכרז פומבי מס'   : הואיל
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז;אור

" : והואיל )להלן:  נספחיו  על  המכרז  לתנאי  בהתאם  המכרז,  במסגרת  הצעה  הגיש  הצעת והספק 
 "(; הספק

היד והואיל:  את  בידו  יש  כי  ומתחייב,  מצהיר  וכח והספק  הציוד  המומחיות,  הניסיון,  האדם  -ע, 
התחייבויותיו מלוא  קיום  לשם  של פ-על   הנדרשים  המלא  רצונה  לשביעות  זה  הסכם  י 

 רז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו; החברה, הכל כמפורט ובכפוף לתנאי המכ

הספק  והואיל:  של  הצעתו  שאם  באופן  ביניהם  היחסים  מערכת  את  להסדיר  מעוניינים  והצדדים 
 ידי החברה, יחולו בין הצדדים הוראות הסכם זה;-בחר עלת

 

 דלקמן:כם בין הצדדים כסוהולפיכך הוצהר, הותנה 

 הגדרות, פרשנות ותחולה 

 : " תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידםההסכםבמסמך הסכם זה שיקרא להלן " 1.1

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.  - " נתג"ז"/" החברה"

  כצד על הסכם זה.וחתם  שירותיםמי שנבחר ע"י החברה לביצוע ה - " הספק"

 .מהםאו חלק  שירותים הם עיוצבמ כל אתר בו  - " אתר"

 " מכרז"

 

הכולל כחלק בלתי נפרד  ,העתקות אורדפוס  שרותי  למתןהמכרז שפרסמה החברה  -
מסמך צרפה  כל  שהחברה  אחר  למכרז  ומפרט  מסמך  וכל  זה  הסכם  לרבות   ,
 .ומפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו לשהמכרז 

וי  שרות - " השירותים " אורדפוס  תנאי   עבודותה  לכלרבות  ,  העתקות  לפי  כנדרש  והשירותים 
 הספקשיבצע    ,(' אנספח  מפרט השירותים )על כל נספחיו, לרבות    וההסכם  מכרזה

ה כלוהסכם  לפי  והמקובלים ודין    לפי  הנלווים  הדברים  וכל  שירות  כל  אספקת 
לשביעות רצונה המלא של החברה  כך שימלאו  שירותים  האחרים לצורך השלמת ה 

    .וכל דין ו להן לפי ההסכםעבקנאחר המטרה והשימוש ש
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אחר מטעם החברה כפי שתודיע   או נציג מוסמך,  מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהל - "מונההמ"
החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת בהודעה    .בכתב  ספקה לרהחב

 .ספקבכתב שתשלח ל

 שבתון(.  ימיו)כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג  םימים קלנדאריי - " ימים" / "יום"

 

 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות. 1.2

או סיום ההתקשרות   שירותיםה  סיום ביצוע  ראו עפ"י האמור בהן חלות לאח  הוראות ההסכם שמטבען 1.3
ה סיום  טרם  )אף  שהיא  סיבה  ימשיכו  שירותיםמכל  סודיות,  לעניין  התחייבות  למעט,  ומבלי  לרבות   ,)

 ם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא. סכהה לחול על אף סיום

כל תנאי    לפי הדין, אלא להוסיף עליהן בלבד.  הספקואחריות  אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות   1.4
ו/או ישנו מההסכם,    ו הוראה המופיעים במסמך אחרו/א יגרעו     הספקוהתחייבויות    זכויות החברהלא 

    .בכתבובמפורש  החברה אלא אם הסכימה להם לפיו,

מעיקמ 1.5 היא  הוראה  כי  בהסכם  שנקבע  יסודיותןום  מעצם  לגרוע  בכך  אין  אחרות    קריו  הוראות  של 
 בהסכם, לפי נסיבות העניין.  

ישיוהוצא 1.6 בהת  רווח רות  הפסד  ללא  אך  וחומרים  אדם,  כח  בגין  הוכחו,  אם  הוצאות,  משמען  זה  סכם 
    והוצאות עקיפות כהוצאות מימון, הוצאות כלליות וכיו"ב.

 

 ובדיקות מוקדמות  הספקלליות של כ ת ו הצהר .2

 מצהיר ומתחייב כלהלן:   ספקה

  מקיים י הוא  וכהסכם על ידו  הו לביצוע השכי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כל  2.1
למלאם בכל תקופת    ך, וימשיו/או לפי המכרז  ו/או לפי ההסכם  את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין

ת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם )גם לאחר השלמת ו אם יהיו ובכל תקופה נוספיתוכההסכם על האר
 (: שירותיםביצוע ה

הנ  בעל  ואה 2.1.1 המקצועי,  מיהידע  ורמת  הסיון  בתחום  גבוהה  כל וברשותו  ,  שירותיםומחיות 
    ההיתרים, וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק; , האישורים,תהרישיונו

היכולת לגבות בכוח אדם בעת היעדרות  לרבות    המתאימים;  םירוהחומ  כל כח האדם   ולרשות 2.1.2
    ;של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים, מסיבה כלשהי

 ור עוסק מורשה וניהול ספרים;  , אישפיננסי כושר בעל ואה 2.1.3

ו/או מי מטעמו בקשר לאמור    ספקה  מן  הנובעת  שירותיםבאם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע הכי   2.2
  ה.  וצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זהו םישא בכל תשלו

התשל"ז  2.3 ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  המפורטים  התנאים  בכל  עומד  הוא  לא  צומ  1976-כי  כי  היר 
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים שלעיל המונעים מהחברה 2יימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף  ק

 להתקשר עמו בהסכם.

הצעתוכי   2.4 הגשת  ההסכם,  ע  ידמ  לכבדק    לפני  לביצוע  הקשור  מלוא  ורלוונטי  אחר  למלא  בידו  יש  כי 
ההסכם והתמורה על פיו    ת גבוהה וכייהתחייבויותיו על פי ההסכם, ולוחות הזמנים שבו, ברמה מקצוע

גורם   כל  בגין  החברה  כלפי  לו,  שתהיה  או  שיש,  טענה  כל  על  מוותר  והוא  הדעת  את  ומניחים  הוגנים 
    .ותעהמשפיע על כדאיות הצ

או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור על כך מיד   הספקגילה  2.5
 .  מונההודעה למ

יות בלעדית  אחרוהוא נוטל  וכל דין  על פי הוראות ההסכם    שירותיםאת כל הוהוא יבצע  שלמה  תו  הצע  כי 2.6
 .םותוצר  שירותיםכלפי החברה ל

של אחר.   להפר זכויות יוצרים  לחברהולא יגרום    זכויות יוצרים של אחר  רפיכי בכל פעולותיו, הוא לא   2.7
ישפה את   זה,  ו/או    בגין  החברההפר הספק את הוראות סעיף  נזק  ו/או הוצאה שייגרמו להכל  , הפסד 
 החברה. עם דרישה ראשונה של  לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד
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    שירותיםהטיב  .3

, לרבות  סבירים הדרושים למתן השירותים בהתאם להסכם זהוהסידורים ה  תונ יבצע את כל ההכ  ספקה 3.1
  .' אנספח בהתייחס למפרט השירותים המצורף כ

תוך מילוי  בתחומו,  מומחה    ספק מיבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל    הספק 3.2
אספקתם,   או  השירותים  מתן  על  החלים  ותקינה  דין  כל  ממיטיהוראות  ממז  בשקיע  ניסיונו,  נו,  רצו, 

לצורך אספקת השירותים ומיומנויותיו   קפהס.  של החברה  הוהסביר  הלשביעות רצונה המלאו  אמצעיו 
שמתחייב   והסביר  הנדרש  דבר  כל  אחר   ספקלעשות  מתן  ב  המומחה  סביר  לצורך  עושה  היה  תחומו 

    השירותים בהתאם להסכם זה. 

 

 השירותים ואופן מתן  היקף  .4

לספק מעת   ביצוע שירותים על פי הסכם זה, תוציא החברה הזמנת עבודה בכתבשל    ל עוע בפוכתנאי לביצ 4.1
, כמויות, םומאפייניה  . במסגרת הזמנת העבודה יוגדרו השירותים הרצויים("הזמנת עבודהלהלן: ")לעת  

השירותים,   לביצוע  זמנים  לוחות  מועדים,  רלוו  הנחיותהיקפים,  פרט  כל  וכיוצ"ב  אחר מיוחדות  נטי 
 החברה.  ועל, הכל לפי שיקול דעתה שלירותים בפש ה עלביצו

והתאמהחברה   4.2 שינויים  לספק  נשלחה  שכבר  עבודה  בהזמנת  לערוך  רשאית  שינויים  תותהא  לרבות 
 . הבלעדי בכמויות, בלוחות הזמנים ויעדים, והכל בהתאם לצרכי החברה ושיקול דעתה

השירותים הנדרשים    ת לבצע אתנמ  להוציאה החברה הזמנת עבודה לספק, יבצע הספק את כל הדרוש ע 4.3
ביצוע את  ישלים  וכן  הפסקות  וללא  עיכובים  ללא  בהתאם    ברציפות,  האפשרית,  במהירות  השירותים 

 . העבודה ובכפוף להוראות המפורטות בהזמנת

שיוגדרו בכל הזמנת    לבצע ולספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים  מחויבמובהר בזאת, כי הספק   4.4
לספק שתצא  ושי  שרוא  עבודה  החברה  לצרכי  בהתאם  מלוחות   קולנקבעו  חריגה  כל  הבלעדי.  דעתה 

 .החברה בלבד הזמנים הנ"ל תתאפשר באישור מראש ובכתב של

על 4.5 הספק  התחייבויות  משאר  לגרוע  הע  -מבלי  ייחשבו  ההסכם,  כמושלמותפי  שבחנה   בודות  לאחר  רק 
נת העבודה והתקבל אישור זמוה  ההסכם  החברה ו/או מי מטעמה את ביצועם ואת התאמתם להוראות

