
 תנאים כלליים להזמנה 
 .  ההזמנה 1

 כמפורט בהזמנה. לו/או לביצוע עבודות, הכו  םהינה לאספקת מוצרים, למתן שירותי"( ההזמנהזו )להלן: "הזמנה 

התנאים  ההזמנה,  טופס  לרבות  לספק,  המזמין  בין  ההסכם  את  המהווים  המסמכים  כל  את  כוללת  ההזמנה 
 הכלליים והנספחים 

 איכות הפריטים המסופקים וטיב השירות   .2

ייתן את  הספ ( א) ו/או יבצע את העבודות בטיב, באיכות וברמת    םהשירותיק יספק את המוצרים ו/או 

בהתאם למפורט בהזמנה,   –  תהאופטימאליגימור המעולים ביותר, וישתמש בחומרים המשובחים ביותר ובכמות  

 לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין.  לוהכו

ים ו/או לעבודות תקן רשמי ו/או תקן זמני ו/או  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מקום בו נקבע למוצר ( ב)

 תקן מנחה, יעמדו המוצרים ו/או העבודות נשוא ההזמנה בדרישות התקן כאמור.  

ו/או אי התאמה ו/או פגם אחר בתכנון ו/או בייצור ו/או באספקת   ( ג) הספק יהיה אחראי לכל מגרעת 

ידו, ככל שאל  ו/או בשירותים המסופקים על  ו/או בעבודה  ו/או  המוצרים  ו/או תכנון  ו/או חומרים,  ינבעו מביצוע  ו 

זה לעיל )להלן:   2מעבודה ו/או שירות ליקויים של הספק אשר אינם עומדים בדרישות האמורות בהזמנה ובסעיף  

 "(.  אי התאמה"

שנים ממועד האספקה בפועל,    3  –אי ההתאמה נתגלה לו, ובכל מקרה לא יאוחר מ  שדבר  המזמין יודיע לספק  

 א ניתן היה לגלות את אי ההתאמה בבדיקה סבירה.  אלא אם ל

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על הזמנה זו על פי כל דין, הספק יחליף ו/או יתקן כל אי   (ד)

התאמה מיד עם דרישתו של המזמין, על חשבונו, ויפצה את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו  

 לו כתוצאה מאי ההתאמה.  

התיקון כאמור בסעיף זה לעיל תוך זמן סביר ממועד קבלת דרישת המזמין, ביצע הספק את    לא ( ה)

חייב   יהיה  והספק  שלישי,  צד  באמצעות  ו/או  בעצמו  התיקון  את  לבצע  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  המזמין  יהיה 

 להשיב למזמין את כל הוצאותיו בקשר לכך.  
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וכ ( א) ו/או הוצאה  שייגרמו  הספק לבדו יהא אחראי כלפי המזמין  ו/או הפסד  נזק  לפי כל אדם בגין 

מכל סיבה שהיא תוך או עקב ביצוע ההזמנה ו/או בגין מוצרים ו/או עבודות ו/או שירותים שיסופקו ע"י הספק 

 למזמין. 

סכומים אחרים  ( ב) או  פיצויים  הוצאה תשלום  ו/או  ו/או הפסד  נזק  כל  בגין  וישפה את המזמין  יפצה  הספק 

לשלם לאדם כלשהו בגין נזק כאמור בס"ק )א( לעיל, וכן יפצה וישפה את המזמין בגין תשלום   כלשהם שיידרש

עורכי טרחת  שכר  לרבות  כלשהן,  ואחרות  משפטיות  כאמור. -הוצאות  כלשהו  נזק  בגין  למזמין  שיגרמו  דין 

 לאו.  אחריות הספק לפי סעיף זה הינה מוחלטת בין שבוצעה עוולה מצדו ו/או קיים אשם מצדו בין אם

היה ולצורך ביצוע ההזמנה ימסור המזמין לספק ציוד ו/או חומרים ו/או מכשירים כלשהם )להלן: "   ( ג)

"(, יהא הספק אחראי כלפי המזמין באחריות מוחלטת לשמירת כל נכסי המזמין, לרבות אחזקתם נכסי המזמין

סי המזמין )לרבות גניבה(, והוא התקינה. הספק יהא אחראי כלפי המזמין בגין כל . נזק ו/או אובדן שיגרמו לנכ

