נספח א'
המפרטים הטכניים
(מצורפים בנפרד)

נספח ב'
נספח התמורה
(הנספח יעודכן בהתאם לזכיית הספק בהליך המכרזי)
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.4

.5

.6

.7

.8

בתמורה לייצור החצץ ,טעינתו ,הובלתו ופריקתו באתרי הרכבת השונים וקיום כלל ההתחייבויות של הספק
בהתאם לחוזה זה ,לשביעות רצונה המלא של הרכבת ,תשלם הרכבת לספק תמורה ,בהתאם למחירים
המפורטים בנספח זה.
מודגש ,כי המחירים בנספח זה הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.
משקל החצץ הנרכש יקבע בהתאם לתעודת שקילה רשמית שתופק ממאזני שקילה תקינים ,מכוילים
ומאושרים ביציאה מחצרי הספק.
בגין ביצוע העבודות בשבתות ובחגי ישראל ,הספק יהא זכאי לתוספת של  50%לסכומים המפורטים בנספח
התמורה .יובהר ,כי עבודה בשבת ובחג מוגדרת כעבודה המבוצעת מכניסת השבת  /חג ועד לצאת השבת  /חג
(ללא אסרו חג) שעון תל אביב.
מובהר ,כי באם נקבעה עבודת שופלדוזר גלגלי  950ועבודה זו בוטלה על ידי הרכבת ,מסיבות שאינן קשורות
לספק ,פחות מ 6-שעות טרם המועד שנקבע לתחילתה ,התמורה לספק תהא  50%ממחיר יום עבודה של
שופלדוזר כמפורט בנספח התמורה.
מובהר ,כי התמורה שתשולם לספק כוללת את כל מרכיבי האספקה של החצץ לרבות אך לא רק :ייצור,
טעינ ה ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,הובלה ופריקה באתר ,מערכת בקרת איכות ,דו"חות ועלויות אנשי
הצוות .אלא אם נקבע מפורשות אחרת במסמכי החוזה ,הספק לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע
העבודות האמורות.
התמורה שתשולם לספק תהא צמודה למדד מחירי תשומה בסלילה וגישור  /אגו"ם – אגרגטים גרוסים
ומודרגים ( ,)240140כאשר מדד הבסיס יהא מדד החודש שקדם למועד הגשת ההצעות במכרז מס' .21950
המדד יחושב למועד תשלום התמורה בפועל .המדד מתפרסם באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בכתובת .www.cbs.gov.il
לתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי הרכבת לספק במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי
חוזה זה.

 .9על הספק לקחת בחשבון ,כי ייתכן שינוע חצץ לתוואי מסילה קיים וגם לתוואי מסילה עתידי.

העבודות נשוא חוזה זה ,בהתאם להוראות המפרטים הטכניים (נספח א' לחוזה) יהיו
במחירים המפורטים להלן:
מס'
סעיף

שם העבודה

יחידה

1

ייצור חצץ ואספקה על משאית בשער המפעל – עבור רבד החצץ
של מסילות הרכבת

טון

2

ייצור חצץ ואספקה על משאית בשער המפעל – עבור שבילי
הליכה במתחמי הרכבת

טון

מחיר בש"ח (לא
כולל מע"מ)

3

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת דבירה'

טון

4

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת עכו -תחנת נהריה' 10 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות עכו ונהריה וכולל תחנות
נהריה ועכו

טון

5

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת עכו -תחנת כרמיאל' 25 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות עכו וכרמיאל וכולל התחנה
כרמיאל

טון

6

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת חיפה מזרח-תחנת עכו'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות חיפה מזרח ועכו וכולל
התחנה חיפה מזרח

טון

7

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת חיפה לב המפרץ -תחנת כפר
ברוך' 25 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות חיפה לב
המפרץ וכפר ברוך וכולל התחנה כפר ברוך

טון

8

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת כפר ברוך-תחנת בית שאן'33 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות כפר ברוך ובית שאן
וכולל התחנה בית שאן

טון

9

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת חיפה מזרח-תחנת עתלית'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות חיפה מזרח ועתלית
וכולל התחנה עתלית

טון

10

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת עתלית-תחנת בנימינה'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות עתלית ובנימינה וכולל
התחנה בנימינה

טון

11

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת בנימינה-תחנת כפר ויתקין'18 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות בנימינה וכפר ויתקין
וכולל התחנה כפר ויתקין

טון

12

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת כפר ויתקין-תחנת שפיים'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות כפר ויתקין ושפיים
וכולל התחנה שפיים