על  .  העבודות במועד ובתנאים הנקובים בהסכם ובהזמנת העבודה  בכתב של החברה, המעיד על השלמת
מנת   -השירותים, על  אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אין באישור החברה ו/או מי מטעמה את השלמת

ו/או ביצוע  לטיב  הספק,  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  מוותר  כיאל  לגרוע  והספק  השירותים,  ות 
ג שהן, בקשר  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסו   בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק

 .לכך

למפרט  החברהמצאה   4.6 מתאימים  אינם  או  העבודה  להזמנת  בהתאם  אינם  השירותים  לוקים    כי  ו/או 
תה  אחר,  ליקוי  כל  ו/או  רשאית  בחסר  את  החברהא  העצרתו  לפסול  את   בודהי  לספק  מתחייב  והספק 

תוך   לנדרש  בהתאם  זמן אחר  24השירותים  פרק  תוך  או  ידי    שעות  על  זאת  החברהשיוכתב  עשה  לא   .
על פי   לחברהההתקשרות ולנקוט בכל סעד או תרופה המגיעים    להפסיק את   החברה הספק, תהא רשאית  

 . דין הסכם ו/או על פי כלה

, בהתאם להזמנות עבודה שיקבל מעת לעתבהתאם לצרכי החברה,  יהיה תדירות והיקף ביצוע השירותים 4.7
 .הספק מהחברה

ומאפייניהן 4.8 מועדן  העבודות,  היקף  העבודות.  לביצוע  הינו הסכם מסגרת  זה  בכלל)  הסכם  ייקבעו  (אם   ,
החברה אינה מתחייבת להזמין   כיפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר,    -פי צרכי החברה, ועל-מעת לעת, על

מסוימים, אם בכלל, והינה רשאית להורות לספק   או במועדים/זה מהעבודות, בהיקף כלשהו ויא  קמהספ
תקופת במהלך  עת,  בכל  ביצועם  הפסקת  ההארכה    על  מתקופות  איזה  במהלך  ו/או  ככל )ההתקשרות 

ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך, למעט   , וזאת מבלי שהספק יהיה(ותחולנה זכאי לכל פיצוי 
 .ה והאמור בהסכםרומתה

להזמין  החברה   4.9 והיא  מהספקאינה מחויבת  חלק מהם  או  קבלת השירותים  פניות   את  לפרסם  רשאית 
בין גורמים אחרים,  עם  להתקשר  ו/או  נוספים  ו/או מכרזים  ובין שלא,    נוספות  למכרז  הצעות  שהגישו 

 .לשם קבלת השירותים, או חלק מהם

עיכ 4.10 לכל  הבלעדית,  באחראיות  יישא  על   בוהספק  התחייבויותיו  ז -בביצוע  הסכם  למועדים  הפי  ביחס 
 .שנקבעו לשם כך בהסכם, ובהזמנת העבודה

בסעיף   4.11 תחשב  4האמור  הספק  ידי  על  ממנו  חלק  הפרת  או  והפרתו,  ההסכם,  מעיקרי  הינו  להפרה   זה 
 .יסודית של ההסכם
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 לביצוע השירותים כוח אדם .5

המוע  ספקה 5.1 לגבי  ההסכם,  תקופת  בכל  לנהוג  ה  םיקסמתחייב  בביצוע  זה,   שירותיםמטעמו  הסכם  לפי 
ב דין  בכל  לאמור  הקשורים בהתאם  החוקים  כלל  לרבות  עובדיו,  לבין  מעסיק  בין  העבודה  יחסי  תחום 

מכלליות  לגרוע  ומבלי  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  וצווים,  תקנות  ישראל,  במדינת  החלים  והעסקה  בעבודה 
התע שירות  חוק  למעט:  ומבלי  לרבות  לעיל,  תשי"טהקוסהאמור  ומנוחה, 1959-,  עבודה  שעות  חוק   ,

שעות1951-תשי"א חוק  תשי"א  ,  ומנוחה,  תשל"ו1951-עבודה  מחלה,  דמי  חוק  חופשה  1976-,  חוק   ,
תשי"א תשי"ד1950-שנתית,  נשים,  עבודת  חוק  תשכ"ו1954-,  ולעובדת,  לעובד  שווה  שער  חוק   ,-1965  ,

, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,  1953-נ", חוק החניכות, תשי 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"נ 
חוק  1951-תשי"א תשי"ח,  השכר,  תשכ"נ1958-הגנת  פטורין,  פיצויי  חוק  הלאומי 1963-,  הביטוח  חוק   ,

תשנ"ח  משולב(,  חוק  1995-)נוסח  התשמ"ו  שכר,  עבודה(, 1987-מינימום,  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק   ,
, שבין לשכת ו/או המיוחדים  םיהקיבוציים הכללי  םימכהאמור בהוראות ההס  אתוכן  ,  2002-התשס"ב

שנערך והוא בר תוקף בענף אחר  גונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי  התיאום של האר
ה  המתאים למתן  בעתיד, והשירותים  שירותיםהרלבנטי  יתוקנו  או  יוארכו,  אלה  שהסכמים  כפי  או   ,

 . להא םילרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמ

מעת  הספק 5.2 כנדרש  עובדיו  ביטוחי  כל  את  מקיים  הוא  כי  חבות    מצהיר  ביטוח  לרבות  חוק,  פי  על  לעת 
 מעבידים, ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת, ויישאר כזה במשך כל תקופת ההסכם.

 

   נציג החברה –סמכויות הממונה  .6

וככל שינתנו ו/או כל    םא  היבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונ  הספק 6.1
 , בשיתוף פעולה עמם. ספקלכך עפ"י הודעה שתימסר  גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך

לביצוע ההסכם  , כל דבר בקשר  הספק, בנוכחות  דוקולפי שיקול דעתו הבלעדי לב  רשאי בכל עת  ממונהה 6.2
 .כל דרך סבירהא ובלמ ןפלשם כך ולשתף עמו פעולה באולסייע לממונה מתחייב  הספקועל ידו 

יינתנו לפי שיקול   6.3 דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים מקובלים הוראות והחלטות הממונה 
השירותים התחייבויות    .בתחום  מכל  לגרוע  כדי  באמור  לחול    הצעתובמסגרת    הספקאין  ימשיכו  אשר 

  ספקלממועד מסירתן    קפסה  ת אממונה הן סופיות ומחייבות  ההוראות והחלטות    .במלואן כלפי החברה
מטעמו   מי  ללאספקוהו/או  אחריהן  ימלא  עליהן  ן  חולק  הוא  אם  אף  באחריות    ספקה.  דיחוי  ישא  לא 

מיד לאחר קבלתן במידה ומסר על כך הסתייגות בכתב לממונה    להשלכות כל הוראות והחלטות כאמור
 מהממונה.

נועדה   6.4 למתן ההנחיות שלעיל  כיכרק  הסמכות  להבטיח  אין במלוא  יקיים את ההסכם  קפסה  אמצעי  ו. 
ע"י גוף מטעם החברה, לגרוע ו/או לשנות בדרך כלשהי מהתחייבויות במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות  

 הספק לממונה אין סמכות לשחרר או להקל מהתחייבויות ואחריות    לפי ההסכם והדין.  ספקהואחריות  
 לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע השירותים.  

לה עם הממונה וכל מתחייב לבצע את השירותים בשיתוף פעו  הספקלעיל    כלליות האמורמ  עורמבלי לג 6.5
גורם אחר מטעם החברה ו/או אחר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל הוראותיהם, 

  אם וכלל שינתנו מעת לעת. 

 

 ביצוע עבודה על לוחות זמנים ודו"ח  .7

לו    הספק 7.1 ידוע  כי  לבצעמב  םינלוחות הזמשמצהיר  עליו  ב  את השירותים  סגרתם  פעילות כל  הם  שעות 
ובהת השירותיםהחברה  לצורך  לעת,  מעת  הממונה,  ע"י  שיוגדרו  הזמנים  ללוחות  וכי  אם  את ,  יבצע 

בכתב    ממונהידווח ל   הספקלשם כך.    המתאים  האדם, ומתחייב כי לרשותו כח  התאם להםב  שירותיםה
ב הקשור  עניין  כל  חשש    שירותים על  בפיש  יכשיש  התקדמות  על  הזמנים   םיצועיע  מלוחות  חריגה  או 

   ת מסירת מועד מעודכן ליישום(.)לרבו םלהשלמת

 

 , תנאי התשלום והגשת חשבונית התמורה .8

מובהר, כי המחיר שננקב בהצעת המחיר של הספק כפי שאושרה ע"י החברה מהווה המחיר המוסכם בין  8.1
  .הצדדים )בכפוף להנחה אם ניתנה(

 את התמורה  תשלם החברה,  על פי ההסכם  הספקומילוי כל התחייבויות    שירותיםהל  לכ  עתמורת ביצו 8.2
מחיר   להסכם   הספקשבהצעת  שצורפה  ניתנה(  אם  הנחה  )לרבות  החברה  ע"י  שאושרה    ( ' דנספח  )  כפי 

ו  החברה  בידי  )"הספקונחתמה  התשלום  במועד  בחוק  כשיעורו  מע"מ  בצירוף  בהתאם התמורה ,   ,)"
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    . הספקי "ע לע ופב שירותיםלביצוע ה

,  כנספח ד'  ר עבודות ו/או פריטים ו/או שירותים מסוג שאינו כלול בכתב הכמויות המצורף מחירים עבו 8.3
ו/או ו/או שירותים אלו, כפי שיקבעו   יקבעו במשא ומתן ובהתאם למחירי השוק עבור עבודות  פריטים 

