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 הגדרות .1
  למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות המופיעה לצדם:

, וכל נספח ומסמך הקשור פלבם": הזמנת הרכש של הזמנה"
בה לרבות מסמך תכולת עבודה ישים בגרסתו העדכנית 

  וכיוצ"ב.
מהספק  פלבםידי -": חומרי הגלם המוזמנים עלחומרים"

  כמפורט ההזמנה.
מהספק כמפורט  פלבםידי - ": הטובין המוזמנים עלטובין"

  ההזמנה.
 פלבםואשר הזמין מ פלבם": הלקוח עמו התקשרה לקוח"

תוצר כלשהו הכולל את החומרים, הטובין, או כל חלק הכולל 
  את הטובין.

בע"מ, או כל חברת בת או חברה אגש"ח  2008 פלבם": פלבם"
  ששמה מפורט בהזמנה. פלבםקשורה אחרת של 

את נדרש לספק , ואשר : הספק ששמו מפורט בהזמנה"ספק"
  .התוצרים המוזמנים

מהספק  פלבםידי -": השירותים המוזמנים עלשירותים"
  כמפורט בהזמנה.

": התוצרים המוזמנים מהספק כמפורט מוזמנים תוצרים"
בהזמנה, קרי, החומרים, הטובין, השירותים, או כל תוצר 

  מוזמן אחר שיפורט בהזמנה.
במסמך זה ואשר זולת ": התנאים המפורטים כלליים תנאים"

  אם יוסכם אחרת מפורשות חלים על כל הזמנה.
 רקע .2

מתקשרת מעת לעת עם לקוחות בישראל וברחבי העולם  פלבם
, בין פלבםלשם אספקת מוצרים שונים, ולשם כך נדרשת 

היתר, לחומרים, טובין, או שירותים אותם ברצונה להזמין 
 והכל כמפורט בהזמנה.  ,מהספק

 ללייםתחולת התנאים הכ .3
התנאים הכלליים המפורטים להלן חלים על כל הזמנה של 

הספק מקבל את ההזמנה והמסמכים המצורפים אליה,  .פלבם
 ונספחיה ומתחייב לבצע את התחייבויותיו המפורטות בהזמנה

ובהתאם לתוצרים המוזמנים ממנו  בכפוף לתנאים הכלליים
. לא יחולו כל לפי ההקשר, קרי, חומרים, טובין, או שירותים

תנאים אחרים על ההזמנה מלבד התנאים הכלליים אלא אם 
 פלבםמראש ובכתב, גם כאשר נשלחו ל פלבםאושרו על ידי 

דחתה את התנאים  פלבםלאחר הוצאת ההזמנה ומבלי ש
האחרים מפורשות. בכל מקרה של סתירה או ניגוד בין 
הוראות התנאים הכלליים ותנאי ההזמנה או כל נספח 

ה, תגבר הוראה מפורשת על הוראה כללית. במקרה של להזמנ
הוראות מפורשות סותרות יגברו תנאי ההזמנה על כל מסמך 
נלווה, והוראת נספח להזמנה תגבור על הוראת התנאים 

  הכלליים.

 קבלת הזמנה .4
שעות מקבלתה. כל  72הספק נדרש לאשר את ההזמנה תוך 

 פלבםת עוד לא אישר הספק את ההזמנה כאמור לעיל, רשאי
לבטל את ההזמנה בכל דרך ומבלי שתקום לספק כל עילת 

ימים  10הספק לא אישר את ההזמנה כאמור תוך אם פיצוי. 
ה של ההזמנה על ידי הספק. ימקבלתה, יפורש הדבר כדחי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אם הספק לא אישר את 
, תוצרים המוזמניםאת ה פלבםההזמנה כאמור אך סיפק ל

תוצרים ) לקבל את הiלפי שיקול דעתה ( פלבםרשאית תהא 
מוזמנים ולהתייחס לאספקתם כאמור כקבלה של ההזמנה ה

תוצרים ) לדחות את הiiוהתנאים הכלליים על ידי הספק, או (
מוזמנים על בסיס דחיית ההזמנה על ידי הספק כאמור לעיל. ה

