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  תאריך עברי
  תאריך לועזי
   ------------ בקשה מס': 

   V  ------סימוכין: 
  

  לכבוד
___________  

  
  שלום רב,

  
  

  קמ"ד-של החברות תש"ן ----------- לבצע עבודות סמוך לקו הדלק  בקשתכםהנדון: 
  

תן הנכם בעניין עבודות שאו --- קמ"ד ("החברות"), הריני לאשר קבלת פנייתכם מיום - בשם החברות תש"ן
  מבקשים לבצע בסמוך לקווי דלק של החברות. 

של החברות,   ---- בעבודות בתחום רצועת הדלק לאחר עיון בתכניות שהועברו, עולה שהעבודות כרוכות 
  בטיחות מטעמן.טכניות וולפיכך הן טעונות אישור והנחיות 

  ל כמפורט:לצורך מתן אישורנו מצ"ב המסמכים הבאים אשר לגביהם הנכם נדרשים לפעו

 פעולה נדרשת  מסמך

קמ"ד לביצוע עבודות - בקשה לקבלת אישור תש"ן 1
והסכם בדבר הוראות שיחולו בעת ביצוע עבודות

 לחתום ולהחזיר לחברות

 להחתים חברת ביטוח ולהחזיר לחברותטופס עריכת ביטוח  2

, הוצאות בגין ימי ופס אישור תשלום בגין דמי טיפולט3
ל נקודת מדידה (ככל שנדרש)סייר והקמת ש

 להסדיר התשלום ולהעביר אישור ביצוע לחברות

להחתים את הקבלן המבצע את העבודות עבור   טופס התחייבות לשמירה על כללי בטיחות   4
  עם תחילת העבודות ולמסור לסיירהמבקש 

  לצרף להיתר החתום  עותקים חתומים של תוכניות 3  5

  עותקים חתומים של תוכניות [תוכניות נוספות וכיו"ב ככל שנדרש]. 3נו בנוסף, נבקשכם להעביר לעיונ

נוספים תידרשו  . ככל שבפועל יידרשו ימי סיירימי סייר --- לטבלה כולל  3מובהר כי התשלום המפורט בסעיף 
 שיתברר כי לא נוצלו כל ימי. ככל , בתוספת מע"מ, לכל יום סייר₪ 1,800להעביר לחברות תשלום מידי בסך 

  שבגינם שילמתם, תקבלו מהחברות החזר מלא על החלק היחסי. הסייר

  בתוספת מע"מ. ₪ 2,700 –יתבצע בשעות הלילה, התשלום יהיה עפ"י תעריף לילה אם עבודת הסייר ת

  והבטיחות המפורט ויועבר לידיכם. הטכניות נחיות הלאחר קבלת כל המסמכים המפורטים לעיל יוכן מסמך ה

ובטיחות חתום  טכניותלבצע כל עבודה שהיא בתחום רצועת קווי הדלק ללא מסמך הנחיות  מובן מאליו כי אין
  ידי החברות. - על

  
  

  בכבוד רב,
  

  אתי סופר,
  מנהלת מח' נכסים

  
  : העתק

  מר/גב' ___________ (אגף כספים)  
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 ת שיחולו בעת ביצוע עבודותקמ"ד לביצוע עבודות והסכם בדבר הוראו-בקשה לקבלת אישור תש"ן

    

  -------------- בקשה מס': 

  (שם המבקש),  ------------------------   ו הואיל 

- ") של חברת תש"ןקו הדלק(להלן: " ------------- לבצע עבודות בתחום רצועת קו הדלק  מעוניינת

   ------------  באזור/ישוב ") החברהקמ"ד (להלן: "

ידו - ובתכניות שצורפו על ------------ וקשות המתוארות בפניית המבקש מיום והעבודות המב   והואיל 

  מצריכות אישור החברה לשם הבטחת בטיחותו של קו הדלק; 

  ידי החברה הנה חתימת המבקש על הסכם; -בטיחות עלו טכניות ותנאי להוצאת הנחיות     והואיל 

  ותיאור תמציתי של העבודות המבוקשות הנו      והואיל 

    

  ידי הצדדים כדלקמן- לפיכך, הוסכם על

  מטרת הנחיות העבודה  .1

") ההנחיותובטיחות (להלן גם: " טכניותהחברה למבקש הנחיות  תיתןבכפיפות להוראות כתב זה 

  ידו.  -ובתכניות שצורפו על  -------  ידו כמפורט בפנייתו מיום - המבוקשות עלהפעולות לביצוע 

יות שיימסרו מתייחסות אך ורק לביצוע העבודות המבוקשות ,עפ"י ידוע למבקש כי הסכם זה וההנח

ולפיכך כל עבודה אחרת שאינה מפורטת במפורש אסורה לביצוע בתחום רצועת  ההנחיות הטכניות

  קווי הדלק של חברת תש"ן.