 החברה. בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של 

מ 8.4 היא  לעיל  אינה    הצמהתמורה  לשינויוסופית,  הצעת    ניתנת  הגשת  בגין  הכל"  וביצוע    הספקו"כוללת 
הקשורות    שירותיםה העלויות  כל  למעט,  ומבלי  לרבות  ובעקיפין,  במישרין  ההסכם,  פי  דיקות,  בבעל 

היטלי מסים,  ונסיעות,  םאחריות,  רכב  עבודה,  שכר  אגרות,  רישיונות,  היתרים,  טלפון,  ל,  אש"ל,  ינה, 
ות ע  םולשביטוחים  והשתתפויות  ומשרדיות, צמיותפרמיות  ניהוליות  הוצאות  משפטיות,  הוצאות   ,

מוותר בזה ויתור    הספקלמעט מס ערך מוסף.  .  עלויות חד פעמיות ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים
ו/או תביעה מעבר לסכום התמורה. כל שינוי כלפי על כל טענה  ומוחלט  ה  סופי   שירותיםמעלה בהיקף 

   מראש ובכתב של החברה.  , כפופה לאישורספקה להמגיע הרוו/או התמ

מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ   הספק 8.5
 ל, וכי למעט התמורה הקבועה בהסכם זה אין הוא זכאי לכל תשלום, החזר או תמורה נוספים מכספקל

     אם נקבע במפורש אחרת. במישרין או בעקיפין, אלא ,ויתסוג שהוא בעבור עבודתו ושירו

לדו"ח יצורפו הזמנות העבודה החתומות  .  השירותיםלממונה דו"ח על ביצוע    הספקיגיש    חודש,בסוף כל   8.6
החברה.   ידי  ייבדק  על  העבודה  הממונה  דו"ח  הע"י  ע"י  קבלתו   30בתוך    חברהויאושר  ממועד  יום 

יצוע כל תשלום בגין התמורה. ה תנאי מוקדם לבווחברה מהה  רושמסכים ומאשר, כי אי  הספק.  ספקהמ
בהעדר אישור ו/או הערות מטעם החברה לדו"ח כאמור במהלך תקופה זו, יחשב הדו"ח כמאושר בתוך  

  יום ממועד קבלתו מהספק. 31

לתשלום    הספק 8.7 החולף  יגיש חשבון  בגין החודש  חודש  כל  דבתום  העבוועפ"י  , כמפורט  דה המאושר"ח 
 לעיל.   8.6 ףיבסע

בחברה, כפוף ו  צרופותיממועד קבלת החשבון על    "יום   30שוטף +  "החברה תבצע את התשלום בשיטת   8.8
כל   קבלת  על  הממונה  הזמניםהשירותים  לאישור  ללוחות  יעבירבהתאם  התשלום  קבלת  עם   הספק  . 

  חשבונית מס. ברהחל

 שירותיםהמציא לחברה את כל המסמכים הקשורים ב  הספקך כי  רה בכפוף לכע"י החב עצו כל תשלום יב 8.9
סכם, לרבות כל האישורים הנדרשים עפ"י הקבוע בחוק מרשויות המס והמע"מ, שאם לא יומצאו הלפי ה

ו/או ריבית מסומ. לא תשולם כל הצהספק עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של   ג דה 
אלא אחנ  אם  כלשהו  מקבע  בהסכם.  לרת  ששולם  סכום  כל  יופחתו  חשבון  ו/או   ספקכל  ההסכם  לפי 

  .עד למועד התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו הספקהמגיע לחברה מ

וה 8.10 החברה  הסכמת  משום  בהם  אין  האחרון,  התשלום  לרבות  כלשהו  תשלום  אישור  כי   ממונה מובהר 
  .שתה עלטיב העבודה שנ

כי ש 8.11 ותמצא החברה  לפי ההסכ  ספקל  םל ובמידה  לפי ההסכם  סכום  לקזזו  או שהיא רשאית  ם בטעות 
ו/או הדין ו/או שתלויה וקיימת דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות 

של   ש בהודעה מרא  ספקלפי ההסכם, תהא החברה רשאית לעכבו ו/או לקזזו מכל תשלום המגיע ל  הספק
 הסכם והדין.לה לפי ה סעד המגיע  לכמ, מבלי לגרוע ימים לספק 7

 

 תקופת ההתקשרות והארכתה  .9

הצדדים 9.1 ידי  על  זהחודשים    36ועד    ההסכם בתוקף החל מיום חתימתו  תקופת "   )להלן:  לאחר מועד 
נתונה האופציה"(ההסכם שנתיים להאריך את תקופת ההסכם בעוד    ,לשיקול דעתה הבלעדי  ,. לחברה 

יום    30  ספקע"י מתן הודעה בכתב על כך ל"(,  ההתקשרות הנוספת  תפתקו )להלן: " , או חלק מהן  פותסנו
לרבות בקשר עם  . על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות הסכם זהלפחות לפני תום ההתקשרות

מיד לביצוע   הספקעם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל  .  התמורה
  .הבהתאם להוראות הסכם ז רותיםישה

 קופת ההסכם ימסור על כך הספק התראה בכתב לחברה.  יום לפני תום ת 60 9.2

מיוארך  שבמידה   9.3 החל  לעיל,  כאמור  נוספת  התקשרות  בתקופת  הרביעית השנה  תחילת  ההסכם 
למדד   התמורה  תוצמד  המרכזיתלהתקשרות  הלשכה  ע"י  המפורסם  לצרכן  הרשמי    המחירים 

ז  .לסטטיסטיקה בסעיף  כאמור  התמורה  לשבי  העדכון  אחת  ההתקשרות  וצע  שנת  תחילת  במועד  נה 
לעיל(הרביעית  )החל משנת ההתקשרות    הנוספת כך שהתמורה שבהצעת המחיר תהיה צמודה ,  כאמור 

מדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה  ל
ואילו המדד הקובע  חתימת ההסכם    דעויהא המדד הידוע במ  ון הראשוןכלה. מדד הבסיס לביצוע העד

 לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת. 
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    ע"י החברה וביצוע ע"י אחר שירותיםביטול ההתקשרות או ה .10

ולהפסיק   הספקרות עם  בטל את ההתקשהחברה רשאית בכל שלב, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ל 10.1
, הספקעל ידי    םמביצוע  שירותיםאו להוציא חלק מה  , כולו או חלקו,בטלול  או/את תוקפו של ההסכם ו

 הספק על ידי    עםמביצו  שירותיםלהוציא חלק מה  או,  (ובין אם לאו  ספקמכל סיבה שהיא )בין שקשורה ב
  ם מראש. מיי 30של  ספקוזאת על ידי מתן הודעה בכתב ל

פשיטת רגל   :ללא כל הודעה מוקדמת  תורש ית לבטל את ההתקלן החברה רשאהמהמקרים של  בכל אחד 10.2
פירוק  הספקשל   הגשת  הספק;  עם  רגל;  פשיטת  על  החלטה  או  רגל  פשיטת  להליכי  כניסה  בקשה   או 

ובלבד    הספקשינוי בשליטה על נכסי  ;  לפי הדין  הספקאי ביצוע פסק דין כנגד    ;ספקלמינוי כונס נכסים ל
על החברה כי שינוי בשליטה כאמור    המקובל  חסבספק בנו  תב ע"י בעלי השליטהכשניתנה התחייבות ב

אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול מיידי של   .לא ישפיע כלל על מתן השירותים לפי הסכם זה
בלת  ימים מק  7בתוך  במלואה לשביעות רצונה של החברה  שלא תוקנה    . ההסכם בשל הפרתו היסודית

    .התראה בכתב

להשלים כל התחייבות שהוא חב בה    הספקלהסכם לא יגרע מחובת    10  ףשימוש בזכות החברה לפי סעי  10.3
      .םשנמסרו לטיפולו, במועד שירותיםכלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות השלמת 

חשש לניגוד   לשב  הספקשל  יעה מתכולת העבודה  ראו חלקו, לרבות ג/במקרה של ביטול ההסכם כולו ו 10.4
בהיקף  עניינים,   היתר  בין  ובהתחשב  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אך  רשאית  תהיה  החברה 

 שירותים אחרים בין שהגישו את הצעותיהם לביצוע הלספקים  העבודה הצפוי, לוחות זמנים ועוד, לפנות  
ש הליך  בכל  לאו,  אם  מובין  ו/או  לנכון  כלשהבתמצא  הליך  לקיים  לכלי  קודם  לפצ   ,ןו  ביצוע או  את  ל 

נגד החברה כתוצאה מכל    ספקשונים, הכול מבלי שתהיה לספקים  בין    שירותיםה עילת תביעה כלשהי 
  החלטה או החלטות כאמור.