בכל מקרה, לא יהא תוקף לכל שינוי בהזמנה אלא אם נעשה 
 והספק. פלבםב ונחתם על ידי בכת

  אופן ביצוע ההזמנה .5
 פלבםבהזמנה יסופקו ל הנדרשים התוצרים המוזמנים

באיכות, במידות, מסוגי החומרים, מעובדים כנדרש במפרט 
ונושאים תיעוד, הכל בהתאם למפורט בהזמנה ובכל מסמך 

שצורף להזמנה או מהווה חלק ממנה, ובכל  פלבםמאושר ע"י 

ממיטב איכות או החומרים (לפי המקרה) מקרה יהיו הטובין 
החומר המצוי ובביצוע מקצועי מעולה ומתאימים למטרתם. 
אם נמסרו דגמים או תיק מוצר או כל אמצעי אחר לפיו נדרש 

, מתחייב או החומרים (לפי המקרה) הספק ליצר את הטובין
הספק לייצר את הטובין בהתאמה מלאה אליהם. הספק 

ב כי החומרים, הטובין או השירותים (לפי המקרה)  מתחיי
יעמדו בכל תקן, מפרט או שיטת עבודה הנדרשים והמאושרים 

  .פלבםע"י 

  מועד ההספקה .6
במועד התוצרים המוזמנים הספק מתחייב לספק את 

ההספקה המצוין בהזמנה, והתחייבותו למועד ההספקה 
  מהווה תנאי יסודי בהזמנה. 

  פלבםנכסי  .7
חומרי גלם, חלקים לייצור, ציוד, ג'יגים, מידע,  כל החומרים,

מסרה לספק או השתתפה  פלבםשרטוטים ומסמכים ש
 נכסיברכישתם או נוצרו למטרת ביצוע ההזמנה (להלן: "

בכל עת, והספק  פלבם"), יישארו בבעלותה הבלעדית של פלבם
מתחייב לא להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד ביצוע 

שהם חומרי גלם או חלקים  פלבםהוראות ההזמנה. נכסי 
") ימסרו לספק כנגד חתימה על פלבם חלקילייצור (להלן: "

"). בין אם חתם או לא חתם התעודהתעודת משלוח (להלן: "
מרגע מסירתם  פלבםעל התעודה יהא הספק אחראי לחלקי 

לספק. בחתימתו על התעודה הספק יאשר את התאמת חלקי 
ולת אם ציין אחרת בכתב. שנתקבלו למפורט בתעודה, ז פלבם

ע"י הספק לא תתקבל  פלבםשעות מקבלת חלקי  24אם תוך 
הודעה בכתב המפרטת חוסר התאמה בין התעודה  פלבםאצל 

שנתקבלו בפועל, ייחשב הדבר כאילו אישר  פלבםלבין חלקי 
בהתאם למפורט בתעודה. הספק  פלבםהספק את קבלת חלקי 

 פלבםשא במלוא האחריות לכל נזק או אובדן של נכסי יי
שנמסרו לו, כולם או חלקם. הספק מתחייב לאחסן את נכסי 

יוחזרו לה ע"י  פלבם. נכסי פלבםבנפרד ולסמנם כנכסי  פלבם
הספק מוותר במפורש על הספק מיד עם דרישתה הראשונה ו

 כל זכות עיכבון בהם.

  דרישות איכות בייצור טובין .8
יב כי הטובין ייוצרו בהתאם לדרישות האיכות הספק מתחי

בטרם יחל בהזמנות בהם יידרש לכך, . פלבםוהבטיחות של 
אצל הספק  פלבםהספק ביצור סדרתי של הטובין, יבוצע  ע"י 

) על מנת לוודא כי כל הדרישות PRRסקר מוכנות לייצור (
וההכנות לייצור היחידות הושלמו על ידי הספק במלואן וקווי 

יכין הספק  PRRמוכנים לייצור. לאחר קבלת אישור  הייצור
). FAI - First Article Inspection( פלבםדגם ראשון לביקורת 

הספק יחל בייצור סדרתי רק לאחר אישור הדגם הראשון ע"י 
  -. הספק ינהל מערכת איכות מתאימה ומוסמכת לפלבם

ISO9001:2008 או ל- AS 9100 ותדו"ח פלבםויספק ל 
למוצר ו/או לתהליכים שבוצעו ו/או סופקו על ידו איכות 

בהתאם לדרישות התקן ולהגדרות מיוחדות בהזמנה 
הספק מתחייב לבצע כל פעולה מתקנת הנדרשת ע"י ובשרטוט. 