ידי   על  נגרם  בין אם  לאו,  ובין אם  רשלנות הספק,  בגין  נגרם  עם  בין  הנזק  וישפה את המזמין במלוא  יפצה 

 הספק עצמו, על ידי מי מטעמו או על ידי צד שלישי.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל נכסי המזמין יישארו בבעלותו הבלעדית של המזמין והספק   (ד)

 חייב שלא לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההזמנה.  מת
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 על מנת להבטיח את מילוי כל התחייבויותיו של הספק כלפי המזמין, ומבלי לגרוע מהן, יערוך הספק, על חשבונו 

    :מפורט להלן, ובלבד שלא יפחתו מן הלעיל 3את הביטוחים הדרושים בקשר עם אחריותו כאמור בסעיף 

 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח,  ליוןימ 1 -שלא יפחת מ  אחריותבגבול  צד ג'ביטוח אחריות כלפי  ( א)

 ₪ לתובע, לאירוע ולתקופת הביטוח,  ליוןימ  6 -בגבול אחריות שלא יפחת מ חבות מעבידיםביטוח  ( ב)

( ההזמנה במסגרת וצרים פיזייםככל שהספק מספק מ) / חבות מוצר תעופתית חבות המוצר ביטוח  ( ג)

הספק ימשיך לערוך ביטוח    ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח.ליון  ימ  10  -בגבול אחריות שלא יפחת מ

 זה, כל עוד אחריות קיימת עפ"י דין בקשר עם המוצרים שסופקו במסגרת הזמנה זו. 

ככל  (ד) ו/או  ההזמנה  במסגרת  קבלניות  עבודות  מבצע  שהספק  )ככל  קבלניות  עבודות  ביטוח 

פיזיות בחצרי הוציקבלנים לבבהגעת    שהשירותים כרוכים עבודות  על שמו, על המזמין  מזמין(,  ע 

 על בסיס "כל הסיכונים"   ,רכושהביטוח  פרק  הכולל את פרקי הכיסוי של:  וקבלנים וקבלני משנה,  

ל הרחבות  ונזק    רכושעם  הריסות  פינוי  עובדים,  עליו  רכוש  חומרים  סמוך,  תכנון,  של  ישיר  נזק 

פרק ,  ₪  500,000משווי העבודות ומינימום    10%  -ל אחריות שלא יפחת מבגבו,  ועבודה לקויים

מיליון ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח, במסגרתו רכוש   4  -ביטוח צד ג' בגבול אחריות שלא יפחת מ

 חבות מעבידים.  פרק המזמין יחשב כרכוש צד ג', למעט רכוש המבוטח בפרק א' לפוליסה, ו 

 להלן:  המפורטים  כל ביטוחי הספק יכללו את התנאים ( ה)

והבאים  ו  מנהליעובדיו,  ,  מזמיןהביטוחים יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה . 1)ה(

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.  שהויתור ובלבד ו,  מטעמ

בכפוף   . 2)ה( הספק,  מחדלי  ו/או  למעשי  אחריותו  בגין  המזמין  את  לשפות  יורחבו  הביטוחים 

אחריו  ביטוח  לסעיף  למעט  צולבת,  הקבלניותת  המזמין   העבודות  את  לכלול  שיורחב 

 כמבוטח נוסף בפוליסה. 

היכללו  הביטוחים   . 3)ה( ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הם  לפיו  מפורש  וכי    מזמיןתנאי 

 .  מזמיןמוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ההמבטח 

יהביטוחים   . 4)ה( לרעה  לא  יב שונו  תקופת    ווטל ולא  תהביטוחבמשך  אם  אלא  הודעה  י,  מסר 

  יום מראש. 30, מזמיןבדואר רשום לידי ה על כך כתובה 

 הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הספק.  . 5)ה(

שהוא   (ו) וסוג  מין  מכל  לרכוש  לנזק  אחריות  מכל  מטעמו  הבאים  ואת  המזמין  את  פוטר  הספק 

א השירותים תהמשמש  במסגרת  לאו,  ,  העבודות/הספק  אם  ובין  ידו  על  בוטח  אם  ובלבד  בין 

 . שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון
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הספק יספק את המוצרים ו/או העבודות ו/או השירותים במקום האספקה הקבוע בהזמנה, ואם לא נאמר   (א)

 "(.  הנדרש מועד האספקהלהלן: "אחרת, בחצרי המזמין, במועדים הקבועים בהזמנה )

של פיגור  )או חלקו היחסי(    בגין כל שבוע  )אחוז אחד(    1%הספק יחויב בתשלום קנס פיגורים בשיעור של  )ב(   

)עשרה אחוז(   10%ח ועד לקנס פיגורים מקסימאלי של  מעבר למועד האספקה המובט שנגרם באשמתו  באספקה  

בגין כל יום איחור באספקת המוצרים,   "ימי חסד" קלנדריים  7לאחר    מניין ימי הפיגור יחלמערך האספקה הכולל.  

