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מיער

חלקה

עומד

 .1מובן וברור לי שפעולת החיתוך ,איסוף העץ ,העמסתו ,הובלתו והשימוש בו
(להלן":העבודות") הינן על אחריותי האישית בלבד ולקק"ל אין אחריות למקרה של נזקי גוף או
ממון מכל סוג שהוא.
 .2אני מתחייב לבצע סריקת מפגעים (בורות ,נפלים ,עצים מסוכנים וכו׳) בשטח העבודה
וסביבתו בטרם אתחיל בביצוע העבודות .במידה והבחנתי במפגע ,עליי לדווח למנהל השטח
לקבלת אישור לתחילת עבודה.
אני מצהיר ומתחייב כי אני וכל מי שיעסוק מטעמי בעבודות ,יכול ומסוגל לעשות את העבודות
ולא תהיה לי שום טענה כלפי קק"ל לגבי כשירותי או כשירות מבצע העבודות מטעמי ולא תהיה
לי טענה כי קק"ל הייתה צריכה להכשיר אותי או את מבצע העבודות מטעמי לבצע את העבודה
ונושא הכשירות הינו באחריותי המלאה.
 .3בכל מהלך החיתוך ,איסוף העץ ,העמסתו ,הובלתו והשימוש בו אנקוט בכל האמצעים
הבטיחותיים הנדרשים ע"פ כל דין ,לרבות שימוש בציוד מגן אישי ,אשר יסופק על ידי ויובא על
ידי ,כגון :משקפי מגן ,מגני רגליים/מכנסי כריתה ,קסדת מגן ,נעלי בטיחות ,מגני אוזניים וכל
ציוד נדרש אחר .כמו כן ,אני מתחייב להשתמש אך ורק בציוד עבודה תקין העומד בכל התקנים
בדרישות כל דין .כמו כן אני מתחיי ב כי ברשותי רישיונות תקפים כדין של כלי ההובלה ושל
רישיונות הנהיגה ,ומתחייב לכך כי רק בעלי רישיון נהיגה כדין ינהגו ברכבי ההובלה.
ידוע לי כי אי הקפדה על סעיף זה יהיה באחריותי המלאה ,לא יהיו לי טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות לקק"ל ואני בלבד אשא בכל ההוצאות לעניין האמור בסעיף  2לעיל ואשא באופן בלעדי
בכל נזק גוף או ממון לי או לצד ג' כתוצאה מאי הקפדה על האמור בסעיף זה
 .4כמגיש הבקשה אהיה אחראי לנזק מסוג כלשהו – נזק גוף ו/או רכוש – שייגרם לכל מאן
דהוא לרבות לי ו/או צד ג' כלשהו – בגין כל עניין הקשור לחיתוך ו/או איסוף העץ ולכל עבודה
שאבצע נשוא בקשה זו.
.4א .בכל מקרה בו תוגש תביעה ו/או דרישה נגד הקק"ל בעקבות פעילותי נשוא בקשה זו בהתבסס
על פקודת הנזיקין ו/או בהתבסס על כל דין אשר יחול מזמן לזמן ו/או בהתבסס על הסכם כלשהו
אראה את אותה דרישה ו/או תביעה כמוגשת נגדי ואפעל במהירות להסרתה ו/או ביטולה ,הכל
לפי העניין .במקרה של תביעה משפטית המוגשת נגד הקק"ל בגין הנזק הנ"ל אצטרף לאותה
תביעה לפי דרישת הקק"ל כנתבע נוסף ו/או כצד שלישי ובכל מקרה אשלם לקק"ל לפי דרישתה
הראשונה את מלוא הוצאות ה גנתה של הקק"ל באותה תביעה לרבות שכר הטרחה המוסכם בין

הקק"ל לבין פרקליטיה או באין כזה ,שכר הטרחה הראוי אשר לא יקטן משכר הטרחה הקבוע
בתעריף המינימלי של לשכת עוה"ד.
במקרה וכתוצאה מפעילותי ביער עקב הסכם מתביעה תחול על הקק"ל חובה כספית או אחרת
כלשהי לרבות בהסכם פשרה ,אראה עצמי מחויב במלוא ההוצאות והתשלומים ,אשר יושתו על
קק"ל בגינה ואשחרר לחלוטין את הקק"ל מההתחייבויות הנובעות הימנה.
למניעת ספקות הריני מצהיר שבעצם מתן אישור החיתוך ו/או איסופו לא נוצרים יחסי עובד
.5
ומעביד ביני ובין הקק"ל .ושבעצם ביצוע העבודות ביער לא תהא הקק"ל המעבידה שלי ו/או של
מי מעובדיי ו/או אחרים שיעסקו עמי בעבודות.
.5א .אני ו/או המועסקים על ידי בשום מקרה לא ניחשב כעובדים מטעם הקק"ל ובכל מקרה בו
תוגש נגד הקק"ל תביעה ו/א ו דרישה ע"י ,ו/או המועסקים על ידי או כל אחד מהם בגין כל דבר
הקשור לנשוא בקשה זו ,אזי אנהג בנוגע לאותה תביעה ו/או דרישה כאילו הוגשה נגדי.
אני מצהיר מסכים ומתחייב כי אני מוכן לבצע את העבודות של חיתוך העצים והכרוכות
.6
בכך וכי אני מסוגל לכך מכל הבחינות ,וכי ביצוע העבודות יהיה באחריותי המלאה הבלעדית
והמוחלטת ,וכי הקק"ל לא תהיה אחראית כלפי בשום מקרה ובשום אופן.
אני מצהיר ומתחייב כי השימוש בעץ אשר אטול מהיער הוא פרטי בלבד ולא אעשה בו כל
.7
שימוש למטרות מסחריות או למטרות תעשייה וכי אם יתברר לקק"ל כי השימוש בעץ הינו למטרות
מסחר או תעשייה היא רשאית לנקוט נגדי בכל פעולה שתמצא לנכון .
אני מתחייב כי אני וכל מי שיועסק על ידי בעבודות ימלא בקפדנות אחר כל הוראות אנשי קק"ל.
ברור וידוע לי כי אישור איסוף גזם/בולי העץ תוקפו יפה ליום אחד בלבד מימים א-ה לא כולל
שישי ,שבת וחג ,ואתה ו/או נציגים מטעמך רשאים לבטלו ע"פ שיקולי דעת מקצועיים ,בטיחותיים
או מנהליים.
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