  פק סהי מהתחייבות  התחייבות כלשה  םאו בשל אי קיולעיל    10.2ף  מימשה החברה את זכותה לפי סעי 10.5
זה,   הסכם  הלפי  ביצוע  את  להשלים  הזכות  לה  ו  שירותיםשמורה  לנכון  שתראה  דרך  מועדים בבכל 

את   ולחייב  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  לחברה  ההוצאות   הספקהנדרשים  וכן  המחיר  הפרש  במלוא 
 בגין כך.  ספקלקיזוז הסכומים המגיעים הסבירות שנגרמו לה עקב 

לא יהיה זכאי לכל פיצוי    הספקולהסכם    10ף  סעיותיה לפי  יוכזלא תהא חייבת לנמק שימוש בה  רהחב 10.6
 ספק, להתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבהבכל מקרה של סיום ה  .סכם בשל כךהאו הו/פי דין  -על

על ידו,    שירותיםע ה וציבן הפסקת  אחרת כנגד החברה בגי  או תביעה כספית או  לא תהיה כל זכות לטענה
 שירותיםההסכם בגין העל פי    ספקלמעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם ל

הפסקת  שביצע   מועד  העבודהעד  ו/או  החברה  ההתקשרות  בהוראת  מכן  לאחר  שהשלימן  זכות .  ו/או 
את    מונהלאישור הכפופה  לעיל בשינויים המחויבים    8  תנאי התשלום בסעיף  לפילקבל תשלום    הספק
  שביצע בפועל. שירותיםחלק ה

ה 10.7 סיום  של  סיבה,    שירותיםבמקרה  מכל  ההתקשרות  מידע   7תוך    חברהל  הספקימציא  ו/או  כל  ימים 
ו לפי  די  לומר ו/או טובין שנרכש עכל ח  ן, וכשירותיםשר עם הקיבל או הפיק בקשהוא ו/או מי מטעמו  

ל ה  שירותיםההסכם  המשך  לעיכוב  יגרום  שלא  לפי   שירותיםבאופן  בגינו  התמורה  לקבלת  בכפוף 
להעסקת    הספקההסכם.   כלשהי  בדרך  יתנגד  במקומו  ספקלא  ו  אחר  החברה  עם  האחר    הספקוישתף 

יעילה, העברה  להבטיח  כדי  מלא  באופן  ומסוד  פעולה  תקינה  הרמלאה,  של  קבלת    .שירותיםת  לאחר 
כי  רושאי לה  המידע  כל    החברה  להתחייבות  נמסר  ישמיד  ש  הספקבהתאם  של   הספקלעיל,  עותק  כל 

מכל סוג, בכפוף   שאר בידיו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים על אמצעי אחסוןאם נהמידע  
   .לכל דין

 זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.   מכל עורכדי לג זה 10אין באמור בסעיף  10.8

 

 ואי קבלת טובות הנאה  העדר ניגוד עניינים .11

בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין מצהיר ומתחייב כי אין    ספקה 11.1
  החברה.ן יובין עסקי, בינו ובובין בעקיפין, בין מקצועי 

רשאית    א החברה, תההחברהובין    הספקניגוד אינטרסים בין  חשש לצר מצב של  נו  כי  החברהאם תמצא   11.2
   לבטל ההסכם לאלתר.

על קיום מצב של    הספק 11.3 לו  היוודע  ליידע את החברה מיד עם  ניגוד אינטרסים אפשרי. חשש למתחייב 
וה  הספק הסבירים  האמצעים  כל  את  העינקוט  בנסיבות  לה נמקובלים  מיידית  וידאג  ניגיין    דוסרת 
 טרסים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות החברה. האינ

  .להסכם ' בנספח העדר ניגוד עניינים בנוסח ת על הצהריחתום הספק במועד החתימה על הסכם זה  11.4
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כי   11.5 הצדדים,  על  מוסכם  לעיל  האמור  לידיעתאם  למרות  נכי    החברה  יגיע  ביןסקיימות  שנוצרו   יבות, 
ביצ ובין    עובמהלך  הבלעדי השירותים  דעתה  שיקול  לפי  אשר  זה,  הסכם  חתימת  במועד  שהתקיימו 

ניגוד  מקימות   של  בין  מצב  לכך  חשש  או  המוצעו/או    הספקעניינים  ו/או    הספקמטעם    המועמד 
בלעדי של הניתן לשיקול דעתה    בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה, אשר לא  הספקהמועסקים מטעם  

לבטל    א החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהם סבירים ומקובליםעי מצבא  נע ממנוהחברה להימ
ממנו  ההסכםאת   חלק  של    לאלתר  ו/או  העבודה  מתכולת  לגרוע  שבגינו    הספקו/או  חלק  אותו  את 

שיפוי מכל סוג ו/או  ללא תשלום תמורה  עניינים,  לניגוד  לגרועספקל  מתקיים חשש  ומבלי  זכות    ,  מכל 
מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור   הספקזה.    ין והסכםדה  חית לחברה מכוהמוקנ
  -ו  10.3זה בכפוף לתשלום עבור עבודה שבוצעה ו/או הושלמה על ידו כמפורט בסעיפים    11.5בסעיף  
  לעיל. 10.6

בסעיף    הספקעל  פ 11.5.1 לאמור  כל לעיל    11.3בניגוד  ו/או  החברה  של  ההתקשרות  הליכי  במסגרת 
 ד וגו/או מי מטעמו פעלו בני   פקסהתעורר חשד סביר כי  חוזה ו/או הזמנה הנובעים מהם, ו/או ה

בסעיף לא  להסכם    11  לאמור  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  החברה 
אחר  הליך  בכל  ו/או  כאמור,  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  קיים  לגביו  ההתקשרות  בהליך  לשתפו 

ההתקשרות ו/או לבטל בכל   ךיו/או לא לקבל את הצעתו בהל  ("הליך ההתקשרותה: ")בסעיף ז
/ החוזה  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  ההתקשרות  בהליך  זכייתו  את  שהוא  ההזמנה זמן 

  הנובעים מהליך ההתקשרות.

ומי מטעמו   ונדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכני  הספק 11.5.2
ש דרך  בכל  עההמעורבים  ההתקשרות  בהליך  החברה יא  לרבות ב  אוו/  ם  זה  הסכם  ביצוע 

הנובעים ממנו   הזמנה  ו/או  פיו  על  לוודא  השירותים  על מנת  הדרושים  בכל האמצעים  ולנקוט 
  קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 

 סודיות ואבטחת מידע  .12

ואבט  ספקה בטחון  בנושא  החברה  להנחיות  בהתאם  לפעול  ביצמתחייב  במסגרת  מידע  הוחת  כפי    שירותיםע 
לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא    ים מתחייבוהחברה    הספקלעת. כמו כן,    עתמ  קספשימסרו ל

כל בעקיפין  אדם,    לידיעת  או  חומר  כלבמישרין  לרבות  ה  הםאלי  וגיעישמקצועי    מידע  עם  ו/או    הסכםבקשר 
ת הכלל או אם  לחנב"י הדין הם מידע שלא אם עפאההסכם,    ו/או  מכרזהטל  אף אם בוללא הגבלת זמן,  ,  וביצוע

שמירה  ימסור לחברה נוסח התחייבות ל  הספק.  שירותיםכדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע ה   ספקלנמסרו  
בעל   שימוש  ואי  ידו,    ,להסכם  'גנספח  סודיות  על  את  חתום  לוודא  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט  ואחראי 

 יפתה.ו וכל הבא מטעמו ואכדל התחייבות זו על יקיומה ש

אין   ןעמל השירותים,  מתן  ולצורך  במסגרת  אליך  שהועבר  מסמך  כל  על  בסודיות  לשמור  הספק  על  ספק,  הסר 
ואין לעשות בהם ם בלבד. אין להוציא מסמכים מאתרי הספק  , אלא לגרסלהשליך העתקים, טיוטות או מסמכים

 כל שימוש. 

 

         ר עיכבוןוהעד זכויות קניין  .13

שיוהמידע  ים  מסמכהל  כ 13.1 סוג  מטעמו  ספק ל  ורסממכל  למי  בעקיפין,ו/או  ו/או  במישרין  בין    במהלך   , 
בלבד.    שירותיםההסכם והעתקיהם, הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע הביצוע  ו/או    מכרזה

  ה ירותים ושבגינו שילמ לצורך ביצוע הש  הספקל דבר וחומר שרכש  ן כוכ  ,כל מסמךלחברה    ישיב  הספק
 ו עם מסירת דרישתה ומכל סיבה. א/ו םשירותימיד בגמר ההחברה, 

 שירותים הקשור לביצוע ההסכם ו/או המסמך ו/או מידע מכל סוג  זכות קניין, לרבות קניין רוחני, בכל   13.2
נות תהיינה נתו  ובאין אם לאו,  ו/או מי מטעמו  הספקע"י  יוצר  בין שו/או הנובע מהם    םלרבות תוצריה

ו/או למדי ישראל בלבד.  נלחברה  זה   את בז  מוותר   הספקת  ובכלל  זה  זכות בקשר לאמור בסעיף  על כל 
זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת ישראל, לרבות ומבלי למעט מסמכים, 

ה תוצרי  וכל  ע"י    שירותיםמידע  שיוצרו  לאו  הספקבין  אם  ובין  מטעמו  באו/או  אין  לגרוע .  כדי  מור 
   .לפי ההסכם הספקמועדה בכפוף למילוי כל התחייבות בו קלספהתמורה החברה לשלם את  מחובת

זכויות 13.3 יהיה    קניין   הופרו  וחלוט,  סופי  לפס"ד  בהתאם  זו    הספקכאמור  הפרה  בגין  הבלעדי  האחראי 
החברה  שוי את  עם  פה  הראשונהמיד  שיי  ,דרישתה  הישירים  והנזקים  ההוצאות  כל  עקב בגין  לה  גרמו 

א הפרה  ותביעה  בגין  כאמור  התק  םאשובלבד    ,דרישה  דרישה  או  תביעה  על  הודעה  החברה  אצל  בלה 
 הספק אין באמור כדי לגרוע מחובת    על מנת לאפשר לו להתגונן מפניה.  עם קבלתה   מסרה אותה לספק

    לעיל.  2.2בפעולות כאמור בסעיף  לנקוט

     יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. להסכם 13 סעיף 13.4



 

 10 

 מעביד ושליחות –העדר יחסי עובד  .14

החברה מתקשרת עם הספק על בסיס ראייה ומצג מצד הספק והצהרתו: כי הוא מבצע את ההסכם הנדון  14.1
ספק ו/או מי מטעמו אינו עובדו של המזמין הכש  בשכראכה ו/או למתן שירות  לוזה קבלנות לעשיית מכח

כל  על  משלו,  עצמאי  עסק  המנהל  תלוי  ובלתי  עצמאי  קבלן  הוא  הספק  בפועל  הדברים  מצב  לפי  וכי 
בכל   כך  להישאר  מתחייב  הוא  וכי  החברה  של  כעובד  לשמש  ביקש  לא  כי  מכך,  והמשתמע  המתחייב 

ייצור בשלב כלשהו  נבי  אין  ור מסכימים הצדדים כימת ההסכם. על בסיס הא תקופ יהם והסכם זה לא 
עובד  של  הבא -יחסים  כל  ו/או  ידו  על  המועסק  כל  ו/או  לספק  ישראל  מדינת  ו/או  החברה  בין  מעביד 

 מטעמו לרבות התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות. 