 ו/או בביצוע העבודות וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו יהיה המזמין זכאי לפי כל דין.  םהשירותיו/או במתן 
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והיא  )א( לקבל מהמזמין,  זכאי  והמוחלטת שהספק  היא התמורה הכוללת, הסופית  התמורה המפורטת בהזמנה 

כוללת בין היתר את כל ההוצאות בגין חומרים, עבודה, טעינה ופריקה, הובלה, שמירה, מיסים וכל ההוצאות ו/או 

 התשלומים האחרים, והספק לא יהיה רשאי לקבל מהמזמין תמורה או תשלומים נוספים כלשהם. 

ר כשהוא מחושב בהתאם דולר של ארה"ב או השווי בש"ח של הסכום האמו   -"  דולר ארה"בלעניין הזמנה זו ")ב(

 על ידי הספק ביום האספקה של הטובין היציג של דולר ארה"ב המתפרסם ע"י בנק ישראל, כפי שהיה ידוע לשער 

 21התמורה תשולם לספק כנגד חשבוניות מס ערוכה כדין אשר תוצא על ידי הספק למזמין לא יאוחר מאשר  )ג(  

, בצירוף תעודה המאשרת את אספקת הפריטים ו/או  מנה  בתנאי התשלום כפי שמפורט בהז  יום ממועד האספקה

 השירותים ו/או העבודות, חתומה על ידי נציג מטעם המזמין. 

של )ד(   זהה  בשיעור  לדחיה  יביא  זו  בהזמנה  העבודות  ו/או  השירותים  ו/או  המוצרים  של  באספקה  פיגור  כל 

 התשלום בגינם.
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המזמין יהא רשאי לבטל את ההזמנה כולה או חלקה בכל מקרה שהספק הפר הפרה יסודית מהתחייבויותיו על )א(

ו/או   השירותים  /ואו  המוצרים  מן  חלק  ו/או  כל  של  הנדרש  האספקה  במועד  איחור  כל  כי  מוסכם  ההזמנה.  פי 

והמזמין יהיה רשאי לבטל    , ייחשב כהפרה יסודיתלמועד אספקהמן התקופה שנקבעה    1/3העבודות, העולה על  

 . את ההזמנה

מן  )ב( שקבל  סכום  כל  למזמין  הספק  יחזיר  הספק,  של  הפרה  עקב  חלקה  או  כולה  ההזמנה  את  המזמין  בטל 

)או חלקו היחסי בגין פריטים שטרם ספק(, כשהוא צמוד למדד ממועד תשלומו ועד  על חשבון ההזמנה  המזמין 

 להשבתו למזמין בפועל.  

ופות והסעדים להם יהיה המזמין זכאי לפי כל דין, הרי שבמקרה של הפרה כלשהי של תנאי בנוסף לכל התר )ג(

ההזמנה ע"י הספק בעקבותיה לא סיפק הספק למזמין כל או חלק מן המוצרים ו/או העבודות ו/או השירותים, או 

-ש בסכום השווה לשהם נמצאו לא מתאימים על ידי המזמין, ישלם הספק למזמין פיצויים קבועים ומוסכמים מרא

לא   25% אשר  העבודות  ו/או  השירותים  /ואו  המוצרים  בגין  בהזמנה  הנקוב  מהמחיר  אחוז(  וחמישה  )עשרים 

הפיצויים   סופקו כאמור , וזאת מבלי שחלה על המזמין חובה כלשהי להוכחת נזק.   כי  לספק  ידוע 

ניתן היה לראותו מראש בעת הוצאת )ב( לעיל שנקבעו ביחס סביר לנזק ש6-)ב( ו5המוסכמים שנקבעו בסעיפים  

הזמנה זו כתוצאת מסתברת של הפרה כלשהי שלו, ולכן לא תהיה לספק זכות לדרוש מבית המשפט להפחית 

 את הפיצויים המוסכמים, ובית המשפט לא יפחית את הפיצויים המוסכמים. 