 שוםולא לאמורות בלבד ביצוע הפעולות הבטיחות נועדו לשם טכניות ולהסרת ספק מובהר כי הנחיות 

  בלבד.ועליו על חשבון המבקש , והכל אחרתמטרה 

  תקופת הנחיות העבודה והבטיחות .2

ממועד הוצאת ההנחיות. עם  חודשים 12פרק זמן של תבוצענה ותושלמנה בתוך  המותרות העבודות

זאת מובהר להסרת ספק כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם ואת ההיתר לביצוע עבודות בל עת 

 י. בהתאם לשיקול דעתה הבלעד

  שקידה וזהירות .3

ידו ובכלל זה - בוצעות עלהמבקש מתחייב לדאוג לשקידה ראויה וזהירות מתאימה, בכל הפעולות המ

מבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לכל העובדים על הימצאות קו הדלק במקרקעין, על המגבלות 

, אית החברה, זככמתחייבהמבקש פעל לא הנובעות מכך ועל אמצעי הזהירות שבהם יש לנקוט. 
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והמבקש מתחייב  באופן מידילתבוע הפסקת הפעולות או כל חלק מהן  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,

  להפסיק לאלתר עשיית הפעולות כאמור. 

  מניעת נזקים .4

המבקש מתחייב למנוע בכל עת גרימת נזק לחברה ו/או למנהל ו/או לאחרים, לתקן כל נזק או קלקול 

טובין אחרים של החברה או של למיכלים ו/או לצינורות ו/או לו העלולים להיגרם למתקנים ו/א

  אחרים הנמצאים בשטח הנחיות העבודה והבטיחות.

  אחריות ופיצויים .5

, כולל תשלום פיצויים, עבור כל נזק בהתאם להוראות הדין המבקש מקבל על עצמו אחריות מלאה

ו/או המבוצעים ע"פ  העבודה שייגרם למתקנים שבהפעלת ובהחזקת החברה הנמצאים בשטח הנחיות 

, ולכל נזק לגוף או לרכוש העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לחברה ו/או לעובדיה וכן כתב ההנחיות

לכל צד שלישי שהוא, וכן לכל נזק העלול להיגרם למבקש ו/או לעובדיו ו/או לסוכניו ו/או לבאי כוחו 

מהנחת קווים להולכת חומרים מכל סוג בקשר לפעולות בשטח הנחיות העבודה והבטיחות כתוצאה 

שהוא ע"י המבקש, בזמן ומטעמו ו/או כתוצאה מהפעלת קווים אלה בכל זמן וזמן שהם והמבקש יהיה 

, ובכלל זה מבלי לגרוע חייב לפצות ו/או לשפות את החברה עבור כל נזק ו/או הוצאות שייגרמו לה כנ"ל

    מכלליות האמור הוצאות משפט, וכיו"ב.

ויפסיק את כל העבודות עד לקבלת לחברה קרה של נזק לקו מקווי הדלק, יודיע המבקש מיד על כל מ

  .בתאום ו/או בהנחיית ו/או ע"י החברה בלבד. בכל מקרה יתוקן הנזק מהחברההנחיות נוספות 

, אשר יהיו אחראים יחד הקבלן מטעמומבקש והיחולו על  וכל הנובע מהנזק כאמור הוצאות התיקון

  החברה. מאת דרישהיום מקבלת  7למו את ההוצאות לחברה תוך ויש, ולחוד

  ביטוח .6

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של המבקש על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  מתחייב   

עריכת הביטוחים" יטוחים המפורטים בנספח  "אישור המבקש לערוך ולקיים על חשבונו את הב

י נפרד ממנה. המבקש מתחייב להתמיד בביטוחים אלו וכן המצורף לבקשה זו ומהווה חלק בלת

להימנע מעשיית כל מעשה העלול לפגוע בתוקף הביטוחים. המבקש מתחייב להמציא לחברה את 

"אישור עריכת הביטוחים" חתום בידי מבטחיו, וזאת עד למועד החתימה על כתב ההיתר נשוא בקשה 