על 14.2 המועסקים  של  המעביד  הינו  כי  מצהיר  בקש  הספק  מטעמו  ו/או  הוא    רידו  וכי  זה  הסכם   בלבד עם 
א באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם שנו

 מיוחד ו/או צווי הרחבה וכיו"ב החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת. 

שליחות    יסחי עמו  ל המועסק ו/או הבא מטכ נת ישראל לספק ו/או  אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדי 14.3
ו/או שותפות והספק ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מטרה, במישרין או 

 בעקיפין. 

למען הסר ספק, מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת ע"י הסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה להורות,   14.4
מעביד בין החברה לספק ו/או כל  -בד וע  לים שמטעמו כדי ליצור יחס  ידריך את הספק ו/או מלפקח או לה

 הבא מטעמו של הספק, אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ע"י הספק.

עובד 14.5 מיחסי  הנובעת  אחריות  מכל  ישראל  מדינת  ו/או  החברה  את  מראש  בזאת  פוטר  ומעביד  -הספק 
 כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו. 

להסכם 14.6 יינתן  עובדועפלאו    אם  יחסי  היוצר מערכת  פירוש  ו/או -לות שבוצעו מכוחו  בין החברה  מעביד 
ו/ ידו  על  מי מהמועסקים  ו/או  לספק  ישראל  זה מדינת  לאחר סיום הסכם  לרבות  עת,  בכל  או מטעמו, 

מכל סיבה, וככל שהחברה תחוייב ישירות בתשלום זכויות המועסקים על ידי הספק לפי הסכם זה, בגין 
החברה לספק את התמורה המוסכמת עבור השירותים לפי הסכם זה, אזי מוסכם כי  ה שילמה  תקופה ב

לפי   ישראל,  מדינת  ו/או  החברה  את  יפצה  בכל  הספק  מהן  מי  של  הראשונה  דרישתה  עם  מיד  העניין, 
סכום שתחויב בו החברה כאמור ובלבד שהחברה הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור ומסרה לו את  

 עה.מסמכי התבי

ו/או הדין. הספק אחראי   14.7 זה  זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם  לגרוע מכל  לעיל  אין באמור 
 מגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו ו/או מטעמו.    בלעדית לכל זכות, נזק ופיצוי ה 

  

 נזיקין ושיפוי  .15

אחראי לפי כל   מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בקשר עם אספקת השירותים לפי ההסכם, הספק יהיה 15.1
עם ביצוע השירותים בקשר  דין לכל האמור להלן אם נגרם על ידו ו/או מי מטעמו, במעשה או במחדל,  

   :  כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם ו/או במהלכם ו/או

לעובדיו לספק  כל נזק ו/או חבלה ו/או תאונה לגוף שיגרם לחברה, לעובדיה ו/או למי מטעמה,  ל 15.1.1
בלני המשנה מטעמו ו/או לכל צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או למי מטעמו לרבות ק

 של הספק או מי מטעמו במהלך ביצוע השירותים; וכן, 

ו/או 15.1.2 נזק  ו/או תאונה    לכל  ו/או הפסד  ו/או אובדן  של שיגרם  קלקול  בין  נייד,  או  לרכוש קבוע 
במהלך ביצוע    החברה ו/או של צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק או מי מטעמו

 השירותים.  

במידה שאחריות כזו מוטלת על אדם לפי    לפי הדין ובכלל זה באחריות מקצועית,  לכל נזק אחר 15.1.3
הנזיקי אחר פקודת  חוק  כל  לפי  ו/או  בהפרת    ן  ו/או  הספק  של  מחדל  ו/או  במעשה  ושמקורה 

   במהלך מתן שירותי הספק. חברה, ולנזקים שיגרמו כאמור להסכם זה

ה  באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונ  לעיל,  15.1.2כאמור בסעיף  תיקון כל נזק  הספק אחראי ל 15.2
אדם או רשות המוסמכים לפקח    מי שנגרם לו נזק כאמור ושל  של כלחברה ו של ה  מלא והסבירה

את טיבם וסוגם לפי שיקול  תיקון. במקרה של נזק לרכוש של החברה ו/או של צד ג' אשר מפעל ה
דעתם הבלעדי של החברה ו/או צד ג' ומכל סיבה עליהם לתקנו בעצמם ו/או על ידי מי מטעמם,  

 הספק.  י הספק אך על חשבוןלא יתוקנו ע" 

במפורש 15.3 בזאת  ומצהירים  מסכימים  החברה    ,הצדדים  מטעמן  כי  מי  ו/או  ישראל  מדינת    ו היילא  ו/או 
תשלום,    ושאיולא    םאחראי סיבהבשום  או  סוג  מכל  נזק  או  אובדן  הפסד,  לרבותהוצאה,  שייגרמו   , 

ל ו/או  ו/א  ,גוףלרכוש  ידו  על  מועסקים  ו/או  מכוחו  לבאים  לעובדים  לעובדיו,  מכוחו/ו  באים  של   האו 
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והספק משחרר    השניתנו על פיהספק  ו/או הוראות  ההתקשרות  תוך כדי ועקב ביצוע    'או לצד גו/החברה  
 מכל אחריות שהיא בקשר לכך ינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או מדבזה את החברה 

ו/או מי מטעמן  את החברהולפצות    שפותמתחייב להספק   15.4 ו/או  בגין  ו/או מדינת ישראל  ,  הפסד  כל נזק 
ו/או למדינת    חברהאו רכוש, אבדן, חבלה, הפסד, הוצאה, תביעה שייגרמו, במישרין, לו/גוף  לרבות נזקי  

ו/ ו/או לעובדיהן  ו/או למערכתמי מטעמלאו  ישראל  או מי  ו/  הספקכלשהו, לרבות עובדי    ג'או לצד  ו/  ן 
של   מחדל  או  מעשה  בשל  מיהספקמטעמו,  של  ו/או  עובדיו  של  בשמו    ,  מטעמו  ו/  שפועל  שהספק או 

  עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הספק על פי הסכם אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה  
  אם יגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה.ו/או הדין, והכל 

רה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג'  השיפוי הנזכר לעיל, משמעו שהספק ישלם במקום החב 15.5
כל סכום מכל סוג שמי מהן יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין כפיצויים, בין כהוצאות 
לשלם   שנדרשו  כל סכום  למי מהם  יחזיר  ו/או  של מומחים  לרבות  העניין  בנסיבות  לרבות שכ"ט סביר 

מיד עם קבלת תביעה לספק  לא עוכב, ובלבד שהחברה הודיעה    כתוצאה מהחלטה ו/או מפס"ד שביצועם 
התביעה   מסמכי  ומסירת  אצלה  לאפשר  לספקכאמור  מנת  על  מפניה,  לספק  ,  להתגונן  סבירה  אפשרות 

  דדים ישתפו פעולה כלל שניתן וסביר בנסיבות העניין. הצ

ו פיצוי על הצד האחר אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/א 15.6
 להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב.  

 

 ביטוח  .16

 ' הבנספח  וקף את הביטוחים המפורטים  יערוך ויחזיק בת  נותן השירותיםבמשך כל תקופת מתן השירותים   16.1
 . וסח "ביט" או בנוסח אחר מקביל לואישור קיום ביטוחים )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(, בנ -

להציג בפני החברה, לפני תחילת מתן השירותים,   נותן השירותיםללא צורך בדרישה מצד החברה, מתחייב   16.2
  נותן השירותים יו. לפני תום תקופת הביטוח, ימציא  את אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום בידי מבטח

ביטוחי   תוקף  הארכת  בגין  מעודכן  ביטוחים  קיום  השירותיםאישור  ומידי    נותן  נוספת,  ביטוח  לתקופת 
ף וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין. החברה תהיה רשאית למנוע תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוק

 מצא אישור קיום הביטוחים במועד.את מתן השירותים כל עוד לא הו

יערוך   16.3 הביטוחים,  קיום  באישור  המפורטים  לביטוחים  השירותיםבנוסף  קבלני נותן  באמצעות  או  בעצמו   ,
חובה   ביטוח  מטעמו,  וב  –משנה  דין  פי  על  כנדרש  עקב רכב  שלישי  צד  של  לרכוש  נזק  בגין  אחריות  יטוח 

 השימוש בכלי רכב בגבול אחריות סטנדרטי.  

 : נותן השירותיםכלליות שיחולו על כל ביטוחי  הוראות 16.4

הביטוח ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי החברה, הבאים מטעמה ו/או כל מי שהחברה  16.4.1
 ראשוני לגביו. התחייבה בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה 

לוותר    ויתור על זכות השיבוב כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה ו/או כל מי שהחברה התחייבה 16.4.2
 על זכות התחלוף כלפיו, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

לוודא כי חריג כאמור יימחק, אולם   נותן השירותיםככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי, על   16.4.3
 י אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטחת ו/או זכויות המבטח על פי דין. מובהר כ

הביט 16.5 דרישות  כי  ובנספחים מובהר,  זה  בנספח  המפורטות  הכיסוי(  ותנאי  האחריות  גבולות  )לרבות  וח 
מצהיר, כי יהיה מנוע   נותן השירותים.  נותן השירותיםהנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על  

 נותן השירותים ת כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה והבאים מטעמה בכל הקשור לנ"ל. מובהר, כי  מלהעלו
פי  מתח על  וחבותו  ו/או משלים לכיסוי רכושו  נוסף  על חשבונו כל ביטוח  ולערוך  ייב לאמוד את חשיפותיו 

 הסכם זה ועל פי דין.  