ין בפיצויים המוסכמים שנקבעו  ( לעיל, אג)7-( וד)6)ב(,  5ידוע לספק כי למרות האמור או המשתמע מסעיפים  (  ד)

לפי ג )7-ו  )ד( 6,  )ב(5בסעיפים   פיצויים  ולתבוע במקומם  לדרוש  לגרוע מזכותו של המזמין  כדי  כשלעצמם  לעיל   )

התשל"א  14עד    10סעיפים   חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  המזמין  1971-לחוק  של  מזכותו  לגרוע  או   ,

 דין.  לתרופה אחרת בשל הפרת חוזה ו/או על פי כל
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( ימים לבטל את ההתקשרות 30המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובהתראה בכתב של שלושים )  )א(

עם הספק, חלקה או כולה, עפ"י הזמנת רכש זו. על הספק במקרה כזה להפסיק כל פעילות שלגביה התקבלה 

ולהודיע במקביל   ע הודעת הביטול  קבלני המשנה שלו  לכל  כזה גם  זכאי במקרה  יהא  כזו. הספק  ל הפסקת 

להחזר מלא של כל ההוצאות שצבר עד להודעת ההפסקה וזאת בגין הפעילות שהופסקה,  וזאת עם הצגת 

רלוונטיי באופן םמסמכים  הוצאות אלו  על  ראוי  לדווח  וכן  ומקובלים  לכללים החשבונאיים המוכרים  , בהתאם 

 חיר המקורי. שלא יחרוג משיעור הרווח ששימש לקביעת המ

המקורית   )ב( ותמורתם  הביטול  הודעת  התקבלה  לא  כאילו  עדיין  יסופקו  שהושלמו,  והשירותים  התוצרים 

 תשולם במלואה. 

סך הסכומים שישולמו לספק בעקבות הודעת הביטול ובכללם כספים אחרים כשלהם לא יעלה על החלק   )ג(

ל)ו( ובכל מקרה מחויבות המזמין כלפי הספק היחסי ממחירי ההזמנה המקוריים המתייחסים לחלק)ים( שבוט 

 במקרה של ביטול  כאמור, לא תעלה על מחיר ההזמנה כולה. 

ימים   )ד( חודש  בתוך  המזמין  ע"י  וייבדקו  ייבחנו  זה  סעיף  עפ"י  ביטול  בעקבות  הספק  של  תשלום  תביעות 

 מהעברת התביעה. 
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כדין על כל  ןעיכבוהספק לפי הזמנה זו, תהא למזמין זכות  לקיום, שמירת ומימוש זכויותיו של המזמין כלפי )א(

הספק ןהמיטלטלי של  כשלהם  אחרים  ונכסים  הכספים  השטרות,  המסמכים,  המכונות,  הציוד,  החפצים,   ,

 שישנם ו/או שיהיו בידי המזמין בכל עת. 

נכס כלשהו של המזמין המצוי או שיהיה מצוי ברשותו  ןעיכבוהספק מוותר על זכות    )ב( , והוא יהא חייב על 

 להשיב כל נכס כאמור לידי המזמין מיד עם דרישתו הראשונה.

 קיזוז . 10

ועלויות   )א( הוצאות  לרבות  לספק  המזמין  מן  שיגיעו  ו/או  המגיעים  הכספים  לכל  ביחס  קיזוז  זכות  למזמין 

ו/או כספים המגיעים למזמין מן ה פי ההזמנה  ספק מכוח שנגרמו למזמין בשל הפרת התחייבויות הספק על 

ו/או שיגיעו מהספק למזמין ידי המזמין לספק   ההזמנה, כנגד כספים המגיעים  ואו כנגד סחורה שנמסרה על 

 . לשם ביצוע ההזמנה

ו/או שיגיעו מן המזמין לספק אינם בשל אותה   )ב( זכות הקיזוז של המזמין תחול אף אם הכספים המגיעים 

 למזמין.עסקה בגינה מגיעים ו/או יגיעו כספים מן הספק 

אחד או חלק   ןפירעו או מועדי    םפירעונזכות הקיזוז של המזמין תחול גם על חובות הדדיים, אשר מועדי    )ג(

 מהם טרם הגיעו. 