עקב חריגה או אי התאמה או  פלבםנציג אבטחת איכות 
 פלבםימים מקבלת דרישה כאמור.  5סיקור איכות תוך 

דוק את הטובין הן במתקני הספק שומרת לעצמה את זכות לב
, הכל לפי העניין. הספק ירשה פלבםוהן בעת קבלתם בחצרי 

לבצע את הבדיקות האמורות בכל עת ולשם כך יעמיד  פלבםל
נוספת על  את כל הדרוש בלא כל תמורה פלבםלרשות 

ולנציגי  פלבם. מוסכם בזאת, כי להתמורה הנקובה בהזמנה
ל עת שיבקשו זאת ובתאום הלקוח הזכות לבקר אצל הספק בכ

  מראש.

 דרישות לקוח .9
ללקוח, יחולו על  פלבםככל שההזמנה קשורה בהתחייבות 

הספק דרישות הלקוח הרלבנטיות גב אל גב אל מול 
כלפי הלקוח. הספק מתחייב לאפשר לנציגי  פלבםהתחייבויות 

לבצע אצל הספק בכל עת ובתאום מראש מבדק  פלבםהלקוח ו
לקוח על מנת לוודא כי הספק עומד בדרישות הלוקח ודרישות 
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הקשורות בהזמנה, לרבות דרישות האיכות, עקיבות  פלבם
 מסמכים, תמחור, והוראת כל חוק ישים.

  אופן ההספקה .10
בנקודת או החומרים (לפי המקרה) הספק ימסור את הטובין 
מנה. הספק יארוז את הטובין על פי המסירה שנקבעה בהז

הנדרש ובאופן שיבטיח את שלמותם ואת תקינותם. הספק 
בנקודת המסירה  פלבםיבטח את הטובין עד קבלתם ע"י 

המצוינת בהזמנה. הטובין יסופקו עם תעודת משלוח בה יצוין 
) או תעודת COCמספר ההזמנה, חשבונית, ותעודת התאמה (

  .פלבם), בהתאם לדרישות COTבדיקות (

 קבלת טובין .11
תהיה רשאית לסרב לקבל את החומרים או הטובין (לפי  פלבם

המקרה), כולם או מקצתם, אם לדעתה אינם תואמים את 
תנאי ההזמנה או שהם פגומים באופן אחר. הספק מצהיר כי 
ידוע לו שאישור קבלת החומרים או הטובין (לפי המקרה) הנו 

בגין ההזמנה. החומרים או הטובין (לפי תנאי מוקדם לתשלום 
רק לאחר מסירתם  פלבםהמקרה) ייחשבו כמתקבלים על ידי 

לפי תנאי ההזמנה והתנאים הכלליים, ובליווי כל  פלבםל
המסמכים והאישורים הנדרשים לקבלה ובכפוף לאישור 

תדחה  פלבם. חומרים או טובין שפלבםאבטחת איכות של 
  יוחזרו לספק על חשבונו.

 ין רוחניקני .12
כל זכות בחומרים, טובין, או שירותים נשוא ההזמנה, ככל 
שקשורה בהזמנה וקמה במסגרת ביצועה, אם במקרה או 

, והספק פלבםבמתכוון, תהא שייכת באופן בלעדי ומלא ל
מוותר בזאת על כל דרישה או זכות כאמור. הספק מתחייב 

נה, באופן בלעדי ומלא את כל תוצרי ההזמ פלבםלהעביר לידי 
 כולל ללא כל הגבלה, תיקי המוצר, שרטוטים, מפרטים וכדומה.