טון

13

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת שפיים-תחנת ת"א דרום'22 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות שפיים ות"א דרום וכולל
התחנה ת"א דרום

טון

14

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ת"א דרום-תחנת לוד' 16 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות ת"א דרום ולוד כולל התחנה
לוד

טון

15

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת לוד-תחנת כפר מנחם' 24 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות לוד וכפר מנחם כולל התחנה
כפר מנחם

טון

16

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת כפר מנחם-תחנת קרית גת'18 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות כפר מנחם וקרית גת
כולל התחנה קרית גת

טון

17

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת קרית גת-תחנת דבירה'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות קרית גת ודבירה

טון

18

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת דבירה-תחנת ב"ש צפון'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות דבירה וב"ש מרכז

טון

19

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ב"ש צפון-תחנת ב"ש מרכז-
תחנת רמת חובב' 20 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ב"ש צפון ,ב"ש מרכז ורמת חובב כולל תחנות ב"ש צפון ב"ש
מרכז ורמת חובב

טון

20

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ב"ש צפון-תחנת ערוער'26 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות ב"ש צפון וערוער כולל
תחנת ערוער

טון

21

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ערוער-תחנת ממשית' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות ערוער וממשית כולל תחנת
ממשית

טון

22

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ממשית-תחנת צפע' 12 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות ממשית וצפע כולל תחנת צפע

טון

23

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ממשית-תחנת אילתה' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות ממשית ואילתה כולל תחנת
אילתה

טון

24

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת אילתה-תחנת הר צין' 30 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות אילתה והר צין כולל תחנת
הר צין

טון

25

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת לוד-תחנת פלשת' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות לוד ופלשת כולל תחנת פלשת

טון

26

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת פלשת -תחנת אשקלון' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות פלשת אשקלון כולל תחנת
אשקלון

טון

27

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת אשקלון-תחנת שקמה-תחנת
נתיבות' 23 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות אשקלון,
שקמה ונתיבות כולל תחנות שקמה ונתיבות

טון

28

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת נתיבות-תחנת אופקים'12 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות נתיבות ואופקים כולל
תחנת אופקים

טון

29

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת אופקים-להבים דרום 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות אופקים ולהבים דרום

טון

30

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת באר יעקב-תחנת הראשונים'3 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות באר יעקב הראשונים
כולל תחנת הראשונים

טון

31

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת נען-תחנת בית שמש' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות נען בית שמש כולל תחנת בית
שמש

טון

32

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ירושלים מלחה'

טון

33

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת לוד-תחנת ראש העין דרום'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות לוד וראש העין דרום
כולל תחנת ראש העין דרום

טון

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת ראש העין דרום -תחנת הוד
השרון סוקולוב' 20 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ראש העין דרום ותחנת הוד השרון כולל תחנת ראש העין דרום

טון

35

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת תל ברוך-תחנת ראש העין
דרום' 14 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות תל ברוך ראש
העין דרום

טון

36

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת פלשת-תחנת אשדוד מיון'7 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות פלשת ואשדוד מיון כולל
תחנת אשדוד מיון

טון

34

37

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת פלשת-תחנת יבנה מערב'16 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות פלשת ויבנה מערב כולל
תחנת יבנה מערב

טון

38

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת גנות-תחנת צ .דניאל-תחנת
מודיעין מרכז' 26 :ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות גנות
ומודיעין מרכז כולל תחנת מודיעין מרכז

טון

39

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת שקמה-תחנת קרית גת'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות שקמה וקרית גת

טון

40

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת צומת דניאל' – גשר  10 :'6ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות צומת דניאל עד גשר  6כולל
תחנת מחלף ענבה תחנת משמר איילון

טון

41

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת משמר איילון – הראשונים'20 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות משמר איילון
והראשונים

טון

42

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת משה דיין – תחנת הראשונים':
 7ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנות משה דיין והראשונים
כולל תחנת משה דיין

טון

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת צומת חמד – תחנת צומת רמז':
 40ק"מ לאורך תוואי המסילה בין התחנה צומת רמז וצומת חמד

טון

44

עבודת שופלדוזר גלגלי ( 950יובהר ,כי המחיר כולל מפעיל.
הבאת והוצאת השופלדוזר מאתר העבודה הינה באחריות הספק
והוא לא יזכה לתוספת תשלום עבור עבודה זו).