זכות הקיזוז של המזמין תחול הן בגין חובות קצובים והן בגין חובות בלתי קצובים, וזאת בין שהם נובעים   )ד(

 נות. שו מעסקאותובין שהם נובעים   עסקהמאותה 

 המזמין יהא רשאי בכל עת להפעיל את זכות הקיזוז אף ללא מתן הודעה מוקדמת כלשהי לספק.  )ה(

ממנו   )ו( המגיעים  כלשהם  סכומים  לקזז  רשאי  יהא  לא  והוא  הספק,  כלפי  קיזוז  זכות  תהא  ולא  אין  לספק 

 למזמין. 

 איסור המחאה  .11

ין או בעקיפין לאדם או לגוף אחר, לרבות בדרך הספק אינו רשאי להעביר את ההזמנה כולה או מקצתה במישר 

"( משנה  קבלנות  האחרשל  דעתו הספק  שיקול  לפי  ומראש,  בכתב  המזמין  הסכמת  את  לקבלת  מבלי   )"

הבלעדי של המזמין. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, ייוותר הספק אחראי כלפי המזמין לביצוע ההזמנה ולקיום 

 כל האמור בה ביחד עם הספק האחר.   

 . זכויות יוצרים12



 תנאים כלליים להזמנה 
כל תוצר עבודה אשר הוכן עבור המזמין על פי הזמנה זו, וכל הפריטים שיוכנו במהלך ו/או לצורך מתן שירותים 

יהיו   ביחד:"הפריטים"(  )להלן  ועל מדיה כלשהי  קריאי מחשב  או  כתובים,מודפסים  בין  לרבות  כלשהי,  בצורה 

 מזמין והוכנה תמורת דבר ערך בהתאם להזמנה. בבעלות של המזמין ויחשבו כעבודה שהוזמנה על ידי ה

ידי המזמין והוכנה תמורת דבר ערך  במידה והפריטים לא יחשבו על פי הוראת החוק כעבודה שהוזמנה על 

עבורה, ימחה הספק/ יצרן מיידית לבעלות המשותפת של המזמין את זכויות היוצרים וכל זכות אחרת הקיימת 

דין   כל  פי  על  קיימת  עם הספק/יצרן, ו/או שתהיה  ולהחזיק בשותפות  לקבל  תהיה הזכות  ולמזמין  בפריטים. 

בשמה היא או בשם מי שהיא תקבע את זכויות היוצרים, זכויות הרישום וכל זכויות או הגנות אחרות העשויות 

 להתקיים באשר לפריטים. 

כל דין ביחס לנושא ההזמנה למען הסר ספק, לספק/יצרן ו/או לכל בא כוחו אין ולא תהיה כל זכות עיכבון על פי  

 הנ"ל והם אף לא יוכלו להציע את הפריטים לגורם שלישי כלשהו ללא אישור מוקדם בכתב של המזמין.

הזכויות  מיצוי  לשם  שיידרש  הסביר  הסיוע  כל  את  במקומו  לבאים  או  למזמין  להגיש  מתחייב  הספק/יצרן 

 .האמורות לעיל

פיתוח לצורך  לספק/יצרן  שיועברו  המסמכים  של   כל  הבלעדית  בבעלותו  יישארו  זה,  הסכם  עפ"י  היצור  ו/או 

 המזמין. 

ו/או  השירותים  תוצרי  כל  את  המזמין  דרישת  לפי  עת  בכל  המזמין  של  לשימוש  למסור  מתחייב  הספק/יצרן 

העבודות ו/או הפריטים שבוצעו ו/או הוכנו ו/או שהיו בתהליך הכנה ו/או שהיו ברשותו או בשליטתו על פי  ו/או 

 להסכם זה. בקשר 

 .    שינוי ו/או ויתור 13

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה אשר יינתנו על ידי צד אחד להזמנה זו למשננו, לא ייחשבו כויתור 

על זכויות של אותו צד לפי כל דין או לפי ההזמנה. לא יהא כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור כאמור, אלא אם כן 

 דים להזמנה זו. נעשו בכתב בחתימת שני הצד

 מקום השיפוט .14

סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין  תהא    ירושלים  שפט המוסמכים בעיר המבזה, כי לבתי  כם  סמו

 . הנובע ממנה או