כל    נותן השירותים 16.6 להם  לא תהיה  כי  ככל שישנם,  הפועלים מטעמו,  צדדים שלישיים  ובשם  מצהיר בשמו 
החברה התחייבה לפטור כלפיו טרם קרות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ומי מטעמו, וכל מי ש

זכא שהייתה  או  ידה,  על  שייערכו  הביטוחים  פי  על  בגינו  לשיפוי  זכאית  שהיא  נזק  בגין  ביטוח,  ית מקרה 
 נותן השירותיםלשיפוי בגינו )אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(, או בגין כל נזק שנגרם לרכוש  

אובדן תוצאתי, והוא פוטר בזאת את החברה וכל הבאים מטעמה מכל  והבאים מטעמו, וכן בגין כל נזק ו/או  
 דון.  אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת ז

שבו   16.7 השירותיםבמקרה  ידאג    נותן  שלישיים,  צדדים  או  משנה  קבלני  עם  השירותיםמתקשר  לכך   נותן 
להוראות נספח זה בשינויים המחויבים בהתאם לאופי שהסכמי ההתקשרות עמם יכללו הוראות מקבילות  

 והיקף ההתקשרות עמם. 
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פי החברה בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או נושא באחריות בלעדית כל  נותן השירותיםמובהר ומוסכם בזאת כי   16.8
ו צדדים שלישיים מטעמו,  ו/או מחדלי  עקב מעשי  שייגרם  ויפצה את החברה    נותן השירותים הפסד  ישפה 

נזק, אבדן והפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי צדדיים שלישיים כאמור, בין אם נזק, אבדן והפסד בגין כל  
 לערוך ובין אם לאו. ותן השירותיםנכאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב 

כי   16.9 השירותיםמובהר  הקשורה   נותן  אחרת  עלות  ובכל  העצמית  בהשתתפות  הביטוח,  בפרמיות  ישא  לבדו 
 לביטוחים הנ"ל. 

 

 פיצויים מוסכמים .17

ישלם 17.1 הספק  כי  ומותנה  מוסכם  להן,  ובנוסף  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  את    לחברה  מבלי 
 :נזק ם ללא הוכחתכמים מראש המפורטים להלן גהפיצויים המוערכים והמוס

 . ₪ 100 :בגין כל איחור של עד שעתיים במסירת תוצרי השירותים כפי שנקבע בהזמנת העבודה 17.1.1

כל   17.1.2 שנקבעבגין  כפי  השירותים  תוצרי  במסירת  שעות  לארבע  שעתיים  בין  של  בהזמנת    איחור 
   .₪ 200העבודה: 

העבודה:    בהזמנת  עות במסירת תוצרי השירותים כפי שנקבעבגין כל איחור העולה על ארבע ש 17.1.3
500 ₪.   

 

 ופיצוי מוסכם בשל הפרה קיזוז, עיכבון  .18

לקזז  ה 18.1 רשאית  תהיה  של    חברה  לספק  מראש  המגיע  ימים,    7בהודעה  קצוב,  ושאינו  קצוב  סכום,  כל 
 . הספקלפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת  ספקל

לקן, זכאית החברה לפי שיקול דעתה לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או ח  הספקבמקרה בו   18.2
ז, ומבלי ויכבון, קיזלנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט, ע  הבלעדי

 שירותים מכל התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע ה  הספקשיהיה באמור כדי לשחרר את  
    שביצע קודם לכן. או /שלא הוצאו מידיו ו

 

 והודעה על שינוי בשליטה או בעלות העברה איסור .19

החברה,  א 19.1 ע"י  ובכתב  במפורש  אחרת  נקבע  אם  יהיה    הספקלא  ללא  ברשאי  לרבות  העביר  דרך,  כל 
או הב במישרין  חלקם,  או  כולם  בהסכם,  הכלולים  כלשהם  זכות  ו/או  חיוב  שעבוד,  או  הסבה  מחאה, 

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

על כל שינוי בשליטה או   מתחייב להודיע  הספק  -הינו חברה    הספקבו  מבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה   19.2
מההון, זכות ההצבעה או הזכות    (50%חמישים אחוז )בבעלות בו. שליטה לענין זה, החזקה של יותר מ

ב דירקטורים  את    ספקלמנות  למנות  הזכות  בו    .הספקמנכ"ל  או  שותפות  הספקבמקרה   הספק ,  הינו 
ותפות מוחזקים באופן שונה מזה או יותר מהש  (50%חמישים אחוז )  מתחייב להודיע על כל שינוי שבגינו

זה. הסכם  תנאי  לחתימת  עובר  המתאימות    אשר  לרשויות  ציבורית  מחברה  הנדרשות  ההודעות  ביצוע 
ז סעיף  עפ"י  ההודעה  דרישת  כמילוי  לחבייחשבו  במישרין  ממנה  העתק  מסר  שהספק  ובלבד  עם  ה  רה 

 פרסומה.

 

 העדר בלעדיות  .20

מתחימ ו/או  נותנת  לא  החברה  כי  בזאת,  הובהר  לביצוע  לבלעדיות  ע"י    שירותיםיבת  מהן  חלק  כל   הספק ו/או 
עם   להתקשר  ה  ספקוהחברה רשאית  ביצוע  לצורך  נוספים  יותר  או  לגרוע   שירותיםאחד  חלק מהן. מבלי  ו/או 

לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה  שירותיםד בזמינות לביצוע הלא יעמו הספקר בסעיף זה, מובהר כי במידה ובאמו
ו/או   הונספחיו  את  לבצע  דעתה  שיקול  לפי  החברה  רשאית  זה,  בהסכם  והתחייבויותיו   שירותים בהצהרותיו 

ן לפי שיקול דעתה הבלעדי אחר וזאת בכל דרך שתמצא לנכו  ספק, לרבות  על חשבונה  בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה
   אמור לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי ההסכם והדין.אין ב ולפי הדין.
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 י השירותים, במסמכים ובמידעהבעלות בתוצר .21

תוכניות 21.1 מצגות,  חוברות,  מפרטים,  עזר,  וחומרי  חומרים  שונים,  עיבודים  לרבות  מסמך,  תרשימים,  ,כל 
צ פטנטים,  המצאות,  פיתוחים,  תוצריחידושים,  יתר  כל  וכן  העתקים,  תוצרי   ילומים,  לרבות  השירותים, 

אצל יתקבל  ו/או  הספק  ידי  על  שיוכן  מידע  או  בקשר  הביניים,  השירותים    הספק  "ל)עם  תוצרי הלן: 
"השירותים או  ויהוו  ( "המסמכים "  המזמינה  בבעלות  ויועברו   יהיו  המזמינה  של  הבלעדי  הקנייני  רכושה 

מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה  תהיה לספק ו/או  לחזקתה מיד עם דרישתה, ולא
כל ו/או  לכך  בנוגע  מטעמה  מי  גם    זכות  ו/או  וזאת  במסמכים,  בין עיכבון  דעות  חילוקי  קיימים  כאשר 

הספק מתחייב להשיב על כל מסמך או חפץ הנוגע לחברה שנמצא ברשותו ו/או  .הצדדים בכל נושא שהוא
 .ימים מיום שהומצאה לו דרישה לעשות כן 7עמו תוך מט ברשות מי

כי המזמינה תהיה   21.2 ומתחייב בזה  לגרוע מהאמור, הספק מאשר  לעשות כל שימושמבלי  י שיקול לפ  זכאית 
שהוא   גורם  לכל  להעבירם  היתר  ובין  השירותים  בתוצרי  שינוי דעתה  זה:  ובכלל  אחרת,  מטרה  ולכל 

שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא כל צורך בבקשת רשות מהספק    המסמכים ו/או עשיית כל שימוש אחר לפי
 .ין השימוש האמורבגלקבלת כל תמורה או תוספת תמורה  ומבלי שהספק יהיה זכאי

לספק 21.3 שנמסרה  כלשהי  עבודה  של  ביצועה  להעביר  המזמינה  תבחר  בו  מקרה  בכל  כי  אחר,    מובהר  לגורם 
הפעילו העברת  לשם  יכולתו  כמיטב  לסייע  מתחייב  תוצריהספק  ו/או  הידע  ו/או  כהגדרתם   ת  השירותים 

גורם אחר בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעה עשר   לכל  זה,  וזימיבהסכם  את בהתאם להוראותיה של  ם, 
 . המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

זכות היוצרים   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי למזמינה זכות בלעדית והיא תהיה בעלת  21.4
שימוש, סימני מסחר וכיוצ"ב   תרישיונועדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחני ובין  הבל
או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי  (  לרבות פיסי או מדיה מגנטית)על פי כל דין בכל מסמך  וקנים  המ

ישיים בקשר עם הסכם זה. הספק  צדדים שלו/או על ידי    הספק או בהסתמך על ייעוץ שיינתן על ידי הספק
על שם המזמינה   ויות כאמור שיידרש על ידי המזמינה על מנת לרשום זכ  מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי

 . ועל פי כל דין

בתוך   21.5 למזמינה  הספק  ימסור  שהיא,  סיבה  מכל  זה  הסכם  סיום  האורגינלים  14עם  כל  את  ואת   ימים, 
לא השאיר ברשותו   ם לשירותים, בתוספת הצהרה בכתב, כיההעתקים של כל המסמכים שברשותו והקשורי

לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם   איק לא יהא זכאו ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק. הספ
 .המסמכים זה בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון

תי 21.6 והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הנו  שבו,  המשנה  סעיפי  כל  על  זה,  בסעיף  כהפרההאמור  של    חשב  יסודית 
 . ההסכם

 

   יישוב מחלוקות .22

ויחול בה הדין  והמכרז  קשר להסכם  לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל מחלוקת ב
 הישראלי.  