משמרת
ביום עבודה
(עד  9שעות)

45

מחיר עבור שעה נוספת מעבר ליום עבודה לשופלדוזר גלגלי 950

43

שעת עבודה

נספח ג'
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
הנדון"( ________________________________ :הספק")
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הספק בקשר עם
אספקת חצץ מסוג דולומיט לאתריה השונים של הרכבת ברחבי הארץ וכן השירותים הנלווים (להלן:
"השירותים") ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הספק כמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי
לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של ₪ 20,000,000
לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.

ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגוף ו/או
רכוש ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות
של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש ,שייגרמו בקשר עם
השירותים בגבול אחריות של  ₪ 8,000,000לתביעה ובסך הכל לתקופת ביטוח.

הביטוח יורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות הרכבת לשירותים ,בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת" ,על
פיו יראו הביטוח ,כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל מועד למפרע ,שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הספק בכל הקשור בשירותים (ולא מאוחר
מיום ________).
הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

כללי
 .1הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד שהוויתור על
זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .2חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה בהן,
אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .4הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
.5

מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

.6

נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה _____ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
בכבוד רב,

(חתימת
המבטח)

(חותמת
המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)

נספח ד'
ערבות בנקאית אוטונומית
תאריך ______________
לכבוד,
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
מרחוב יוספטל  ,1לוד  7136801ת.ד 757
הנדון :ערבות מס_________________________________________.

לבקשת ___________________________________________ (להלן" :הספק") אנו ערבים בזה כלפי
רכבת ישראל בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך של ______________________ ש"ח (במילים:
_________________________) שתדרשו מאת הספק בקשר למילוי ההתחייבויות על פי הסכם מס'
_______ שנחתם ביניכם ביום_____________ (יש למלא את מועד הוצאות הערבות)
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,כשמדד הבסיס הינו מדד חודש
_________ (ימולא בהתאם להוראות החוזה בנוגע למועד הוצאות הערבות) .לסכום הערבות יתווספו הפרשי
הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ (ימולא בהתאם להוראות החוזה) ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הספק.

בכבוד רב,
_________________________________
שם החותם ותפקידו

נספח ה'
העברה בנקאית
תאריך______________ :
לכבוד
___________________________
ֹֹהנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1

רכבת ישראל מבצעת תשלומים לספקים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה בנקאית באמצעות
מס"ב.

.2

לתשומת לבך ,בעל חשבון הבנק יכול להיות הספק בלבד .כמו כן נבקש אישור הבנק לפרטי החשבון.

.3

על מנת למנוע טעויות בקליטת פרטי החשבון ,נא לצרף צילום של דוגמת המחאה.

בכבוד רב,
אריאלה ביטן
ממונה בקרה והנה"ח
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אגף כספים ,חיפה
פקס04-8564568 .
הנדון :תשלם באמצעות זיכוי בבנק
מספר עוסק __________________________
אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה
לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או
לצד שלישי כתוצאה מכך:
שם הבנק ____________________ :מספר הבנק ___________ :מספר הסניף____________:
שם הסניף ______________________ :מספר חשבון______________________________ :
שם בעל ה חשבון___________________________________________________________ :
כתובת אי-מייל של הספק____________________________________________________ :
מספר טלפון ______________________ :מספר פקס______________________________ :
חתימה וחותמת מורשה החתימה___________________ :

תאריך___________________ :

אישור הבנק
אנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטי החשבון דלעיל נכונים וכי החשבון דלעיל רשום על שם הספק בלבד.
________________________
חתימה וחותמת

______________________
תאריך

נספח ו'
התחייבות לשמירת סודיות
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ,לפרסם ,להראות ,למסור או להעביר לאף אדם או גורם,
זולת הנוטלים חלק בביצוע השירותים (להלן" :העבודה") ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעתי
מטעם הפרויקט או מי מטעמו על רכבת ישראל או בקשר אליה ,במשך ביצוע העבודה וגם לאחר מכן ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע העבודה ובין אם הגיע בצורה אחרת וללא קשר עם ביצוע העבודה.

.2

"מידע" לעניין מסמך זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר ,נתונים ,שמות ,כתובות,
מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה ,רשימות לקוחות,
רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם
ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של הרכבת וכל אינפורמציה אחרת ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך
אחרת ,בקשר עם הרכבת.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  ,אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת
הנוטלים חלק בביצוע העבודה נשוא ההסכם.