  שמירת סודיות .13
הספק מתחייב לשמור בסודיות, הן בתקופת ביצוע ההזמנה 

שיגיע לידיו, בין מידע  פלבםוהן לאחר מכן, כל מידע של 
מסחרי, טכני, ובין כל מידע אחר שהוא הקשור לביצוע 

ת עבודתה וכיו"ב, , מוצריה, שיטופלבםההזמנה או לעסקי 
שיגיעו אליו בכל דרך שהיא, ולא להשתמש במידע כאמור 
למטרה אחרת מלבד ביצוע ההזמנה. הספק לא יפרסם דבר 

עמו באמצעות ההזמנה ללא אישור מראש  פלבםהתקשרות 
  .פלבםובכתב של 

  אחריות לטובין המוזמנים .14
חודשים (להלן:  24הספק יהיה אחראי במשך תקופה של 

"), אלא אם צוינה תקופה אחרת בהזמנה, האחריות תקופת"
לכל מגרעה, קלקול, אי התאמה או פגם אחר שיתגלה בטובין 
או בכל חלק מהם, אשר נובע מטיב ביצוע או מטיב החומרים 
מהם יוצרו או מאי התאמה לתנאי ההזמנה או כתוצאה 
מאחסנה או טיפול לקויים וכל פגם אחר שנגרם עקב מעשה או 

- פק. תקופת האחריות תחל עם קבלת הטובין עלמחדל של הס
ידי הלקוח. הספק יתקן או יחליף מיד על חשבונו כל מגרעה, 

בגין מלוא  פלבםקלקול או אי התאמה או פגם וכן יפצה את 
הנזק או ההפסד שנגרמו לה בשל כך, מבלי לגרוע מכל זכות 

לפי  פלבםלפי כל דין. הספק יפצה וישפה את  פלבםשתעמוד ל
ה הראשונה על כל תביעה על הפרת פטנט, סימן מסחר, דרישת

זכויות יוצרים וכל זכות קניין רוחני או אחרת בקשר לייצור 
  הטובין ושימוש בהם, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

  אחריות כלפי צד ג' .15
הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרום לגופו או 

, או מי פלבםדי לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועוב
  מטעמם, שנגרמו בקשר עם הזמנה זאת.

  שיפוי וביטוח .16
לפי דרישתה הראשונה על כל סכום  פלבםהספק ישפה את 

תידרש לשלמו בגין נזק או אובדן שהספק אחראי לו  פלבםש
, 5, 3על פי תנאי ההזמנה והתנאים הכלליים, לרבות סעיפים 

בתנאים אלו. ההתחייבות לשיפוי תוגבל לגובה  10, 9, 8
לשלם לספק לפי ההזמנה. הספק  פלבםהסכומים שעל 

מתחייב לבטח על חשבונו את אחריותו על פי ההזמנה, לרבות 
חבות מקצועית וביטוח צד ג' תקף הכולל  ,ביטוח חבות מוצר

אישור על  פלבםגם כיסוי לנזק גוף, והוא מתחייב להציג ל
ביצוע לפני תחילת ביטוח כאמור ובדבר סכומי הביטוח  קיום

ככל שהספק יתחיל בביצוע ההזמנה בטרם יציג את  ההזמנה.
פוליסות הביטוח או את אישור חברת הביטוח לקיומן, לא 
יהיה בכך כדי לפטרו מקיומן של פוליסות אלו ומהצגתן בפני 

  מיד עם דרישתה הראשונה. פלבם 

  מחיר קבוע .17
ו בהזמנה הם מוסכמים, סופיים וקבועים המחירים שנקבע

לא תשלם כל תוספת  פלבםמראש, ויתוסף אליהם מע"מ כדין. 
כתוצאה משינויים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 
האמור: במדד יוקר המחיה, שערי חליפין, הוצאות הייצור, 
שכר העבודה, מחירי חומרים, מסים, היטלים, תשלומי חובה 

ם כן נקבע אחרת במפורש בגוף ההזמנה, או וכיו"ב, אלא א
  בהוראת שינוי מוסכמת המכילה שינוי של התמורה.