ייב המבקש להאריך במשך כל תקופת תוקפו של זו וכתנאי לביצוע העבודות על פיו. בנוסף מתח

האמורים. המבקש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או  ההיתר את תוקף הביטוחים

לשיפוי החברה,מנהליה ועובדיה בגין נזק שהמבקש זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי  תביעה, כנגד

בזאת את החברה גרת ביטוחיו, והוא פוטר יסה, במסבפול בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה

מכל אחריות לנזק כאמור. המבקש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק 

לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לאתר העבודות ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, ולא תהיה 

ו מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; לו כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה כלפי החברה ו/א

הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם    שגרם לנזק בזדון. במקרה בו העבודות נשוא בקשה זו ו/או חלק 

מהן יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המבקש, מתחייב המבקש לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות 



  
             

     אגף אסטרטגיה, תשתיות ונכסים
 

  .ilwww.pei.coאתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות         
 -        eti@pei.co.ilדוא"ל  I  9543710-09 פקס 5549528-09Iטל'        

 

. למען הסר ספח "אישור עריכת ביטוחים" לבקשהביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי נ

ספק מובהר בזאת כי המבקש הוא הנושא באחריות כלפי החברה ביחס לעבודות במלואן, לרבות 

עבודות שבוצעו ו/או אמורות היו להתבצע על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות 

או בעקיפין, עקב עבודות שבוצעו ו/או אמורות  את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין

היו להתבצע על ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות 

    דלעיל ובין אם לאו.

  תיקונים .7

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובהוראות אחרות בכתב זה, תהיה החברה זכאית בכל עת לתקן כל 

כאמור בכתב הנחיות ריך לדעתה תיקון מיידי ואשר לא היה נדרש אלמלא פעל המבקש דבר אשר מצ

, וזאת על חשבון המבקש והוא יהיה חייב לפצות את החברה בגין הוצאותיה אלו ובלבד שמדובר זה

  כאמור.בתיקון שלא היה נדרש אלמלא פעל המבקש 

  חשבונות .8

בקשר באישור מנהל אגף הכספים שלה רה ע"י החבלמבקש כל החשבונות ודרישות התשלום שיוגשו 

 ייחשבו לנכונים ובטיחות שיינתן לו כתב הנחיות עבודה פי -הסכם זה ועלעל פי המבקש  להתחייבות

  והמבקש מתחייב לשלמם לחברה לפי דרישתה הראשונה.

  מילוי הוראות חוקיות .9

יהיה בתוקף מזמן לזמן ש , תקן וכיו"ב והוא מתחייב בזאת לקיים הוראות כל דין יהיה חייב מבקשה

ה להשיגם בקשר להנ"ל מכל הרשיונות שיש חובכל , וכן להשיג את ידו- בוצעות עלבקשר לפעולות המ

                                                                                                                         המוסמכות. הרשויות

עוד כי מנהל עבודה מוסמך כדין מטעמו יהיה נוכח בשטח בכל זמן ביצוע העבודות  המבקש מתחייב

  וייוודא בין השאר כי העבודות מתבצעות בהתאם לתוכניות.

  מסיםתשלומים ו .10

או בקשר המבקש עולות פכל המסים, הארנונות, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים שיחולו על  .10.1

 אליהן, יחולו על המבקש וישולמו על ידו.

וכל תשלום  מים בגין טיפול בבקשתו, ימי סיירהמבקש מתחייב לשלם לחברה את כל התשלו .10.2

  נוסף המגיע לחברה בגין  מתן ההיתר לביצוע העבודות דנן. 

 בסיום העבודות החזרת המצב לקדמותוו מהלך ביצוע העבודות, השגחה .11

 ותנאיהן. העבודות יבוצעו בהתאם להנחיות עבודה ובטיחות ובכפוף לכל הוראותיהן  .11.1

ידי המבקש תיעשה תוך השגחה על הצינור מטעם החברה באמצעות - ת עלכל עבודה המבוצעו .11.2

 סייר של החברה:
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 9528061-09בטלפון  ,גב'ל יפנה המבקש ידי החברה. לתיאום-זהות הסייר תיקבע על .11.2.1

ימי עבודה לפני המועד  7על כוונתו להתחיל בעבודות לפחות  המבקש יודיע לסייר

  מור. המתוכנן כא

 ל עבודה שהיא אלא בנוכחות של הסייר. הסיירלהסרת ספק מובהר כי אין לבצע כ .11.2.2

יהיה רשאי להתנות את המשך ביצוע הפעולות שאושרו במילוי תנאים נוספים לפי 

  שיקול דעתו או לאסור את המשך הפעולות שאושרו.

