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 מול גורמי חוץ.נוהל עבודה  – xx.80.039ולהוראת עבודה מס'  xx.80.037מסמך זה מהווה נספח א' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ 

 מסמך זה הינו נספח להזמנת רכש מספק שירות.

 וניהול סביבתי שמירה על הוראות החוק, בטיחותהתחייבות ל –נספח
 

 את ההתחייבויות הבאות: ועצמעל  מקבל הואכי מתחייב  ספק שירות
 

ובכלל  תוך ציות לכל דין, "( החברה"  :להלןעל ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ) מנומלבצע את העבודה שהוזמנה   .1
ספק השירות וכל מי שיבצע את . או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת צווים וחוקי עזר שהוצאוזה, חוקים, תקנות, הוראות, 

ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  יפעל,  העבודה מטעמו
על עצמו את כל  ייטול . ספק שירותחברהובהתאם להוראות הבטיחות של הוהתקנות והצווים שפורסמו על פיהם,  1970 -

האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה 
 . ומטעמו/או מי  ושלו/או קבלן משנה  ומעובדיו/או על ידי מי  וידכאמור שנעשתה על 

לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרבות: בגדי עבודה תקינים,שלמים  ציוד מגן אישי מלא וחשבונעל יספק ספק שירות  .2
רתמות בטיחות ונקיים, נעלי בטיחות, משקפי מגן, אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים המוגדרים כאזורי רעש מזיק, 

ם מטעמו משתמשים בציוד ספק שירות אחראי לוודא שעובדיו, שלוחיו והפועלי כפפות ומסכת גזים/אב"כ.לעבודה בגובה, 
 , בהתאם לסוג העבודה ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה.מגן אישי

וודא שעובדיו שיבצעו עבודות באתר החברה או או קבלן משנה שיבצע פרויקט ארוך טווח מטעם החברה, י ספק שירות .3
 יהיו בעלי אישור מרופא תעסוקתי ,שליטתהאו באחריותה או ב מופעלים מטעם החברה או בפיקוחההבשטחים ואתרים 

ספק שירות יעביר העתקי האישורים הנ"ל למחלקת הבטיחות של החברה, וזאת לפני להתאמת העובד לעבודה בתוקף. 
 תחילת ביצוע כל עבודה בשטח החברה ו/או בשטחים ואתרים המופעלים מטעם החברה או בפיקוחה.

ט מטעם החברה, יוודא שעובדיו יתנהגו בהתאם לנורמות ההתנהגות המקובלות או קבלן משנה שיבצע כל פרויק ספק שירות .4
 בחברה לשירותי איכות הסביבה ולא יגרמו כל נזק לזולת, באם מדובר בפגיעה פיזית או מילולית.

ה, לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחבר ישתמשכל החומרים והמכשירים בהם  .5
תחילת . בציוד מאושר על פי כל דין אך ורק ישתמשובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, 

אישורים על התאמת  לרבות: ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוהעבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים 
בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי  החומרים והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה

ספק הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. 
 באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה. יישא השירות

החברה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר המזמין מטעם אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון   תספק שירו .6
את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי וישאיר את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת  יסלקמיום השלמת העבודה, 

ללא קבלת אישור  כי החברה לא תקבל את האתר לו. ידוע החברה ולשביעות רצון החברה המזמין מטעםבהתאם להוראות 
 .כאמורהחברה על ניקיון  המזמין מטעםבכתב של 

מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה ויחרוג  וספק השירות היה .7
 מתחייב כדלקמן: ספק שירות  זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,הפרתו עקב 

פעל לתיקון החריגה לאלתר יהוא  -מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות שיקבל לאחר  .7.1
 מממונה הבטיחות של החברה.בל ישקבהתאם לאמור במכתב ההתראה 

חברה פיצוי קבוע מתחייב לשלם להוא  -מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות שיקבל לאחר  .7.2
, מבלי שיהא בחברה ומוסכם מראש בשיעורים כפי שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ

 ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. התראה נוספתלו צורך לתת 

ות יישום החלטלמתחייב לנהוג הוא  -מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל שיקבל לאחר  .7.3
 בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופית. 

כמעט תאונת עבודה, נזק סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד'  תאונת עבודה,עברת בטיחות חמורה, במקרים חריגים, כגון  .7.4
 ו/או להטיל עליו קנסלהפסיק את עבודתו של גורם חוץ בסמכותו של ממונה הבטיחות 

קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לכל תאונה, חבלה, אובדן,  אחראי  ספק השירות .8
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או שהוא ולכל מי שלו ו/או לקבלני המשנה לעובדיו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או 

, מצדוהעבודה או בקשר אליה, , כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע מטעמואו בשמו לכל מי שבא 
ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר שלו , קבלני המשנה למרותו, אלה הנתונים שלוחיו, עובדיו

 ובסביבתו.

יכבד , או באתרים המופעלים מטעם החברה או קבלן משנה שיבצע פרויקט מטעם החברה ו/או בחצר החברה ספק השירות .9
 .ולהוראות כל דין בהתאם להנחיות החברהברה לניהול סביבתי וינקוט בפעילות למניעת זיהום סביבתי ויישם מדיניות הח

משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה,  ספק שירות .10
נה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי,היו חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המש

תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין 
   מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.לו באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד 

לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה  מתחייב לפצות ו/או ספק שירות .11
לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב 

מתחייב  ספק שירותחר שיוטל עליה, בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי א
לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת 

 להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.לו עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר 
 

     
 חתימה וחותמת נותן השירות  תאריך  השירותשם הארגון נותן 

 