 תשלומים .18
תשלם לספק את הסכומים הנקובים בהזמנה, לפי תנאי  פלבם

התשלום שנקבעו בהזמנה, וכנגד מסירת חשבונית מס כדין של 
הספק וכן אישורים בדבר ניכוי מס במקור ובדבר ניהול ספרים 
כדין. במקרה של תנאי תשלום לפי אבני דרך, יותנה התשלום 

או הלקוח (לפי המקרה) כי הספק עמד  פלבםבאישור 
חייבויותיו לגבי כל אבן דרך בנפרד. אין בעצם התשלום בהת

לגבי ביצוע ההזמנה או  פלבםלספק משום אישור כלשהו מצד 
משום ויתור על זכות מזכויותיה, לרבות בקשר עם תביעות נגד 

 הספק.

  שינויים בהזמנה; ביטול מטעמי נוחות .19
רשאית לשנות את תנאי ההזמנה בהודעה בכתב  פלבם

ספק מתחייב לבצע את ההזמנה בהתאם שתמסור לספק, וה
לשינויים האמורים. הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב על מנת 
להתאים את מחיר ההזמנה או זמן האספקה, או את שניהם 
לפי העניין. במקרה של השהייה או ביטול בהוראת הלקוח, 

רשאית להשהות או לבטל את ההזמנה, לפי  פלבםתהיה 
לספק בכתב, והספק נדרש  ידי הודעה שתימסר-העניין, על

לצמצם התחייבויותיו בקשר עם ההזמנה על מנת להקטין 
נזקיו ולהפסיק לאלתר כל פעילות הגורמת לצבירת עלויות, 

ביצוע פעילות מסוימת, הכל בהתאם  פלבםאלא אם דרשה 
. הספק ייראה כמי שויתר על כל טענה או פלבםלדרישת 

 פלבםנמסרה לתביעה מצדו בקשר עם שינוי ההזמנה, שלא 
ימים מיום קבלת דרישת השינוי.  10הודעה בכתב בתוך 

במקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה, יהיה זכאי 
טרם קבלת  פלבםהספק לפיצוי בגין טובין שכבר סופקו ל

ההודעה, ובעבור עלויות ישירות סבירות שנגרמו לספק בפועל 
טול, לשם מילוי תנאי ההזמנה עד למועד קבלת הודעת הבי

ובלבד שהעלויות כאמור יוכחו בכתב ע"י הספק. הוראות סעיף 
לבטל את ההזמנה מחמת  פלבםזה יחולו גם במקרה בו בחרה 

  .פלבםידי -נוחות, לרבות הזמנת מסגרת, כהגדרתה על

  ביטול עקב הפרה מהותית .20
הפר הספק תנאי מהותי מתנאי ההזמנה או התנאים הכלליים, 

ע מזכותה לכל סעד אחר על פי רשאית, מבלי לגרו פלבםתהא 
הוראות ההזמנה או התנאים הכלליים או על פי כל דין, לבטל 
לאלתר את ההזמנה ולחלט את הסכומים המגיעים לספק בגין 
העבודה או בגין הטובין שסופקו על ידו עד למועד ההפרה 

, וזאת כדמי פיצוי מוסכם פלבםכאמור וכן כל ערבות שמסר ל
ההזמנה כאמור בסעיף זה, לא יהיה  מראש. במקרה של ביטול

זכאי הספק לכל פיצוי למעט בגין טובין שכבר סופקו והתקבלו 
טרם קבלת ההודעה. הוראות סעיף זה יחולו גם  ,פלבםידי -על

של הפרה לא מהותית של ההסכם שלא תוקנה בתוך במקרה 
זמן סביר כפי שיקבע במכתב התראה שתשלח פלבם לספק. 

צורך סעיף זה ימים. ל 14א יעלה על בכל מקרה זמן סביר ל
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  שינויים במעמדו של הספק .21
תהיה רשאית לבטל הזמנה זו ללא מתן הודעה מראש  פלבם

לספק אם יוחל נגדו בהליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים או 
בהליכי פירוק או  -מות הספק, או במקרה של תאגיד חו"ח ב

אם תוגש בקשה למינוי כונס על נכסיו או במקרה של שינוי 
מעמיד בספק את יכולת  פלבםבשליטה בתאגיד, אשר לדעת 

הספק לעמוד בתנאי ההזמנה. בכל אחד מהמקרים הנ"ל תהא 
רשאית, ללא קבלת הרשאה נוספת כלשהי, להיכנס  פלבם

  ולהוציאם. פלבםפוס את החזקה בנכסי לחצר הספק לת

  קיזוז .22
תהיה רשאית לקזז כל סכום המגיע לספק על פי  פלבם

  ההזמנה כנגד כל סכום המגיע או שיגיע לה מן הספק.