ת מטעם החברה כדי להסיר ממנו כל אחריו המבקש מאשר כי אין בנוכחות הסייר .11.2.3

יא כלפי החברה או כלפי כל צד ג'. וזאת כי תפקיד הסייר מטעם החברה הינו בעיקר שה

 להשגיח על שלמותו של הצניור.

אולם, מטבע הדברים גם נוכחותו של סייר לא יכולה למנוע כל תקלה או נזק או חריגה  .11.2.4

וגם משום כך לא יהיה בנוכחות הסייר כדי להפחית מאחריותו של המבקש לשלמותו 

 .ל תקלה שהיאהצינור או לכשל 

בכל שמירה במקום מתחייב המבקש לממן , עבודותקו הדלק יישאר גלוי בעת ביצוע השבמידה  .11.3

 .עת שבה העובדים מטעמו אינם מצויים בשטח ובכלל זה בערבים ובשבתות וחגים)

מראש (כולל מספר השומרים, הכשרתם וכו') עם קצין הביטחון של מו אוסידורי השמירה ית   .11.4

 ליתן בהתאם לשיקול כל הנחיה או הוראה בעניין. רשאי ן, אשר יהיה רת תש"חב

חשבונו את כל המתקנים ו/או  עלעם תום תוקף הנחיות העבודה יהא המבקש חייב לסלק  .11.5

החומרים, ו/או המבנים האחרים שהקים ו/או הניח בשטח ולהחזיר את המצב לקדמותו. מבלי 

חשבונו של  פעולות כאמור בעצמה, עללבצע ית תהא רשאאמור, החברה כלליות הלפגוע ב

ימים. ביצעה החברה פעולות כאמור בעצמה  7, וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת של המבקש

  . שטחהת לכל נזק שהוא שייגרם למבקש בגין פינוי יואחרהיא תהא פטורה מכל 

וסמך) (שהוכנה על ידי מודד מ AS MADEתכנית  הלחבריעביר המבקש  ,עם תום העבודה .11.6

 מקביל.בתחום חציית רצועת קווי הדלק וההליכה ב
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  זכויות החברה .12

כל שטח קו הדלק להרשות לאחרים לעשות בלעשות בעצמה ולחברה זכות מובהר, כי  ספק רתלהס

   . והמבקש לא יהיה זכאי לפיצוי בגין כךפעולה ו/או עבודה שהיא תמצא לנכון ומתי שתמצא לנכון, 

צע מבקש , יב/פינויים כלשהם בצנרת החוצה הנ"למעבודות תש"ן יידרשו שינוייםאם כתוצאה 

, ולא אין יום מפניית תש"ן 30העבודות כל פעולה כנדרש, על חשבונו, ע"פ קביעת תש"ן, וזאת תוך 

  באמור כדי למנוע אפשרות לבצע העבודות על קו הדלק מבלי להתחשב בצנרת החוצה . 

  

  

  איסור העברה .13

 – כולו או מקצתו – או להעברה ניתן להמחאה ידי החברה למבקש אינו -ו היתר הניתן עלכל אישור א

  מראש.ואלא בהסכמת החברה בכתב 

  אי ויתור .14

ומלוא  לא יחשבו כויתורפי הדין - פי הסכם זה או על- מימוש זכות הנתונה לה עלימנעות החברה מה

   זכויותיה וטענותיה ימשיכו לעמוד לה. 

  סכמות נוספותה  .15

הצורך בקבלת ן מ ידי החברה כדי לפטור אותו-בהסכם זה או בכל מסמך אחר שיימסר למבקש עלאין 

  העבודות. הסכמת בעלי זכויות אחרים לגבי שטח 

 תהתוספו .16

ממסמכי ההיתר ש מאת החברה יהוו חלק בלתי נפר מסמך זה וכן כל יתר המסמכים שנמסרו למבק

המבקש. להסרת ספק ומבלי ידי -ות המבוקשות עלם ביצוע העבודוהנחיות העבודה והבטיחות לש

חלק בלתי נפרד מכתב ידי המבקש יהוו גם הן -שהוגשו עלת והתכנילפגוע בכלליות האמור, מובהר כי 

מו והמבקש ע"י מודד מטע. המבקש מצהיר בזאת כי התוכניות הוכנו הנחיות העבודה והבטיחות

ת את המצב האמיתי בשטח. המבקש ומשקפ ןשה ולכך ן, לדיוקןלנכונות מקבל על עצמו את האחריות

  ובתוצאות למקרה שיתברר כי קיים אי דיוק כלשהו בתכנית. יישא באחריות

  ביול .17

  יחולו על המבקש במלואן. –ככל שקיימת דרישת ביול כאמור  –הסכם זה הוצאות ביול 
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  ויתור על הודעות .18

  במכתב רשום לכתובות הבאות: ידי המבקש תימסר-הנוגעת לעבודות המבוקשות עלכל הודעה 

   46728א.ת. הרצליה פיתוח , 3ע"מ שמשרדה הרשום רחוב הסדנאות תשתיות נפט ואנרגיה ב    לחברה:          

   46120הרצליה,  2121ת.ד.                       

          

  

    למבקש: 

                                     

  מתשתיות נפט ואנרגיה בע"                                                                      המבקש                  

  

כתב הנחיות עבודה ובטיחות זה  תנאי אני/אנו הרשאי/ם לחתום בשם המבקש מסכימים לכל

  ומתחייבים למלאם.

  

          ___________________________       ___________________  

  שם מלא                            תאריך            
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  אישור עו"ד / רו"ח

  

  הריני לאשר בזאת כי ה"ה ________________ אשר חתם בשם המבקש מוסמך לחייבו לכל דבר ועניין.

  

  תאריך: ______________________________

  

  שם + חתימה: _________________________
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   תאריך לועזי

  
        םאישור עריכת ביטוחי

  
  לכבוד

  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה")
 3רח' הסדנאות 

  הרצליה פיתוח
  ג/א.נ.,

  
להלן: היזם ו/או הקבלן, ביחד ולחוד מבוטחנו: _______________________________ (   הנדון:

  "המבקש")
  

    קמ"ד לביצוע –לקבלת אישור תש"ן   ---- אישור עריכת ביטוחים בהתאם ל בקשה מס'               
  

  מסוג _________________________________________________ עבודות
       
     _________________________________________________  

  
  

  (להלן: "הבקשה")                           ועד לתאריך                         מתאריך 
  

 –הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות המבקש, ובכלל זה לרבות 

  בבקשה הנ"ל, שהפנה המבקש אל תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ, כדלקמן:כמוגדר 

  ביטוח עבודות קבלניות:

             עד יום _______________.    ם ____________מיו    :     תקופת ביטוח

  ביטוח העבודות -פרק א'

   המבקש ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם.              שם המבוטח בפרק זה :

  _________________ (צמוד למדד החוזה או לשער הדולר של ארה"ב).ביטוח: סכום  .1

סה מבטחת את עבודות החוזה, לרבות אספקת והתקנת ציוד ומתקנים נגד כל הסיכונים המקובלים, הפולי

ובכללם נזקים תאונתיים, לרבות נזקים כתוצאה מתכנון לקוי עבודה לקויה או חומרים לקויים (למעט 

  ה וגניבה.עלות החלפת חלק לקוי כשלעצמו), אש, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה, נזקים בזדון, פריצ

  הפוליסה מורחבת לכסות:

אבדן או נזק הנגרם לציוד, כלים ואמצעי ביצוע אשר הובאו לאתר על ידי המבקש ו/או על ידי מי  .1.1

  מטעמו ו/או אשר הועמדו לרשות המבקש על ידי החברה במלוא ערכם.

ות מחדש הוצאות הדרושות לשם פירוק והריסה, פינוי הריסות, תמיכה או חיזוק, תשלום רישוי ואגר .1.2

וכן שכרם של מודדים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים עקב נזק המבוטח על פי פרק זה, בגבול 

 $ 25,000ממלוא ערך העבודות כאמור לעיל, או מסך  10% -אחריות שלא יפחת מסכום השוות ל

 ;הגבוה מבין השניים
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מיחידי המבוטח בפרק זה,  אבדן או נזק הנגרם לרכוש עליו עובדים או רכוש סמוך השייך לאחד .1.3

הנמצא בתחום אתר העבודות, אך אינו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בגבול אחריות שלא יפחת 

  הגבוה מבין השניים. $ 100,000ממלוא ערך העבודות או סך  10% -מסכום השווה ל

הבאים  הפוליסה מורחבת לכלול תנאי ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, מנהליה, עובדיה  ו/או

מטעמה, לרבות קבלנים אחרים הפועלים עבורה, בקשר עם כל נזק, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על  

  זכות התחלוף לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'

  מם.המבקש ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או החברה ו/או הבאים מטע   שם המבוטח בפרק זה בלבד: .2

 :_____________  לאירוע _____________  בסה"כ במצטבר לתקופת הביטוח        גבול אחריות .3

(חמישה מליון דולר של ארה"ב) לאירוע כלשהו ובסה"כ לתקופת  5,000,000$ -(לא יפחת מסך שווה ערך ל

  הביטוח).

וע העבודות, ואיננה הפוליסה מבטחת את אחריות המבוטח כלפי צד שלישי, כתוצאה ו/או בקשר עם ביצ .4

כוללת חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

 ומתקנים תת קרקעיים , כבליםצינורותנזק ישיר לפגומים, זיהום תאונתי, חפירות,  םמתקנים סניטריי

, רעד $ 1,000,000ם עד לסך: נזק עקיף לצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיי, במלוא גבול האחריות

השבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח  שביתה,אחזקת כלי נשק ותחמושת ברשיון, החלשת משען, ו

       לאומי. 

  נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מיכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  .5

עים וש בכלי רכב מנועי מעבר לגבולות האחריות הקבוהפוליסה מכסה נזק לרכוש הנגרם עקב שימ .6

 בפוליסת צד ג' סטנדרטית לרכב.

כל המועסק בביצוע העבודות ושאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין המבטח חייב לשלם דמי  .7

 ביטוח לאומי, בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב כצד שלישי על פי פוליסה זו.

ות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי הפוליסה כוללת סעיף אחרי .8

  המבוטח, ומובהר בזה כי רכוש החברה ייחשב כרכוש צד שלישי.

  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'

 המבקש ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם.      שם המבוטח בפרק זה: .9

וע ____________ בסה"כ במצטבר לתקופת הביטוח (לא יפחת :____________ לאיר       גבול אחריות .10

  הביטוח).ה"ב) לאירוע כלשהו ובסה"כ לתקופת(חמישה מליון דולר של אר 5,000,000$ -מסך שווה ערך ל
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הפוליסה מבטחת חבות כלפי עובדים לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים,  .11

אחזקת כלי נשק קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, בודה בגובה או בעומק, ואינו כולל סייגים בדבר ע

 ושעות העבודה.כחוק העסקת נוער ותחמושת ברשיון 

מי ממועסקי המבקש ו/או של  הכמעביד החברה במידה ותיחשברחב לשפות את מוטוח כאמור יהב .12

  ין חבותםהקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם או תחוב באחריות שילוחית בג

  

הביטוחים הנ"ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה, ואנו מוותרים על  .13

 כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלה בקרות מקרה הביטוח.

אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות בנזקים חלה על  .14

 חברה.המבקש בלבד, ולא על ה

כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוחים הנערכים על ידינו כנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו משום סיבה שהיא ,  .15

 יום מראש. 30אלא אם כן תישלח על ידינו לחברה הודעה כתובה בדואר רשום, לפחות 

ר זה, אישורנו כפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישו .16

  והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו .

  

_________________          _______________                   ______________  

 תפקיד החותם                                 שם החותם                   חתימת המבטח         
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 חשבון עסקה

  תאריך: ______________

  __________תיק מס': ___

  520027293ח.פ תש"ן: 

 510234487ח.פ קמ"ד: 
  טופס לתשלום בגין היתר וימי סייר

  

  :  הנהלת חשבונות באמצעות גב' אתי סופראל

  ___________ ח/פ ___________ נא קבלו מחברה  
  

    התשלומים הבאים:
סה"כ 
  לתשלום

 ₪  1,000  עבור הכנת היתר
  
1,000 ₪  

    ₪ X   1,800ימים   ---    או חלק ממנו סיירלכל יום  ₪ 1,800רים לפי / סימון , משוע סיירימי 

    ₪ X   2,700ימים   ---   לכל ליל פיקוח או חלק ממנו ₪ 2,700 –לילה  סייר

      סימון מקומי של קו הדלק

      סה"כ לתשלום

     18%מע"מ 

     סה"כ לתשלום כולל מע"מ

  נפט ואנרגיה בע"מתיות התשלום יתבצע , בהמחאה בלבד לפקודת תש

 ההמחאה תצורף להיתר החתום שיוחזר לחברה
                           

 

  אתי סופר

  נכסיםמנהלת מח'                                  

 אישור תשלום
         

                                              מנהלת מח' נכסים  אל: 
  

  מאשר ביצוע התשלום כמפורט לעיל          
  
  

  _____         ______________________           ___________________________  
  הנהלת חשבונות תש"ן          תאריך              



  
             

     אגף אסטרטגיה, תשתיות ונכסים
 

  .ilwww.pei.coאתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות         
 -        eti@pei.co.ilדוא"ל  I  9543710-09 פקס 5549528-09Iטל'        

 

  בטיחות –ופס התחייבות ט
  

  הדלק  __________________________ביצוע כל סוגי העבודות בתחום רצועות קווי 
  ___________________________________ "):הקבלןשם מבצע העבודות (להלן: "

  כתובת הקבלן: ________________________________________________________

  שם המתכנן: ______________________________________________________________

  נציג תש"נ/חברות פיקוח: ___________________________________________

  
  עבודות בתחום רצועת קווי הדלק:התחייבות הקבלן בעת ביצוע 

  
  העבודות נעשות לפי בקשת הקבלן לפי מכרז/חוזה מס' ________________________ . .1

  העבודות תעשינה אך ורק על פי מכרז/חוזה מס' _____________________________. .2

אך ורק מטר מכל צד של קו הדלק) תבוצענה  5העבודות הנוספות בתחום רצועת קווי הדלק (לפחות  .3

  במסגרת הסכם/היתר עבודה ובטיחות ולאחר חתימת החברה עליו.

הקבלן יבטח את אמצעי ביצוע העבודות בביטוח מתאים בכל סכום שיידרש. הביטוח צריך להתאים  .4

  לעבודות על צינורות "חיים" המזרימים דלקים.

בר לכך, רק בנוכחות לא יישארו קווי דלק גלויים אלא לצורך העבודות בלבד. השארת צינור חשוף מע .5

  על יוזם העבודות. –שמירה ע"י שומרים המאושרים ע"י קצין בטחון של משק הדלק. עלות השמירה 

  לאחר השלמת העבודות יוחזרו פני הקרקע לקדמותם ע"י הקבלן. .6

אם ייפגעו מתקני או קווי הדלק, כבלים, עמודים, שלטים וכו' יתקן הקבלן את כל הדרוש לפי דרישת  .7

  נציגי החברה.הפיקוח ו

  הקבלן יעבוד בתחומי רצועת קווי הדלק רק עם כלים המאושרים ע"י היתר עבודה ובטיחות. .8

  העבודות תבוצענה לפי הנחיות הבטיחות של החברה. .9

  לא תבוצענה עבודות אלא בנוכחות נציג החברה (מפקח). .10

  ת.האחריות על ביצוע העבודות על הקבלן בלבד. על נציג החברה לא תחול כל אחריו .11

לשם  גם לבעלים של צינורות נוספים ברצועה או גורמים אחרים מפניה את הקבלן אינו פוטראישור זה  .12

 קבלת אישורים .

בהצהרת המבצע שברשותו כל האישורים הדרושים  הסכמת החברה לביצוע העבודות כאמור , מותנית .13

רשות מקורית, מע"צ וכו'  בכתב מכל הגורמים והרשויות הרלוונטיים כגון: חב' החשמל, בזק, מקורות,

  ובהצגה, ע"י המבצע, של תוכנית מדויקת של מיקום העבודה.

  אין בהוראות מסמך זה בכדי לגרוע מכל הוראה בחוזה שבין הקבלן לחברה. .14

  
  שם הקבלן_______________________________________________

  
   ______________שם פרטי___________________ שם משפחה ______

  
  ____________________  תאריך _________חתימה ______________

  