 

  שונות .23

טעמו אצל ו/או מי מ  ספקהוראות הבטיחות, הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של  ה 23.1
דעתה בחברה.    ממונהה לפי שיקול  עת  בכל  ע"י החברה  לשינוי  ניתנים  ונהלים אלה  הוראות  כי  מובהר 

שינוי כאמור תי של  ובמקרה  להבלעדי  הודעה  בשינוי כאמור כחלק    הספקו  ספקנתן  להתעדכן  מתחייב 
      בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.

ם, אין בכך תקדים, השתק  כם ו/או בדין למקרה מסוילא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהס 23.2
המסו למקרה  מהם  וכנובע  הדין  ו/או  ההסכם  עפ"י  התחייבויות  ועל  אלה  זכויות  על  ויתור  או או  ים 

  למקרה אחר.

נספחי 23.3 על  ל  הוממצ  םמגל  וההסכם  הצדדים  בין  המוסכם  כל  או   הםאת  הבנה  מצג,  כל  מבטלים  והם 
תוספת להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו ל שינוי ו/או  כ  .הסכם  עדהסכמה שנעשו אם בכלל, קודם למו

    .חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם

ניתנה  הודע 23.4 אם  )אלא  להלן  המפורטות  הכתובות  ע"פ  בכתב  תשלח  למשנהו  אחד  צד  ידי  על  שתשלח  ה 
 –  שלוח, בפקסימים מהמ  3תוך    –בדואר    הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה 

אישית   במסירה  אצל השולח,  קבלה  אישור  קבלת  העבודה   –עם  למנהל  הודעה  מסירת  המסירה.  בעת 
  .ספקבאתר ו/או לנציג מוסמך אחר מטעמו תחשב כמסירת הודעה ל הספקמטעם 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הטבעי בע"מ בשם חברת נתיבי  הגז                                     הספקבשם 

 

 

     _______________  ___________________      _______________  _______________________ 

  חתימה               שם מלא ותפקיד        חתימה              מלא ותפקיד שם  

  

     _______________  ____________________ __________ ______________________  ______      

  חתימה               שם מלא ותפקיד        חתימה              שם מלא ותפקיד  

  

 _____________________ חותמת התאגיד:       _____ ___________ ______חותמת התאגיד:  ____

 

 ___ _________________אריך: ___ת   _______ ____________ תאריך: ___
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 ישור זכויות חתימהא נספח 

 הספקר זכויות חתימה בשם אישו 

 

 

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

 _____________ ת.ז. מס' __________________  ____

 _________________ ת.ז. מס' _________________  -ו

"( הספק)להלן: "_ __________ .ח.פ_____, ____________אשר חתמו לעיל בשם חברֹת____

 בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.   הספקמוסמכים לחייב את 

 

          _______________ 

 עו"ד / רו"ח                      
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 מפרט השירותים  -נספח א'  

 תיאור העבודה 

 הכנה מלאה לדפוס  .1

לביצוע   .2 המדיה  סוגי  ובכל  סוג  מכל  מוכנים  קבצים  ו/או  חומר  לקבלת  דפוס אפשרות  פרוייקטי 

 בשליחת החומר והקבצים בדוא"ל/באופן מקוון אחר לספק השירות. – שונים

 ס שונים, עבודה על תוכנות מתקדמות עיצוב וביצוע של מוצרי דפו .3

 אפשרות לספרים/חוברות במגוון גדלים  .4

 כריכות מכל הסוגים: סיכות, כריכה רכה וקשה וכריכת ספירלה .5

 הדפסת פלוטרים ותכניות הנדסיות .6

ידע ושימוש בתוכנות גרפיות הכי מעודכנות בשוק והפקת התוצרים בתוכנות אלה בהתאם לדרישת  .7

 החברה. 

בגדלי .8 במשקל    3A  ,4Aם  צילומים  לבן  צילום  נייר  גבי  על  ממוחזר(  80יעשו  )לא  לפחות   גרם 

 הצילומים יתבצעו באמצעות מכונת צילום איכותית המסוגלת לבצע מיון וצילום דו צדדי.

באותם גדלים יתבצעו במכונת צילום ייעודית שיש ביכולתה לבצע צילום בצבע,   –בצבע    צילומים .9

 צבעים.  6במינימום 

בצבע   –תהיה לפי בקשת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי    -כים / הסכמים חתומים  סריקת מסמ .10

ארגון  סדר  לצורך  מסמך,   / קובץ  לכל  נפרדות  ובתיקיות  נפרדים  בקבצים  או  אחד  ובקובץ 

 מצאות, נכלל במחירי ההצעה וללא תוספת תמורה.והת

וע .11 הכמויות  בכתב  המפורטות  העבודות  ביצוע  כל  את  תכלול  המחיר  המפרט הצעת  דרישות  פי  ל 

הטכני ודרישות החברה מעת לעת. הצעת המחיר תכלול את כל העלויות העקיפות והישירות לרבות 

מדוב שלא  )במקרה  הספק  למשרדי  החומרים  לקיחת  גלם,  אספקת  חומר  דיגיטליים(,  בקבצים  ר 

 המוצר והובלתו למשרדי החברה.

  -כרוכים/סרוקים לחברה לא יאוחר מ/לוחות זמנים לטיפול בהזמנה: מסירת החומרים המודפסים .12

ל    3 )מתחת  דחופה  הזמנה  ותהיה  במידה  לפריט   3ימים מביצוע ההזמנה המסוימת.  ימים( מחיר 

 .30%שהוזמן והמשלוח יהיה בתוספת 
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 הצהרה על העדר ניגוד עניינים  -' בנספח 

  _________________ בכתב בשם  בזה   ]ח.פ./ שותפות/ ת"ז[  ______________ם מלא[  ]שאנו הח"מ מצהירים 

 "( מצהירים בזה בכתב כדלקמן: הספק)להלן: "

ימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כספק/נותן שירותים לחברה ו/או הרינו מתחייבים בזאת לה .1

 להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים. 

לך  ההסכם או במהסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת  לעיל, אנו נמ  ע מהאמורבין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרו .2

ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או  /ביצועו, כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות 

 האנרגיה ו/או התשתיות, המתחרה בעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה. 

ובין בעקיפין,  בין במישרין  כלשהו,  ים ליצור ניגוד עניינים  וצרים או עלולם אינם יהאחרי   ינוו/או עיסוק  ינותפקיד .3

האחרים כדי לפגוע  ינואו עיסוק  ינוחברה ואין בתפקידכספק/נותן שירותים ל  נוקידעם תפבין מקצועי ובין עסקי,  

עניינכספק/נותן שירותים    בצע את תפקידנול  נוביכולת ניגוד  היווצרות   נודי תפקידים תוך כחברה. במקרה של 

, מיד  נכ"למלהודיע על כך ל  יםמתחייב  ובישיבות, הננ  נו מהלך השתתפות, לרבות בפק/נותן שירותים לחברהכס

נו על ניגוד עניינים אפשרי. כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות דע לוכשי

 כמתחייב בחוק.רה ום להוראות החבעול בהתאהעניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפ 

ניתן 1977-תשל"זחלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, הוהאיסורים ה  בנוסף לחובות .4 ו/או לא  נציע  , לא 

ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה,  

חלטה ו/או זכות המלצה ו/או הקו של אחר, כל טובת הנאה לרבות  סקינו ו/או עסם ו/או עעבורנו ו/או עבור אד

רך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ע

נושא ה או של  ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החבר

ו/או ורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה  מה ו/או כל גרה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמשרה בחב

 הזמנה הנובעים ממנו. 

אנו, לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל   .5

ההסכם, אלא   מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצועפלנו ו/או מי  ם שבו טיסוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוי

אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך   אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך

 ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.  

ש .6 ו/או  שידלנו  פעלא  במישרין  יתפנו  בחבולה,  משרה  נושא  עם  בעקיפין,  עובדו/או  ו/או  מי   רה  ו/או  החברה 

מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה מטעמה ו/או כל גורם אחר על  

  הנובעים ממנו וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

במ  .7 פעולה,  שיתפנו  ו/או  שידלנו  ו/לא  עישרין  בעקיפין,  החאו  עובד  ו/או  בחברה  משרה  נושא  מי  ם  ו/או  ברה 

בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר    מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים

 מועד חתימת ההסכם.  

סוכנינו ומי   נציגינו,אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת ראש הצוות, עובדינו, קבלני המשנה שלנו,    .8

שירותים  תקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות ההיא בהליך ההמטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך ש

 על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו. 

 להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. יםמתחייב והננ  .9

ב  .10 לגרועכ  וז  תנוצהרהאין באמור  דין    על  ינומחובות  די  כל  עליהחלואו הסכם  פי הוראות    נוף תפקידבתוק  נות 

   חברה.כנותן שירותים ל

מצ  .11 כל  הננו  את  לקיים  מתחייבים  והננו  תוכנה,  את  הבנו  חלקיה,  כל  על  זו  הצהרה  היטב  קראנו  כי  הירים 

 הוראותיה.