.4

אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל ,על תוכנה או על היקפה לאדם או
גורם שלא הוסמך מראש ובכתב ,לקבל פרטים אלה ,על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל ,או מי מטעמו.

.5

אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,לא לבצע שכפולים ,העתקים וכו'  ,לא
להוציא מסמכים בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי הארגון ,אלא למטרת ביצוע העבודה נשוא ההסכם.

.6

אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ,להקפיד שהמסמכים/קבצים לא יישארו ללא השגחה ולנקוט בכל
א מצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע
אך ורק לנוטלים חלק בביצוע העבודה.

.7

ידוע לי כי כל מידע ,ידיעה מסמך ו/או חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במקום עבודתי ,תכניות ,
פעולות וכו' שהגיעו לידיעתי הם נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו וכן ידוע שיכול להיגרם נזק רב לרכבת באם אפר
הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.

.8

אישור העברת מידע ,לגורם אחר שלא במסגרת תפקידי ,יינתן רק בכתב וע"י אגף הביטחון או נציגו.

.9

אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע העבודה ולהחתים כל
אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של אני ,כפי שפורטו לעיל.

 .10אני מתחייב שלא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לשמירת הסודיות בנוסח הזה.

 .11אני מתחייב להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו נגדי
הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מידי על מנת לאפשר
לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש
במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 .12ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל הרכבת אני מחויב לשמור על סודיותו
המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי.
 .13אני מתחייב למסור לרכבת ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לרכבת ,יהא מקורו אשר
יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,קובץ ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ,ולא
אשאיר בידי שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על-ידי הרכבת,
בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי הרכבת ,וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן.
 .14התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי העבודה עם הרכבת ,מכל סיבה שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד
להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו הרכבת תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
 .15התחייבותי זו מהווה תנאי למסירת ו/או לקבלת העבודה ו/או המידע המדוברים.

שם פרטי

שם משפחה

שם חברה

תפקיד בחברה

ת.ז
(9ספרות)
תאריך

.. / .. / .….

חתימה

נספח ז'
נספח ביטחון
.1

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

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 14-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 משנה.
הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן
יצורפו לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו (טופס
מצורף).

.3

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.

.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם
יעברו בדיקות בטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.5

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
בסעיף  2לנספח זה ,לממונה על הבטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.6

הקבלן מתחייב כי לא יפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור הרכבת ,בלא שקיבל
את אשורו של הממונה על הבטחון ,כאמור לעיל.

.7

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

.8

אישור העסקת תושבי השטחים שאינם אזרחי ישראל מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור
העסקה בתוקף ,חתום ע"י המינהל האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות
המוסמכות בנושא.

.9

אישור העסקת פועלים זרים מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור עבודה ואישור שהייה בתוקף
חתום ע"י משרד הפנים ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.

.10

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אשורו של הממונה על הבטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של  ,₪ 500בגין
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 ותפקידו

חתימה וחותמת

אגף

בטחון

טל'03-6937524/8 :
פקס'03-6937493 :

הסכמה למסירת מידע פלילי

אני הח"מ ___________ __________
שם פרטי
שם משפחה

שם האב

________________

מס' ת.ז__________________ .
כולל ספרת ביקורת

תאריך לידה _____________

כתובת _______________________________________________
רחוב

מספר

עיר

שם החברה/קבלן______________________________ :
מקום עבודה ______________________________

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל ,מידע פלילי אודותיי בהיקף המגיע
לרכבת ישראל  ,על פי חוק.
ידוע לי ,כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.

חתימת המצהיר________________ :

תאריך_______________________ :

תאריך ___________:
לכבוד
רכבת ישראל
אגף בטחון
באמצעות פקס'03-6937493 :

צו התחלת עבודה – אישורים ביטחוניים

מקום עבודה _____________________ :

שם הקבלן:

טלפון להתקשרות חוזרת _______________:פקס להתקשרות חוזרת________________ :
נא למלא את הפרטים הבאים באופן קריא וברור :

מס' הזהות

שם

שם

שם

תאריך

כתובת מלאה

כולל ספרת ביקורת

משפחה

פרטי

האב

לידה

(שם רחוב ,מספר ,עיר ,מיקוד)

הערות

נספח ח'
נספח בטיחות
(מצורף בנפרד)

נספח ט'
נוהל ביצוע עבודות בקרבת מערכות כבלים ומתקני איתות של
הרכבת

(מצורף בנפרד)

נספח י'
הודעות למציעים

(באם ישנן)

