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31-33-6132
נספח הוראות ביטחון

.5

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות הקבלן תחת חוזה זה הינו קבלת אישורו של הממונה על הביטחון
ברכבת ישראל (להלן" :הממונה על הביטחון") ,בהתאם למפורט להלן.

.2

אישורו של הממונה על הביטחון יינתן לפעילות הקבלן ו/או לפעילות העובדים עבורו/מטעמו.

.3

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 41-יום טרם המועד המיועד להתחלת
העבודות ,רשימה שמית מפורטת של האנשים אשר יפעלו מטעמו ו/או עבורו בפרויקטים של הרכבת
ו/או במתחמי הרכבת ובכלל זה עובדי קבלני המשנה שיפעיל לביצוע פעילותו בהתאם לחוזה.
הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן
יצורפו לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי וטופס שמירת
סודיות ,חתום ע"י העובד עצמו (טופס מצורף).

.4

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן פרטים ו/או מסמכים נוספים ,בנוגע לכל אחד
מהמנויים ברשימה והקבלן מתחייב למסור לממונה הביטחון כל פרט ו/או מסמך כאמור ללא דיחוי.

.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם יעברו
בדיקות ביטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.6

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית לאסור פעילות/כניסת עובדים  ,מטעמים
ביטחוניים ,בין אם הם אושרו ובין אם לא.

.7

בדיקות פוליגרף – ככל שיידרש ובהתאם להנחיות של אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל תשלח
החברה על חשבונה את המועמדים לעבודה ברכבת ישראל ו/או עובדים אשר מועסקים ברכבת
ישראל לבדיקות פוליגרף למכון אשר יאושר מראש ע"י אגף ביטחון ובטיחות של רכבת ישראל.
תוצאות הבדיקה יועברו ישירות מהמכון לאגף ביטחון ובטיחות אשר יחליט לגבי תחילה/המשך
העסקתם ברכבת ישראל.

.8

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
במסמך זה ,לממונה על הביטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.9

תהליך האישור הביטחוני ,בהתאם לנדרש מהפעילות ,עשוי להתארך מאופי הבדיקה ושונה מאדם
לאדם ,לאור הנתונים האישיים והרקע של העובד ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון
כ"א כך שהדבר לא יביא לדחייה במתן השירותים שהוא מתחייב עליהם.

.50

הקבלן מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי בפרטי העובד ,כולל על סיום העסקה ובכל פרט אחר
אשר עשוי להיות בעל שיקול ביטחוני ועל כך שיפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת
או עבור הרכבת ,בלא שקיבל את אישורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל.

.55

כל מידע ו/או מסמך שימסרו לרכבת ע"י ידי הקבלן בהתאם להוראות נספח זה ,ישמש את הרכבת
רק למטרות נספח זה ,ויישמר בסוד.

.52

אישור העסקת עובדים/יועצים/תיירים זרים/תושבי השטחים ,אלו שאינם אזרחי ישראל ,מותנה,
בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת רישיון/אישור/אשרה לעבודה/להעסקה כשהוא בתוקף וחתום ע"י המנהל
האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.
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.53

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אישורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של ,₪ 633
בגין כל אדם ולכל יום של הפרה בלא צורך בהוכחת נזק.
פיצוי זה יינתן מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לרכבת ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין ובכלל זה
הפסקת עבודתו של הקבלן בגין הפרת התחייבותו בנספח זה.

שם החותם

חברה

חתימה וחותמת

תפקיד
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