תאריך____/__/
לכבוד
"אורטל" שרותי כח אדם בע"מ
דרך מנחם בגין 116
תל אביב
א.ג.נ,

הנדון :כתב התחייבות ושיפוי לנהגים/ות המועסקים בדואר
 .1במסגרת עבודתי בחברת "דואר ישראל" באמצעות חברת "אורטל" שרותי כח אדם בע"מ
)להלן :חברת "אורטל"( הנני נוהג/ת ברכב השייך לחברת "דואר ישראל" ומקבל/ת במסגרת
עבודתי פרטי ציוד ודברי דואר למסירה.
לפיכך הריני מתחייב/ת כלפי חברת "אורטל" כדלקמן:
א .לשמור על דברי הדואר למסירה ,פרטי הציוד ו/או הרכב שינתן לי לשם ביצוע עבודתי
בחברת "דואר ישראל" וכמו כן לפעול בהתאם לכללים ולנהלים של חברת "דואר ישראל"
ולעניין שמירת הרכב ו/או הציוד.
ב.

להודיע מיידית למנהל המוקד ולנציג חברת "אורטל" ו/או למי מטעמה על כל תאונה ו/או
פגיעה ברכב הרשות ו/או אובדן ציוד ו/או פרטי דואר למסירה .במידה ואפר התחייבותי
זו ,אשא בכל העלויות הישירות והעקיפות שיגרמו לחברת "אורטל" עקב כך.

ג.

בכל מקרה של גרימת נזק/תקלה/תאונה יש למלא דו"ח נזק ולהעבירו למנהל המוקד,
למוסך ולנציג חברת "אורטל".

ד.

להקפיד עם קבלת רכב עבודה חדש ו/או חלופי לבדוק את הרכב ולהודיע מיידית לאחראי
עלי בחברת "דואר ישראל" ולמנהל המוקד ולנציג חברת "אורטל" על כל פגם ,לקוי או
תקלה.

ה .לבדוק שמן ,מים ,שלמות פנסים ,מראות ,פגיעות )במידה שיש( בפח )בדיקה זו יש לבצע
מידי יום(.
ו.

לבדוק המצאות האביזרים הבאים :ג'ק ,גלגל ,רזרבי וכד'.

ז.

הריני מתחייב/ת שלא להתקין ברכב אביזרים פרטיים כגון :דיבורית ,מכשירי רדיו
טייפ/לייזר דיסק וכד'.

ח .הריני מתחייב/ת שלא להדביק מדבקות ו/או מודעה ו/או להניף דגלי מדינות זרות ברכב.
ט .להקפיד על הופעה מסודרת ונקייה ועל התנהגות הולמת ואדיבה.
י.

להקפיד על ציות לחוקי התנועה.

יא .לשלם עם קבלת הודעה על קנס בגין עברת תנועה את הסכום הנקוב בהודעת הקנס בכפוף
לזכותי להגיש בקשה להישפט.
יב .הריני מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בנסיעה בכביש האגרה )כביש מס'  6חוצה ישראל(
עם רכב חברת "דואר ישראל".
יג .אני מתחייב/ת כי במידה ואגרום לנזק לרכב חברת "דואר ישראל" בין באשמתי ובין שלא
באשמתי ו/או לרכב צד ג' כלשהו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או בגין אובדן פריטי חלוקה,
לשפות את חברת "אורטל" או את חברת "דואר ישראל" בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו
לרכב ו/או לציוד בגובה החיוב שחברת "אורטל" תחויב ע"י חברת "דואר ישראל" ועד
לסכום של  ,₪ 3,500בנוסף לכך הריני מתחייב/ת לשפות ו/או לפצות את חברת "אורטל"
בגובה החיוב הנקוב בהודעת הקנס במקרה של עברת תעבורה שנעברה על ידי ולא שולמה
על ידי או שלא שולמה במועדה וצברה ריבית ו/או כפל קנס ,וכן בגין חיובים שהתקבלו על
נסיעות שביצעתי ברכב חברת "דואר ישראל" בכביש האגרה )כביש מס'  – 6חוצה ישראל(.

 .2הריני מתחייב/ת לשפות את חברת "אורטל" בגין כל סכום שחברת "אורטל" תחויב לשלם
לחברת "דואר ישראל" בגין הפרת התחייבויותיי כאמור בסעיף  1לעיל .הנני נותן/ת בזאת
הרשאה בלתי חוזרת לקיזוז הסך הנ"ל מסכומים המגיעים ושיגיעו לי מחברת "אורטל" בגין
עבודתי ,וזאת באם אפר אחת או יותר מהתחייבויותיי דלעיל.
 .3הריני מצהיר/ה כי יש/אין לי קרובי משפחה המועסקים בחברת "דואר ישראל" .במקרה ויש לי
קרובי משפחה רצ"ב טופס הצהרה חתום על ידי )נספח "א" לכתב ההתחייבות(.
 .4הריני מתחייב/ת לחתום מידי חודש וכתנאי לקבלת שכר על דו"ח נוכחות הרצ"ב כנספח "ב"
לכתב ההתחייבות.
 .5הריני מצהיר/ה בחתימתי דלהלן ,כי אין לי עבר פלילי וכי לא סיימתי את שירותי ביחידה
אחרת בחברת "דואר ישראל" קודם לכן בעקבות עברות פליליות או עבירות משמעת.
 .6הנני מסכים/ה ומאשר/ת ניכויי שווי שימוש ברכב ,בהתאם לתקנות מס הכנסה.
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