  ויתורים .23
לא  פלבםשום ויתור, הימנעות מפעולות או מתן ארכה מצד 

לפי ההזמנה ולא ישמשו  פלבםיחשבו כויתור על זכויותיה של 
הספק, אלא אם כן נעשו על ידי נציגיה המוסמכים מניעה נגד 

  במפורש ובכתב. פלבםשל 

  איסור הסבה .24
הספק לא יעביר או יסב, בכל דרך שהיא, את ביצוע ההזמנה, 
כולה או מקצתה, וכל זכות או התחייבות שלו לפי ההזמנה 

 פלבםוהתנאים הכלליים לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת 
תהא רשאית, ללא צורך בהסכמת הספק  פלבםמראש ובכתב. 

  להסב לצד שלישי את כל זכויותיה על פי הזמנה זו.

 ניהול מסמכים ועקיבות .25
הספק מתחייב לשמור תיעוד מלא של כל המסמכים הקשורים 

שנים מיום מסירת הטובין   7למשך  פלבםבאספקת הטובין ל
. המסמכים יהיו שמורים כך שיהיה ניתן לשייכם פלבםל

על פיהם. התיעוד  פלבםובמהירות לטובין שסופקו ל ביעילות
ויישלח במקביל לניירת המצורפת לטובין  PDF -יהיה סרוק ב
. הספק ישמור על פלבםלביקורת קבלה ב -emailהמסופקים ב

עקיבות של החומרים, הספקים, קבלני המשנה וכל דבר אחר 
. הספק מתחייב פלבםאשר שימש אותו לשם אספקת הטובין ל

, נציגה, ונציג הלקוח (לפי המקרה) לבחון את פלבםל לאפשר
 ביצוע התחייבות הספק לניהול מסמכים ועקיבות כאמור.

  מסירת התחייבויות הספק לאחר .26
הובאה ההתקשרות עם הספק לידי גמר מוקדם, מכל סיבה 

למסור לצד ג' כלשהו את ביצוע  פלבםשהיא, תהיה רשאית 
התחייבויות הספק, המשכן, כולן או מקצתן. נעשה הדבר 

ישא הספק בתוספת תשלום ימשום הפרת ההסכם ע"י הספק, 
דרש לתוספת ילשלם לספק החליפי, ככל שת פלבםדרש ישת

  תשלום מעין זאת. 

  ויתור על זכות עיכבון .27
מוד לו הספק מוותר בזאת על כל זכות עיכבון שאפשר שתע

  עפ"י דין. 

  קבלן עצמאי .28
הספק מצהיר שהוא מבצע את העבודות ויתר התחייבויותיו 
עפ"י ההזמנה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו כל יחסי עובד 

  לבין עובדי הספק. פלבםאו בין  פלבםמעביד בינו לבין 

  נציגי הספק .29
הספק מסכים כי חתימת נהג, עובד או שליח שלו או כל אדם 

או הנחזה להיות מטעמו תחייב אותו בכל הנוגע אחר מטעמו 
  להזמנה זו.

 הדין החל ומקום השיפוט .30
על ההזמנה והתנאים הכלליים יחול הדין הישראלי ובית 
המשפט לו סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית הנו בית 

  אביב יפו.- המשפט המוסמך בתל

  הודעות .31
כל הודעות בקשר עם ההזמנה תינתנה בכתב ותימסרנה ביד, 
בפקס או בדואר לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה. הספק ימסור 

  בקשר עם אספקת הטובין. פלבםכל דיווח שיידרש ממנו ע"י 

 אישור הזמנה .32
הספק מאשר שהוא מסכים לתנאים באישור ההזמנה 

המפורטים לעיל ולהחלתם במלואם על כל הזמנה שתתקבל 
  מו הצדדים מפורשות אחרת בכתב., אלא אם הסכיפלבםמ

  
  