 הספק: ולראיה באנו על החתום בשם

 מלא שם  תפקיד חתימה חותמת  תאריך
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 אי שימוש ות ו התחייבות לשמירת סודי -' גנספח 

 לכבוד 

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

 התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים הנדון: 

)להלן: " הואיל:   תן לצורך מ   להתקשר עם החברה  עתיד"(  מקבל המידעוהח"מ, _______________ 
 (; "השירותים")להלן:  ____________________ _____________ ____שירותי

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

הסודי לו עשוי מקבל דע או המידע  בפני מקבל המילחשוף החברה    תו עומדתוהמידע הסודי או והואיל: 
פנים,   מידע  גם  ויהווה  יכול  להיחשף  תשכ"חהמידע  ערך,  ניירות  בחוק  "  1968-כהגדרתו  מידע  )להלן: 

 "(; פנים

להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק    והסכמת החברה והואיל: 
 ואי עשיית שימוש במידע פנים. המידע הסודי שמירת סודיות לכך שיתחייב ל פהכפוו מותניתבתנאי 

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

 מידע סודי .1

 לן: ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להמידע סודיבכתב התחייבות זה יהיה למונח "

ממ  מידע חלק  כל  לעסאו  בנוגע  תכנו,  החברה,  דרך קי  המסחריים,  סודותיה  תקציבה,  ניותיה, 
הרוחנ קניינה  ובין פעולתה,  במישרין  בין  המידע,  מקבל  לידי  שהגיע  פעילותה,  אודות  ונתונים  י 

בעל בין  בכתב,  בין  לגרוע -בעקיפין,  ומבלי  לרבות  מידע,  לאגירת  אחר  אמצעי  כל  בעזרת  ובין  פה 
חריים ו/או טכניים, פרטים בנוגע ליכולות טטיסטיים, מסנים מדעיים, סמור לעיל, נתו לליות האמכ

תהליכים תכניות   טכנולוגיות,  טבלאות,  שרטוטים,  תכניות,  מפרטים,  מסמכים,  דוגמאות,  וכל 
)בכתב, בקבצי מחשב או בכל    , עסקיות, רשימות של לקוחות, נתונים בנוגע לשווקים ונתונים אחרים

לאופ פה(  ן אחר,  בעל  רישורבות  , מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים,  מים, תרשימיםנוסחאות, 
א עבודה,  שיטות  מכירות, שיטות,  דיווחי  מחקרים,  שכלולים,  דגמים,  מודלים,  מפרטים,  סטרטגיה, 

גוף  מחקרים וכל  ספקים  רשימת  הנחות,  מחירונים,  החברה,  לקוחות  רשימת  החברה,  של  מדיניות   ,
ה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים,  עם החבר  ורותרה ותנאי התקשר עסקי עם החבמצוי בקשאחר ה

לכליים וחשבונאיים, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כ
עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי החברה, רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה, 

של החברה וארכיבי החברה, ליקויים   תקני התקשורת, המסופים, והלה של המחשבים רכת ההפע מע
כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה,   וכשלים מכל מין וסוג שהוא,

ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא   וכן כל דבר 
בעיסוהקש של החברה  ור  בכך  קיה  צורה שהיאו הקשור  בעת   למעטא,  בכל  כי  נוכיח  כל מידע אשר 

 שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל. גילויו היה או הפך להיות, 

 התחייבות לשמור על סודיות  .2

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

עלקבל השירותים  המ  ת  מקבל  את  ידי  לחייב  כדי  זו  בהתחייבות  באמור  אין  כי  מובהר,  ידע. 

 גלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה. החברה ל

 ובין אם  עוד מובהר, למען הסר ספק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי  .2.2

מצ משום  הודאה  לאו,  ו/או  נכונותוג  ואנו לגבי  כאמור  מידע  של  שלמותו  ו/או  מהימנותו   ,

 לוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.מתחייבים לבדוק ו
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מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף,    .2.3
אלא   כל דרך שהיא,ין בעקיפין, בין במישרין ובשימוש, בולא לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל  

 השירותים.  לצורך

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

כא  .2.5 המידע,  מקבל  בכתבהתחייבויות  זה,  מור  על  התחייבות  יחולו  אש  לא  סודי  מקבלמידע    ר 
 המידע יוכיח כי הוא: 

 יבות זה;נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחי .א

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

 ו ולהעבירו; להחזיק בהתקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי  .ג

 ; או על פי הוראת רשות מוסמכתו על פי דין ידע שיש לגלותמ .ד

 צמאי, ללא קשר למידע הסודי.פותח על ידי מקבל המידע באופן ע .ה

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

מידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו  ל את מסירת המתחייב להגבי  מקבל המידע  .2.6
ירותים האמורים לחברה / מאת החברה, ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני במתן / קבלת הש

השימוש  עשיית  ואי  הסודיות  חובת  את  להחיל  מתחייב  המידע  מקבל  ידם.  על  ביצועם  לצורך 
פני כאמורבמידע  התחייבו  ם,  עבכתב  כל  על  זה,  יגיע    ובדיו/יועציות  כאמור  סודי  מידע  אשר 

מצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או לידיעתם. מקבל המידע ינקוט בכל הא
יהיה  המידע  מקבל  זה.  התחייבות  כתב  תנאי  פי  על  לכך  זכאי  שאינו  גורם  לכל  ממנו  חלק  כל 

 זה. כתב התחייבותחר מטעמו של בכל מאן דהוא אנו ו/או אחראי לכל הפרה מצד עובדי

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

מיד עם ים על ידו או  ת השירותמתחייב מקבל המידע להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן / קבל
ת החברה, לפי המוקדם, כל מסמך, מפרט, שרטוט, טבלה, דוגמה, תכניהראשונה של    דרישתה

וכל נתונים רשומים אחרים אשר הגיעו אליו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן כל רישומים, דוחות 
 ת השירותים.תן / קבלונתונים רשומים אחרים, אשר נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר עם מ

השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה -ת הסודיות ואיהמידע לשמיר  התחייבות מקבל  .2.8
 לת בזמן.מוגב

 אי עשית שימוש במידע פנים  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה, מקבל המידע מתחייב, כי היה  
חוק ניירות "   )להלן:  1968-ות ערך, תשכ"חרתו בחוק ניירים, כהגדוהמידע הסודי יהיה בגדר מידע פנ

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

 רישיון והסכמים עתידיים  .4

אך    לידיעתו  מקבל המידע מצהיר, כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא  .4.1
 רותים.תן / קבלת השיורק לשם מ

דיו, על ידי החברה או  המידע מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לי  מקבל  .4.2
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 מקבל המידע תחייבויו פיצוי בגין הפרת ה .5

תו של דוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירמתחייב כי י  מקבל המידע
כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת  

ח נזקים  לחברה  לגרום  עלול  כלשהו,  ג'  לצד  ממנו  חלק  כל  או  מ המידע  מצהמורים.  המידע  יר קבל 
ה חייב לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן, הוא יהיזאת כי ידוע  ומאשר ב

לפצות את החברה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה 
התרופות יתר  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  דלעיל,  התחייבויותיו  העומ  והסעדים  מהפרת  דים האחרים, 

 כל דין, עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.החברה על פי לרשות 

 ויתור  .6

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

 התחייבות זה.י מתנאי כתב לשינוי תנאייבות זה, או התח

סע לכל  זכאית  תהא  החברה  כי  מראש,  מסכים  המידע  או מקבל  הפרה  של  במקרה  כלפיו  משפטי  ד 
וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל   צו מניעה  זה, לרבות  חשד להפרה של כתב התחייבות 

 נ"ל. המידע ומתחייב שלא להתנגד למתן צווים כ

 מקומית ן החל וסמכות הדי .7

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

יב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע בקשר עם  אב-לבתי המשפט בתל
סכם או  יפר כל האנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא    כתב התחייבות זה.

לו/ה  ות אחרים שהתחייב ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה אאנו צד  וכי לא התקשרנו  לו/ה  ו או שהיינו צד 
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 תוקף ההתחייבות ושונ .8

ראשונה,  הה  ת, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישהחברה  עםההתקשרות    כי עם סיום  המידע מתחייבמקבל  
להחזי עת,  בידיבכל  לעיל, המצוי  כמפורט  כל מסמך  ו/או  חומר  כל  ו/או  כל מידע  לה  ו/או   מקבל המידע  ר 

גור ו/או  החברה  ידי  על  נעשה  אם  בין  מטעמו,  אחר  אדם  כל  של  בשליטו  ו/או  מטעמה  ברשותו  גוף  ם  ו/או 
 מקבל המידע ו נערך ו/או הוכן על ידיאם נעשה ו/א  ר עמה וביןהקשו

המידע   התחייבויות פ  מקבל  זה  על  מסמך  לחייבוי  בשליטה    ימשיכו  או  בניהול  בבעלות,  שינוי  כל  אף  על 
 בחברה, שינוי מבנה ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר בחברה. 

כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או    ללא דיחוי עלברה מייד ולהודיע לח  ייבמידע מתחמקבל ה
 וד להוראות נספח זה.הגיע לידם בניג

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

 

 

__        __________________       ______     _____ ___________         ______________ 

 החתימ   תאריך      שם החברה          שם 
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 ספקהצעת המחיר של ה -' דנספח 

 

 צורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך( ת)        
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 עריכת ביטוחי הספק  אישור -נספח ה' 

 

 

תאריך הנפקת האישור   אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 מעמד מבקש האישור  ופי העסקה א המבוטח מבקש האישור

 שם

נתיבי הגז הטבעי לישראל חברת 
ישראל, לרבות   או מדינתבע"מ ו/

עובדיהם, מנהליהם, בעלי 
מניותיהם וחברי הדירקטוריון 

)אשר כולן יחדיו להלן:  
  "(החברה"

 

  שם

 נדל"ן ☐

X   מתן שירותים 

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 הקבלני משנ☐

X  מזמין שירותים 

 מוצריםמזמין ☐

 אחר: ______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

  מען

עתידים,  קרית  עתידים,  מגדל 
 6158101, תל אביב 58177ת.ד. 

1093100 
 

 מען

 כיסויים 

סוג 
 הביטוח

 

ת  גבולו
אחריות/ 
סכומי  
 ביטוח

מספר  
 פוליסה 

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך 

 סיום

סכום   גבול האחריות/
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף השתתפות עצמית

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

, 315, 309, 307,  304, 302   ₪  000,0001,   ביט  צד ג'
321 ,322  ,328 ,329 . 

אחריות 
 מעבידים

 . 328,  319, 309   ₪ 5,000,000   ביט 

פוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים )בכ
 (: 2019במאי  15ם יו, שהוצא על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון מ2019-1-6לחוזר ביטוח  ג' המצוין בנספח 

019 



 

 23 

 

 

 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  60עט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למ
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:


