
  

  AIR PRODUCTSתנאי רכישה כלליים של  

 הגדרות .1

 בתנאים אלה יחולו ההגדרות הבאות:  .1.1

  כפי שהיא קרויה בהזמנה.   Air Productsישות    הקונה:

  (י). 5.3במשמעותם כמתואר בסעיף  חומרי הקונה:

  תנאים אלה כפי שיתוקנו מעת לעת.  תנאים:

  ו/או   סחורותהחוזה שבין הקונה למוכר לאספקת    חוזה:
  שירותים על פי תנאים אלה וההזמנה. 

שפותחו    מסירות: והחומרים  המוצרים  המסמכים,  כל 
שלו   והעובדים  הקבלנים  הסוכנים,  או  המוכר  ידי  על 
בין   כולל,  צורת מדיה  לשירותים, בכל  ביחס  או  כחלק 
עיצובים,   היתר, שרטוטים, מפות, תכניות, תרשימים, 
תמונות, תכניות מחשב, נתונים, מפרטים ודוחות (כולל  

  טיוטות).

  ל חלק מהן) כמפורט בהזמנה. הסחורות (או כ   סחורות:

סחורות: תכנית    מפרט  כל  כולל  לסחורות,  מפרט  כל 
הקונה   ידי  על  בכתב  הוסכמו  אשר  קשורים,  ותרשים 

  והמוכר. 

פטנטים, זכויות להמצאות, זכויות    זכויות קניין רוחני:
עסקיים   שמות  מסחר,  סימני  קשורות,  וזכויות  יוצרים 

תחו (מיושמות  זכויות  domain namesם  ,  הקמה), 
עין, זכויות בעיצובים,  -מוניטין והזכות לתביעה בגניבת

זכויות במאגרי נתונים, זכויות שימוש והגנה על סודיות  
הרוחני   הקניין  זכויות  וכל  ידע),  (כולל  סודי  מידע 
האחרות, בכל מקרה שהוא, באם הינן רשומות או לא  
רשומות וכולל כל היישומים וזכויות לשם יישום והענקה,  

בזכויות    חידוש  קדימות  לתבוע  וזכויות  הארכה,  או 
צורות   או  הערך  ושוות  הדומות  הזכויות  וכל  כאמור, 
הגנה הקיימות עתה או שיהיו קיימות בעתיד בכל חלק  

 של העולם. 

הזמנת הקונה לאספקת סחורות ו/או שירותים,    הזמנה: 
  כקבוע בטופס הזמנת הרכש של הקונה. 

היתר,  שירותים: בין  כולל,  המסירות,    השירותים  כל 
שיסופקו על ידי המוכר במסגרת החוזה הקבוע במפרט  

  השירותים. 

התיאור או המפרט ביחס לשירותים,    מפרט שירותים:
  כפי שהוסכם בכתב על ידי הקונה והמוכר. 

האדם או הגוף ממנו רוכש הקונה את הסחורות    מוכר:
  ו/או השירותים. 

המוכר: קבלני    צוות  קבלניו;  סוכניו;  ועובדיו;  המוכר 
הפועל   אחר  מישהו  וכל  ספקיו;  יועציו;  שלו;  המשנה 

 עבור המוכר או מטעמו. 

כוללת    "כתוב"או    "בכתב"בתנאים אלה, התייחסות ל .1.2
 באמצעות פקס או דוא"ל. 

 בסיס החוזה  .2

מהווה הצעה על ידי הקונה לרכישת סחורות    ההזמנה .2.1
 ו/או שירותים מהמוכר על פי תנאים אלה. 

ההזמנה תיחשב כאילו התקבלה במועד המוקדם מבין   .2.2
; או  ) הוצאת קבלה של ההזמנה בכתב על ידי המוכר1(
) כל פעולה של המוכר העולה בקנה אחד עם קבלת  2(

יהפוך   תאריך  ובאותו  שלב  באותו  כאשר  ההזמנה, 
 וזה לקיים. הח

אחר   .2.3 תנאי  כל  למעט  החוזה  על  חלים  אלה  תנאים 
המשתמע   או  לשלב,  או  לכפות  מבקש  שהמוכר 
ממסחר, מנהג, נוהג או מהלך של עסקה, גם במקרה  

כאמור   אחרים  שתנאים  לכך  מודע  הקונה  שבו 
 מתנגשים עם תנאים אלה.  

ספקת סחורה וגם על  על א גם  יחולו    כל התנאים הללו .2.4
לא אם כן צוין יישום של האחד או  אספקת שירותים, א

 האחר.  

 אספקת סחורה  .3

 המוכר יוודא שהסחורות הינן:  .3.1

רלוונטי    ) א( סחורות  מפרט  ולכל  להגדרתן  תואמות 
או   דגימות  לכל  שרלוונטי  והינן  בחינה,  מכל 

 שרטוטים; 

הינן באיכות משביעת רצון ומתאימות לכל מטרה    )ב(
שהוצגה על ידי המוכר או שהודעה למוכר על ידי  
הקונה, במפורש או במשתמע, ואשר מבחינה זו  
של   דעתו  ושיקול  מיומנותו  על  סומך  הקונה 

 המוכר; 

ועבודה    )ג( חומרים,  בתכנון,  מפגמים  נקיות  הינן 
 ) מבין  המוקדם  עד  כך  חודשים    12)  1ויישארו 

) או  הפעלה;  מתאריך    24)  2לאחר  חודשים 
 המשלוח של הסחורות; 

התחיקתיות    )ד( הדרישות  בכל  עומדות 
לייצור,  והרגול המתייחסות  הרלוונטיות  טוריות 

מכירה, תיוג, אריזה, אחסון, טיפול ומשלוח של  
 הסחורות; וכן 

הינן חדשות, לא נעשה בהן שימוש והן עשויות    )ה(
 מחומרים ועבודה נאותים באיכות מצוינת. 

האחריות   .3.2 תקופת  במהלך  פגם  התגלה  בו  במקרה 
בסעיף   בתאריך  3.1הקבועה  קיים  היה  או  לעיל,  (ג) 

שלוח אך לא נראה לעין, אחריות המוכר לא תפוג  המ
רק עקב כך שהודעה על פגם כאמור לא ניתנה למוכר  

 בתוך תקופה כאמור. 

בכל   .3.3 מחזיק  והוא  ברשותו  יש  עת  שבכל  יוודא  המוכר 
הרישיונות, האישורים, ההסכמות וההיתרים הנדרשים  
ביחס   החוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך  לו 

 לסחורות. 

יהיה רשאי לבדוק ולבחון את הסחורות בכל עת    הקונה  .3.4
 לפני המשלוח, בחצרי המוכר או בכל מקום אחר. 

סבור   .3.5 הקונה  כאמור,  ובחינה  בדיקה  לאחר  אם, 
שיעמדו   סביר  לא  או  עומדות  אינן  שהסחורות 

סעיף   פי  על  המוכר  הקונה  3.1בהתחייבויות  יודיע   ,
מיידי   באופן  ינקוט  והמוכר  סביר,  זמן  תוך  למוכר 

כנדרש  בפ עצמו,  המוכר  חשבון  על  מתקנות  עולות 
לשביעות   המשלוח  ובלו"ז  במפרט  עמידה  להבטחת 

 רצון הקונה. 

יישאר   .3.6 המוכר  כאמור,  ובחינה  בדיקה  כל  אף  על 
לא   ובחינה כאמור  ובדיקה  לסחורות,  באחריות מלאה 
יפחיתו או ישפיעו בכל אופן אחר על התחייבויות המוכר  

אי לבצע בדיקות ובחינות  על פי החוזה, והקונה יהיה רש
 נוספות לאחר שהמוכר ביצע את פעולותיו המתקנות. 

תעודת מקור והצהרת ספק: על פי בקשה יספק המוכר   .3.7
מיידית, ללא עלות: תעודת מקור; (אם במקור מארה"ב)  

הוא כשיר, תעודת מקור של סחר  הצהרת יצרן; או, אם  
המוטבת   במדינה  מקורם  שהמוצרים  המציינת  חופשי 

סחר  ומתאי הסכם  תעודות  (למשל,  מועדף  ליחס  מים 
יספק   המוכר  ארוך).  לטווח  ספק  הצהרות  חופשי, 



בתוך   כאמור  בקשה    5תעודות  קבלת  לאחר  ימים 
 כאמור. 

 משלוח הסחורות  .4

יישלחו על   .4.1 אלא אם כן צוין אחרת בהזמנה, הסחורות 
ליעד שצוין על    DAP (Delivery at Point)ידי המוכר  

ידי הקונה, במועד ובאופן שצוין על ידי הקונה. לכל תנאי  
לו בגרסה   משלוח בהזמנה תהיה המשמעות שניתנה 

 התקפים כעת.  Incoterms-העדכנית ביותר של ה

סיכון אבדן הסחורות יעבור לקונה עם המסירה עצמה.   .4.2
) מבין  המוקדם  במועד  תעבור  בסחורות    ) 1הבעלות 

על  הסחורות  (  קבלת  או  הקונה;  עבור  2ידי  תשלום   (
 סחורות כאמור או חלק מהן. 

על כל המשלוחים להתבצע כמפורט בהזמנה, ומקום בו   .4.3
לא ניתן פירוט, במועד וכמפורט על ידי הקונה. מיד עם  
למשלוח   ביחס  מידע  לספק  המוכר  על  המשלוח, 
אריזה   רשימת  ולמסור  הקונה  של  הרכש  למחלקת 

משלוח   על  מלא  ומידע  חלק  מפורטת  קבלת  וניתוב. 
לקבל   הקונה  את  תחייב  לא  ההזמנה  של  כלשהו 
הזכות   את  ממנו  תשלול  לא  וכן  בעתיד,  משלוחים 

 להחזיר סחורות שכבר התקבלו בהתאם לחוזה. 

הסחורות וכל התיעוד הנדרש או ההכרחי יהיו מלאים   .4.4
פי   על  אחר,  אופן  ובכל  המצוין/ים,  במועד/ים  ויימסרו 

ור כל חלק של הסחורות  ימסלא  )  1ההזמנה. המוכר (
ישלח את הסחורות  לא  )  2לפני מועד המסירה שצוין או (

כן   אם  אלא  חלקי,  בכתב.  להקונה  הסכים  באופן  כך 
אם בכתב,  מיידית,  לקונה  יודיע  קיימת    המוכר  לא 

ב לעמוד,  שלא  עלולים  או  המשלוח עמידה,    תאריך 
 שצוין. 

ומאובטחות   .4.5 כיאות  ארוזות  שהסחורות  יוודא  המוכר 
שיאפשר להן להגיע לתעודתן במצב טוב ותקין.    באופן

נחשבת   האחסון  או  המשלוח  והאריזה,  ההגנה  עלות 
ככלולה במחיר הרכישה, אלא אם כן הוסכם במפורש  
אחרת בהזמנה. כל מפרט אריזה או דרישה ספציפי/ת  

 יצוינו בהזמנה וצרופותיה. 

כל חומרי האריזה ייחשבו כבלתי ניתנים להחזרה אלא   .4.6
הוצה כן  חומר  אם  של  החזרה  כל  בהזמנה.  אחרת  ר 

 אריזה כאמור למוכר תוחזר על חשבון המוכר. 

ואי .4.7 הפגמים  כל  על  לקונה  יודיע  ההתאמות  -המוכר 
לנבוע העלולים  רכיב   במוצרים  של  תנאי    עקב  מכשל 

התאמה  -עקביות או אי- הפעלה לא בטוחים או כל חוסר
לשימוש   או  שצוינו  לביצועים  למפרטים,  ביחס  אחרים 

מינימום,  המיוע  כדרישת  תכלול,  ההודעה  שלהם.  ד 
המושפעים,   החלקים  כל  כולל  הפגם  של  ברור  תיאור 
תאריך   כמות,  חלקים,  מספרי  סידוריים,  מספרים 
מסירה ומספר הזמנה. המוכר יתעד פתרון מוצע לפגם  
כולל התיקון, הבדיקה, דרישות הפיקוח, עלות משוערת  

 וזמן לביצוע התיקון. 

 שירותים אספקת  .5

יספק   .5.1 החוזה,  זמן  ולמשך  בהזמנה  הקבוע  מהתאריך 
 המוכר את השירותים לקונה בהתאם לתנאי החוזה. 

השירותים   .5.2 של  הביצוע  תאריכי  בכל  יעמוד  המוכר 
ל  ע למוכר  אחרת  המפורטים בהזמנה, או כפי שנמסר  

 ידי הקונה. 

 באספקת השירותים, המוכר:  .5.3

בכל העניינים    ) א( פעולה עם הקונה  הקשורים  ישתף 
 לשירותים, וימלא אחר הוראות הקונה; 

השירותים    )ב( את  המיומנות  יבצע  הטיפול,  במיטב 
ביותר   הטוב  לנוהגים  בהתאם  והחריצות, 

 בתעשייה, במקצוע או במסחר של המוכר; 

וניסיון  בצוות בעל כישורים מתאימים    יעשה שימוש  )ג(
בביצוע המשימות המוקצות להם, ובמספר מספיק  

המוכר מתקיימות בהתאם    להבטיח שהתחייבויות
 לחוזה; 

לכל    )ד( תואמים  והמסירות  שהשירותים  יוודא 
ש והמפרטים  השירותים,  צוינהתיאורים  במפרט  ו 

ושהמסירות מתאימות לכל מטרה שהוצגה על ידי  
למוכר על ידי הקונה, במפורש  נמסרה  המוכר או  

ו במרומז,  על  או  סומך  הקונה  זה  במובן  אשר 
 המוכר; כישוריו ושיקול דעתו של  

יספק את כל הציוד, הכלים וכלי הרכב, החומרים    )ה(
 ופריטים אחרים כנדרש לאספקת השירותים; 

וטכניקות    )ו( תקנים  חומרים,  בטובין,  ישתמש 
וכל   שהמסירות  ויוודא  ביותר,  הטובה  מהאיכות 
הטובין והחומרים אותם מספקים ובהם משתמשים  
מפגמים   נקיים  לקונה,  המועברים  או  בשירותים 

 בודה, התקנה ותכנון; בייצור, ע

ישיג ובכל עת יחזיק את כל הרישיונות וההסכמות    ) ז(
 הנדרשים, ויעמוד בכל החוקים והתקנות החלים; 

יקיים את כל תקנות וכללי הבריאות והבטיחות וכל    ) ח(
אחד   בכל  החלות  האחרות  האבטחה  דרישות 

 מחצרי הקונה; 

עם בקשה מאת הקונה, ירחיק באופן מיידי מחצרי    )ט(
מחצרי  או  מעורבות    הקונה  מכל  או  הקונה  לקוח 

וות, קבלני משנה או סוכנים  אנשי צ  בשירותים, כל 
של   הסביר  דעתו  שיקול  פי  על  אשר,  המוכר  של 

 הקונה, אינם מתאימים; וכן 

והכלים,    )י( הציוד  החומרים,  כל  על  ישמור 
ידי   על  שסופקו  והנתונים  המפרטים  התרשימים, 

) למוכר  הקונההקונה  על  חומרי  בטוח,  באופן   (
את  אח יחזיק  נפרד,  ייעודי  באזור  בלבד,  ריותו 

חומרי הקונה במצב טוב עד החזרתם לקונה, ולא  
ישליך או ישתמש בחומרי הקונה באופן אחר מלבד  
הקונה.   הרשאותיו בכתב של  או  הוראותיו  פי  על 
המוכר מסכים במפורש שעל אף הוראות כל חוק  
של   חומר  כל  לעכב  המוכר  על  ייאסר  רלוונטי, 

 ד חוב נטען של הקונה.הקונה כנג 

 סעדים .6

בו   .6.1 בהתאם  כשל  במקרה  השירותים  בביצוע  המוכר 
  סעדיו לחוזה, יהיו לקונה, מבלי להגביל את זכויותיו או  

 על פי החוזה או על פי חוק, הזכויות הבאות:  יםהאחר

לדרוש מהמוכר לבצע מחדש את השירותים ללא    ) א(
 עלות ובאופן מיידי לאחר דרישה כאמור; 

במתן הודעה בכתב  לסיים את החוזה בתוקף מיידי    )ב(
 למוכר; 

לסרב לקבל כל ביצוע עוקב של השירותים אותם    )ג(
 מנסה המוכר לבצע; 

להשיב מהמוכר כל עלות שהוצאה על ידי הקונה    )ד(
 בהשגת שירותים חליפיים; 

מקום בו הקונה שילם מראש עבור השירותים שלא    )ה(
להחזרת   לגרום  המוכר,  ידי  על  סכומים  סופקו 

 כאמור על ידי המוכר; וכן 

לקבל שיפוי מאת המוכר של כל עלות, אבדן, נזק    )ו(
הוצאה   עמד  נוספים  או  בהם  או  הוציא  אותם 



המוכר   לכישלון  כלשהו  באופן  המשויכים  הקונה, 
 בביצוע השירותים על פי החוזה. 

עד התאריך הרלוונטי,  במקרה בו לא סופקו הסחורות   .6.2
זכות או תרופה אחרת  הקונה רשאי, מבלי לפגוע בכל  

העשויה להיות לו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתבוע  
או להפחית חמישה אחוז ממחיר הסחורות לכל שבוע  
של עיכוב במשלוח, באמצעות מימוש נזקים, עד סכום  

 מרבי של חמישים אחוז מסך כל מחיר הסחורות. 

אזי   .6.3 לחוזה,  שאינן בהתאם  סחורות  סופקו  בו  במקרה 
א להגביל  של  מבלי  האחרות  ותרופותיו  זכויותיו  ת 

הקונה על פי חוק, יהיה הקונה רשאי על פי שיקול דעתו  
 הבלעדי: 

לדחות את הסחורות (באופן מלא או חלקי) בין    ) א(
למוכר   ולהחזירן  לא,  או  עברה  הבעלות  אם 

 באחריות ועלות המוכר בלבד; 

הודעה    )ב( במתן  מיידי  בתוקף  החוזה  את  לסיים 
 בכתב למוכר; 

לתקן או להחליף, כפי שהקונה  לדרוש מהמוכר    )ג(
על   הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על  לנכון  יראה 

בתוך   הדחויות  הסחורות  את  המוכר,    7חשבון 
ימים, או לספק החזר מלא של מחיר הסחורות  

 הדחויות (אם שולם); 

לסרב לקבל כל משלוח עוקב של סחורות אותו    )ד(
 מנסה המוכר לבצע; 

שהוצאלהשיב    )ה( הוצאה  כל  ידי  מהמוכר  על  ה 
 קונה ברכישת סחורות חליפיות; וכן ה

לקבל שיפוי מאת המוכר של כל עלות, אבדן, נזק   )ו(
עמד   בהם  או  הוציא  אותם  נוספים  הוצאה  או 
את   לספק  המוכר  מכשל  כתוצאה  הקונה 

 הסחורות על פי החוזה. 

ו/או   .6.4 מתוקן  או  חליפי  שירות  לכל  יוארכו  אלה  תנאים 
 המוכר. סחורה מתוקנת או חליפית שסופקו על ידי 

 מחיר ותשלום  .7

הקבוע   .7.1 המחיר  יהיה  השירותים  ו/או  הסחורות  מחיר 
בהזמנה ואלא אם כן צוין במפורש אחרת, ייחשב ככולל  
את כל המיסים הנובעים מתכנון, ייצור, הובלה, משלוח  
ומכירה של הסחורות ו/או השירותים כולל, בין היתר,  
והיטלים   שומות  בלו,  אגרות,  מכסים,  מיסים, 

המוטלים  בכל אופן שתואר או ננקב,    ,דומים  ממשלתיים
על   שיפוט  סמכות  בעלת  ממשלתית  ישות  כל  ידי  על 
וכד'   היטלים  מיסים,  בהזמנה.  המתוארות  העסקאות 

באם הינם חלק מהמחיר או מוצהרים בנפרד    ,כאמור 
יצוינו בנפרד בכל חשבונית המוגשת על ידי  בהזמנה,  

ת  תעוד  בו סיפק הקונה למוכרהמוכר לקונה. במקרה  
פטור, או כל הוכחה דומה אחרת של פטור ביחס לכל  
מס, היטל וכד', המוכר לא יכלול מס כאמור בחשבונית.  

 אי עמידה בדרישה זו יוביל לדחיית חשבונית המוכר. 

הביטוח  מחיר   .7.2 האריזה,  עלויות  את  יכלול  הסחורות 
וההובלה של הסחורות. מחיר השירותים יהווה תמורה  

כר ביחס לביצוע השירותים, אלא  מלאה וכוללת של המו 
 אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי הקונה. 

בהזמנה   .7.3 שצוין  כפי  המוכר  לחשבון  יתבצעו  תשלומים 
 ועל פי תנאי התשלום שפורטו בה.

המוכר יחזיק תיעוד יומי מלא ומדויק של הזמן שלקח   .7.4
והחומרים בהם השתמש המוכר לאספקת השירותים,  

עוד כאמור בכל עת על  והמוכר יאפשר לקונה לבדוק תי
 פי בקשה. 

סכום   .7.5 כל  או לעכב תשלום של  הקונה רשאי להשהות 
שנוי במחלוקת או לא מתועד דיו הכלול בכל חשבונית  
איזו   להגביל  מבלי  עת,  בכל  גם  רשאי  הקונה  שהיא. 

האחרות  תרופותיו  או  של    ,מזכויותיו  חבות  כל  לקזז 
ם  המוכר לקונה כנגד כל חבות של הקונה למוכר, בין א

חבות כאמור הינה בהווה או עתידית, ממומשת או בלתי  
נובעת   לא  או  נובעת  ובין אם חבות כלשהי  ממומשת, 
על   ייאסר  רלוונטי,  חוק  כל  הוראות  אף  על  מהחוזה. 
המוכר לקזז סכום כלשהו שהקונה חייב לו לכאורה או  
בפועל כנגד כל סכום שהוא עשוי להיות חייב לקונה על  

 פי תנאי החוזה. 

 זכויות קניין רוחני .8

כלשהן .8.1 סחורות  או  לסחורות  לקונה    ביחס  המועברות 
היתר,   בין  כולל,  החוזה  פי  על  מהשירותים  כחלק 

הינו בעל  ות או כל חלק מהן, המוכר מתחייב כי  המסיר 
בלעדי ובלתי משועבד בכל הפריטים  מלא, ברור,  קניין  

  , בתאריך המשלוח של פריטים כאמור לקונהכי  כאמור, ו 
ל זכויות מלאות ובלתי מוגבלות למכור ולהעביר    ו יהיו 

 את כל הפרטים כאמור לקונה. 

המוכר ממחה לקונה, עם אחריות בעלות מלאה וללא   .8.2
הרוחני   הקניין  זכויות  כל  את  שלישי,  צד  זכויות  כל 
 במוצרים או בשירותים, כולל, להסרת ספק, המסירות. 

ביצוע) מיד עם דרישת הקונה, יבצע המוכר (או יגרום ל .8.3
כל   על  ויחתום  הנוספים  והדברים  הפעולות  כל  את 
ידי הקונה מעת   המסמכים האחרים כפי שיתבקש על 
לעת, להבטחת מלוא התועלת מהחוזה עבור הקונה,  
הקניין   לזכויות  וביחס  ואינטרס  קניין  זכות,  כל  כולל 

 . 8.2הרוחני הנמחות לקונה בהתאם לסעיף  

 של הקונה. כל חומרי הקונה הינם קניינו הבלעדי  .8.4

 יפויש .9

השימוש   .9.1 או  האספקה  הייצור,  כי  מתחייב  המוכר 
של   האספקה  או  השימוש  הקבלה,  או  בסחורות, 
זכויות קניין   יתרמו להפרה של  או  יפרו  השירותים לא 
לשפות   לשמור,  ומסכים  כלשהו,  שלישי  צד  של  רוחני 
ולהגן על הקונה, יורשיו, נמחיו, לקוחותיו והמשתמשים  

ביעה, דרישה, אבדן ועלויות, כולל  בסחורות כנגד כל ת
אחרות,   משפטיות  ועלויות  דין  עורך  טרחת  שכר 
הפרה   על  הודעה  ולאחר  כאמור;  מהפרה  הנובעות 

על    כלשהי, יגן המוכר, על חשבונו הוא, כנגד כל תביעה
 הנובעת מכך. פי חוק או דיני היושר 

המוכר ישפה את הקונה ועובדיו, נושאי המשרה שלו,   .9.2
כנגד כל חבות, עלות,   ונמחיו  ויורשיו  סוכניו, לקוחותיו 
ביחס   עלויות  היתר,  בין  (כולל,  ואבדן  נזק  הודעה, 
ועלויות   דין  עורכי  טרחת  שכר  עצמו,  שלו  לעובדים 

שנגרמו לקונה או בהם נשא הקונה  משפטיות אחרות)  
פנית, מוות או נזק עקב (א)  פגיעה גו ל כתוצאה ובקשר  

במפרטים   עומדים  שאינם  שירותים  ו/או  סחורות 
הישימים; (ב) כל הפרה של החוזה על ידי המוכר או  
ספקיו או קבלני המשנה שלו (כולל משלוח מאוחר של  
כל   (ג)  או  שירותים);  של  מאוחר  ביצוע  או  סחורות 
של   פסול  מחדל  או  מעשה  או  מכוון,  מחדל  רשלנות, 

 ספקיו או קבלני המשנה שלו.  המוכר או

היסודית   .9.3 ההנחה  על  מבוסס  שהחוזה  מצהיר  המוכר 
שאף אחד מצוות המוכר אינו ולא אמור להיות בעתיד  
עובד של הקונה, ושהמוכר לבדו הינו או יישאר בכל עת  
אחראי בלעדי לעמידה בזמן ובאופן מלא בהוראות כל  
או  צו הרחבה, הסכמים אישיים  רלוונטי, פקודה,    חוק 

הפסקת   או  המוכר  צוות  להעסקת  ביחס  קולקטיביים, 
תנאים  התקשרות כולל, בין היתר, תשלום משכורות ו ה

מות וכל תשלום או הטבה אחרים להם  ותרו  יםסוציאלי



עשוי צוות המוכר להיות זכאי בכל עת, תשלום כל מס  
בכל   ועמידה  אחרים,  חובה  או תשלומי  רלוונטי קשור 

הי  בין  כולל,  רלוונטית  בריאות    ,תר תקנה  דרישת  כל 
ובטיחות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה יהיה רשאי  
ביקורות   או  שגרתיות  ביקורות  לבצע  מחויב)  לא  (אך 
המוכר   לעיל.  באמור  המוכר  עמידת  להבטחת  פתע 

ה שלו, סוכניו,  ישפה את הקונה ועובדיו, נושאי המשר
לקוחותיו ויורשיו ונמחיו כנגד כל חבות, עלות, הוצאה,  

זק ואבדן (כולל, בין היתר, עלויות ביחס לעובדים שלו  נ
עצמו, שכר טרחת עורכי דין ועלויות משפטיות אחרות) 

ובקשר לכל    שנגרמו לקונה או בהם נשא הקונה כתוצאה 
 כשל של המוכר בעמידה באופן מלא באמור לעיל. 

 לאחר סיום החוזה.  זה יישאר בתוקף  9סעיף  .9.4

 ביטוח .10

של   .10.1 תוקפו  של  במהלך  ולתקופה  חודשים    12החוזה 
יחזיק מכן,  חברת    לאחר  באמצעות  בתוקף,  המוכר 

ביטוח מוכרת, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות  
ציבורית, לפי העניין, לכיסוי תחומי האחריות העשויים  
בקשת   פי  ועל  החוזה,  עם  בקשר  או  כתוצאה  לנבוע 

ביטוח אישור  יוציא  רצון  הקונה  לשביעות  בפורמט   ,
 המספק פרטים על הכיסוי.   קונה,ה

כמב יצורהקונה   .10.2 אחר  ף  באופן  יכוסה  או  נוסף  וטח 
אחריות   בביטוח  למנהלים  שיפוי  סעיף  במסגרת 

ימים במקרה    30ציבורית להלן, ותינתן לו הודעה בת  
אי או  ביטול  על  -של  ויתור  כלשהי.  פוליסה  חידוש של 

חבות   של  מהמבטח  יושג  הקונה  לטובת  שיבוב 
 יי עובדים של מעסיקים. משותפת ופיצו 

למוכר   .10.3 יהיו  הקונה,  בחצרי  שירותים  ביצוע  בעת 
הביטוחים הבאים בתוקף, אשר ישפו את הקונה כנגד  
כל תביעה שהמוכר עשוי להיות אחראי לה באופן חוקי  

 על פי החוזה: 

 ; ביטוח חבות משותפת ופיצויי עובדים של מעסיקים  ) א(

מינימלי   )ב( ביטוח  סכום  עבור  ציבורית  חבות  של    ביטוח 
 דולר ארה"ב למקרה; 2,000,000

לרכב    )ג( אחריות  של  בביטוח  יחיד  אחריות  גבול 
דולר ארה"ב למקרה, או גבוה יותר כנדרש    1,000,000

  על פי כל חוק רלוונטי. 

 סודיות  .11

בתרשימים, מפרטים, נתונים  המוכר לא יעשה שימוש   .11.1
ביצוע   לצורך  ומידע אחר שסופק על ידי הקונה מלבד 

עם   ההזמנה,  ההזמנה.  של  סיום  או  ביטול  השלמה, 
המסירות   כל  את  מיידי  באופן  לקונה  המוכר  יעביר 
הקונה   ידי  על  שנמסר  המידע  כל  את  לקונה  ויחזיר 
בקשר להזמנה, ולא ישמור או יתיר לאחרים לשמור כל  
מסירה,   כל  יגלה  לא  המוכר  ממנו.  העתק  או  שכפול 
צד   לכל  הקונה  בשם  או  הקונה  ידי  על  שנמסר  מידע 

או  ש ישיר  באופן  נוסף,  שימוש  בהם  יעשה  ולא  לישי 
עקיף, ללא הסכמתו בכתב ומראש של הקונה, מלבד  
בקשר עם ההזמנה. המוכר לא יפרסם, יוציא לאור או  
ישתמש בעובדה שהמוכר סיפק, או התקשר לאספקת  

 הסחורות ו/או השירותים שהוזמנו כמפורט כאן. 

 זה יישאר בתוקף לאחר סיום החוזה.  11סעיף  .11.2

 סיום .12

הקונה   .12.1 האחרים,  סעדיו  או  זכויותיו  את  להגביל  מבלי 
יהיה רשאי לסיים את החוזה, באופן מלא או חלקי, בכל  

, במתן הודעה בכתב למוכר, שעל פיה  עת ומכל סיבה
יפסיק המוכר מיידית את כל העבודות בהתאם לחוזה.  
הקונה ישלם למוכר פיצוי הוגן וסביר עבור כל עבודה  

על הסחור  אך  בתהליך  בעת הסיום,  השירותים  או  ות 
יכלול אבדן רווחים צפויים או כל נזק   פיצוי כאמור לא 
או   הסחורות  מחיר  על  יעלה  לא  ולעולם  תוצאתי, 
השירותים. על פי בחירת הקונה, ימחה המוכר לקונה  

הזמנת מיידית  -כל  לקבל  הזכות  תהיה  ולקונה  משנה 
 . את כל המסירות וכל סחורה במצב השלמתם הנוכחי

הקונה  מ .12.2 האחרים,  סעדיו  או  זכויותיו  את  להגביל  בלי 
יהיה רשאי לסיים את החוזה ללא חבות למוכר, בתוקף  

 מיידי, במתן הודעה בכתב למוכר, אם:

ללא    ) א( החוזה.  תנאי  של  יסודית  הפרה  ביצע  המוכר 
החרגות של הפרות אחרות העלולות להיחשב יסודיות  

בשל   של חוק החוזים הישראלי (תרופות 6על פי סעיף 
חוזה)   הסעיפים  1970הפרת  של  הוראה  כל  הפרת   ,

של   יסודית  כהפרה  תיחשב  אלה  תנאים  של  הבאים 
-ו  8,  7,  6,  5,  4,  3החוזה למטרות הוראה זו: סעיפים  

9 . 

המוכר ביצע הפרה רגילה (כלומר, לא יסודית) של כל    )ב(
אחת מהוראות החוזה ולא הצליח לתקן אותה הפרה  

 תב לעשות כן. ימים מקבלת הודעה בכ   5בתוך 

הפרה בלתי מבוטלת שלא ניתנת לתיקון  המוכר ביצע    )ג(
של כל אחת מהוראות החוזה כולל, בין היתר, כל אירוע  
שבו מצג או אחריות כלשהם של המוכר (הכלולים או  
 שאינם כלולים בחוזה) נמצאו כשקריים או לא מדויקים. 

כך    )ד( החוזה  מתנאי  אחד  כל  ושוב  שוב  הפר  המוכר 
אינה  שיצדיק   שהתנהגותו  הסברה  את  סביר  באופן 

תוקף   לתת  היכולת  או  הכוונה  עם  אחד  בקנה  עולה 
 לתנאי החוזה. 

נגדו    )ה( הוגשה  או  רגל  לפשיטת  בקשה  הגיש  המוכר 
או   פירוק,  בהליכי  מצוי  או  כאמור,  הליכים  ב בקשה 

מפרק או  לו  להגנה נגד נושים, או אם הוגש צו הממנה  
, או  חלק ניכר מנכסיוהיטל או עיקול על  נאמן, או נעשה  

 מתבצעת לטובת נושיו. אם המחאה כלשהי 

החוזה, ככל שייווצר, לא ישפיע על איזה מזכויות  סיום   .12.3
וסעדי הצדדים שהצטברו עד לסיום. סעיפים שימשיכו,  
באופן מפורש או במשתמע, לאחר סיום החוזה, יישארו  

 במלוא תוקפם. 

דית  המוכר מיי   ימסור  עם סיום החוזה מכל סיבה שהיא, .12.4
סירות בין אם הושלמו עד אותה עת  לקונה את כל המ

הושלמו לא  הקונה.  או  חומרי  כל  את  לקונה  ויחזיר   ,
הקונה   יהיה  כאמור,  בביצוע  המוכר  כשל  בו  במקרה 
בהם,   חזקה  ולתפוס  המוכר  לחצרי  להיכנס  רשאי 
והמוכר נותן בזאת את הרשאתו הבלתי חוזרת לקונה  

שעש תביעה  כל  על  ומוותר  כן  לו  לעשות  להיות  ויה 
לכך.   המוכר  בקשר  יהיה  משלוחם,  או  החזרתם  עד 

אחראי בלעדית לשמירה עליהם באזור ייעודי נפרד ולא  
 ישתמש בהם לכל מטרה שאינה קשורה לחוזה. 

 ציות .13

ומתחייב, בשם עצמו ובשם קבוצת המוכר   המוכר מציג .13.1
 (כמוגדר להלן): 

נגד    ) א(   . שחיתותשהקונה קרא, הבין ויציית לכל החוקים 
משמעם כל החוקים, התקנות,    " "חוקים נגד שחיתות

הכללים, או הצווים הרלוונטיים הזרים או המקומיים נגד  
ויכללו   לעת  מעת  שיתוקנו  כפי  שחיתות,  ונגד  שוחד 
השחיתות   שיטות  חוק  את  החוזה,  למטרות  תמיד, 

) האמריקאי  הבריטי  "FCPA"הזרות  השוחד  וחוק   (
2010  )"UKBA"(אח שכל  כפי  להיות  ,  עשוי  מהם  ד 

למ או  ביצוע  כל  של  למקומו  קשר  ללא  אום  לתוקן, 
 הצדדים או מקום מגוריהם. 



המנהלים,    )ב( המשרה,  נושאי  מהעובדים,  אחד  אף 
הנציגים או הסוכנים של המוכר, או איזו מחברות האם,  
הבת, השותפים או החברות הקשורות של המוכר (יחד  

המוכר" אינם  "קבוצת  ישו  פקיד")  או  ת  ממשלתי 
ממשלתית" ממשלתית".   ישות  או  ממשלתי    "פקיד 

ארגון או ישות ממשלתית, צבאית, פוליטית או    יכללו כל
תת מחלקה,  כל  או  בינלאומית,  חטיבה,  -ציבורית 

סוכנות או גורם מסייע של הנ"ל, כולל כל עסק או ישות  
מפלגה   כל  ממשלה,  או  מדינה  בשליטת  או  בבעלות 
פוליטית, או כל נושא משרה, עובד או מועמד למשרה  

עבור   הפועל  אדם  כל  או  מהנ"ל,  מי  מי  של  בשם  או 
 מהנ"ל. 

קבוצת המוכר, באופן ישיר או עקיף, בהווה או בעתיד,    )ג(
לא תשלם, תיתן, תבטיח, או תציע (או תסמיך את מי  
מהנ"ל לעשות כן) כסף, מתנות, או כל דבר בעל ערך,  

עסקים של  שמירה  או  השגה  הפניית  למטרת:  או   ,
לא  כל אדם כולל, בין היתר, הקונה;  עסקים עבור או עם  

כל  תשפיע   אופעולה,  על  נקיטה בפעולה  - אי  החלטה 
ישות   או  ממשלתי  פקיד  ממשלה,  של  רשמית 
ישות   או  פקיד ממשלתי  כל  כולל  כלשהם;  ממשלתית 
ממשלתית לבצע או לא לבצע כל פעולה תוך הפרה של  
 חובותיהם על פי חוק; או להבטחת כל יתרון בלתי נאות. 

) לא  1(כר לקונה בכתב,  מלבד כפי שנמסר על ידי המו  )ד(
קיימות חקירות,    היו  תביעות,  טענות,  האשמות,  כל 

חקירות לא רשמיות, אישומים, העמדות לדין או פעולות  
לשוחד,    נגד קבוצת המוכר המתייחסותאכיפה אחרות  

יכי משפט,  שחיתות, הלבנת כספים, הונאה, שיבוש הל
) 2סחטנות או כל הפרה חוקית או אתית אחרת, וכן ( 

לא הפרה כל חוק נגד שחיתות  קבוצת המוכר מעולם  
או גרמה לכל צד אחר להיות בהפרה של כל חוק נגד  

 שחיתות. 

שאיזה    )ה( במקרה  לקונה  בכתב  מיידית  יודיע  המוכר 
או   נכון  אינו  לעיל  המנויים  או ההתחייבויות  מהמצגים 
או   מצג  איזה  הפרת  של  במקרה  או  נכון,  אינו  כבר 

אשר  יהתחייבות כנ"ל. על פי בקשת הקונה,  ואחריות  
כן  לעשות  המוכר מחדש בכתב את הציות, אם יתבקש  

 על ידי הקונה בכל עת. 

חשבונאי   .13.2 ותיעוד  חשבונות  ספרי  יחזיק  המוכר 
המשקפים בזמן אמת, באופן מלא, הוגן ומדויק, בפירוט  
לכל   בהתאם  הפיננסיות,  העסקאות  כל  את  סביר, 
וישמור   שחיתות,  נגד  החוקים  כולל  הישימים  החוקים 

ותיעוד כאמור למשך שבע שנים לפחות לאחר  ספרים  
פקיעה או סיום של החוזה, והמוכר מסכים שהקונה, או  
מבקריו החיצוניים יהיו רשאים על פי בקשה לבקר את  
שלו   והחשבוניות  התיעוד  חשבונותיו,  המוכר,  ספרי 
והתיעוד הנלווה לעמידה בכל חוק נגד שחיתות. המוכר  

ביקורת או בקשר    מסכים לשתף פעולה באופן מלא בכל
לכל חקירה ביחס לכל הפרה אפשרית של החוקים נגד  

 שחיתות  בקשר לחוזה. 

מציית המוכר   .13.3 המוכר  קבוצת  חברי  שכל  ים  יוודא 
בסעיף   הכלולות  לכך    13להתחייבויות  בנוסף  זה. 

שהוא "יעביר הלאה", לטובתו המוצהרת  מסכים המוכר  
זה לכל ספק או    13של הקונה, את כל הוראות סעיף  

עם   בקשר  עבודה  המבצע  המוכר  של  משנה  קבלן 
החוזה. המוכר יוודא שכל ספק או קבלן משנה כאמור  
יסכים לציית ולהיות כפוף להוראות סעיף זה, והמוכר  

אי או  חילול או הפרה  כלפי הקונה לכל  - יהיה אחראי 
 עמידה על ידי מי מספקי או קבלני המשנה של המוכר. 

, חילול או הפרה על  המוכר מבין ומסכים שכל מצג שווא .13.4
סעיף   החוזה,    13פי  של  יסודית  הפרה  יהווה  זה 

המעניקה לקונה זכות לסיים את החוזה ולעכב ביצוע  

נוסף, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים העומדים  
לו על פי החוזה או כל חוק או דיני היושר. הקונה רשאי  

הות ביצוע או לעכב תשלומים אם הוא מאמין  שגם לה
שלמה שהמוכר הפר, מתכוון להפר, או עלול    באמונה 

המוכר יגן, ישפה  נגד שחיתות.  כלשהו  היה להפר חוק  
ויגן על הקונה נגד כל תביעה, עלות, אבדן, קנס או  

נגרמו או  ר  ש אנזק מכל סוג, כולל הוצאות משפטיות,  
או הפרה על ידי    ג שווא, חילולקשורים לכל מצ הינם  

או כל אדם או גוף    המוכר או כל יחיד מקבוצת המוכר
 . של כל הוראה על פי סעיף זה , הפועלים בשמם

ולמכור   .13.5 למסור  להוביל,  לייצר,  לתכנן,  המוכר מתחייב 
את הסחורות והשירותים תוך עמידה בכל חיקוק, חוק,  
תקנה, קוד, כלל, פקודה שהם וכל דרישה אחרת של  

גוף ממשלתי או דמוי ממשלתי שהינו בעל סמכות  -כל 
ביצו או על המדינה  שיפוט על  ההזמנה,  המוכר של  ע 

 שבה אמורים לעשות שימוש בסחורות. 

הקונה   .13.6 של  ההתנהגות  לקוד  לציית  מסכים  המוכר 
- בעסקיו עם הקונה. קוד ההתנהגות של הקונה זמין ב

www.airproducts.com/codeofconduct . 

 - המוכר יציית למדיניות זכויות האדם של הקונה (זמין ב .13.7

https://www.airproducts.com/company/go
-ethical-to-vernance/commitment

rights-usiness/humanb  וכל חוק לאומי ואמנות  (
אדם, זכויות    בינלאומיות רלוונטיים המתייחסים לזכויות

ועבדות.  ,עבודה  אדם  בבני  להצהרה    וסחר  בהתאם 
האוניברסלית של האו"ם בדבר זכויות האדם ולהצהרת  
ארגון העבודה הבינלאומי בדבר עקרונות וזכויות יסוד  
ולהתחשב   למתן  למנוע,  ישתדל  המוכר  בעבודה, 
בהשפעות פעילותו, בנוגע לעסקאות הנדונות בחוזה,  

ידים המושפעים באופן ישיר או  על זכויות האדם של יח 
על   שומר  הקונה  שלהם.  האספקה  משרשרת  עקיף 
הזכות לבצע בדיקת נאותות כדי לוודא את עמידתו של  

כל    13.7המוכר בסעיף   זה. המוכר ישתף פעולה עם 
בדיקת בו  -בקשת  נאותות סבירה של הקונה. במקרה 

יהיה הקונה מרוצה מעמידת המוכר בסעיף     13.7לא 
הק  שומר  להשהותזה,  הזכות  על  את    ונה  לסיים  או 

זה    13.7החוזה. הקונה אינו לוקח אחריות על פי סעיף 
לנטר את המוכר כולל, בין היתר, בקשר לציות לחוקים  
או תקנים ביחס לתנאי עבודה, תשלום, שעות, אפליה,  

 עבודה בכפייה, או עבודת ילדים. 

חוקי   .13.8 פי  על  לחובותיו  עת  בכל  לציית  מתחייב  המוכר 
יות הרלוונטיים בכל מדינה ספציפית. במקרה בו  הפרט 

יראה הקונה צורך סביר לכך בהתחשב באופי היחסים  
הגנת   הסכם  על  המוכר  יחתום  הצדדים,  בין  החוזיים 

 מידע בפורמט שייקבע על ידי הקונה. 

) המוכר סקר את הסחורות  1(-המוכר מציג ומתחייב ש .13.9
כדי   זה  חוזה  פי  על  להימכר  האמורים  החומרים  או 

"מינרלי קונפליקט" (להלן    לקבוע אם איזה מהם מכיל
 "CM) ,("2  המוכר מקיים תכנית בדיקת נאותות לגבי (

CM    וביצע בדיקת נאותות במדינת המקור של כלCM  
הכלול בסחורות או בחומרים הנמכרים על פי חוזה זה,  

) הסחורות או החומרים הנמכרים על פי חוזה זה  3(-ו
מכילים   כפCMאינם  מלבד  ידי  ,  על  בכתב  שנמסר  י 

על   דיווח  "תבנית  של  מעודכנת  בגרסה  המוכר לקונה 
) קונפליקט"  ארגון  "CMRT"מינרלי  ידי  על  ) שסופקה 

   Responsible Minerals Initiative-ה

http://www.responsiblemineralsinitiative.o
rg  .  

כל שינוי  על  המוכר ימסור הודעה מיידית בכתב לקונה  
ויספק ולהתחייבויות הנ"ל,    באופן מיידי   ביחס למצגים 



CMRT  במקרה של שינוי כאמור, ובכל מקרה    כןעודמ
  CMRT(s)-ובמרץ של תקופת החוזה. הודעות    1בכל  

ל  ,.Air products and Chemicals, Inc-יישלחו 
7201 Hamilton Blvd., Allentown PA 18195    לידי

"יעביר הלאה" את דרישות   מזכיר/ת התאגיד. המוכר 
ל זה  שלו  סעיף  המשנה  ולקבלני  לספקים  מוכרים, 

(וכן   דומים  והתחייבויות  מצגים  שיספקו  וידרוש 
CMRT'sהעלול וחומר  סחורה  לכל  ביחס  למוכר    ים ) 

בסחורות ובחומרים הנמכרים על פי חוזה    יםלהיות כלול
ת יחזיק  המוכר  בנוגע  זה.  ומדויק  מלא  יעוד 

- להתחייבויותיו על פי חוזה זה לתקופה שלא תפחת מ
שנים, והקונה יהיה רשאי, עם בקשה בכתב, לבדוק    7

ולבקר תיעוד כאמור. למטרות סעיף זה, המונח "מינרלי  
קולומביט זהב,  משמעו  (קולטן),  -קונפליקט"  טנטליט 

ו טנטלום,  -קסיטריט  שהן  נגזרותיהם,  על  וולפרמיט, 
, טונגסטן, או כל מחצב לגביו נקבע על ידי מזכיר  דילב

המדינה של ארה"ב שהינו מממן עימותים ברפובליקה  
 הדמוקרטית של קונגו או מדינה סמוכה. 

 כללי .14

 המחאה וקבלנות משנה.  .14.1

למשכן,    ) א( להעביר,  להמחות,  רשאי  אינו  המוכר 
משנה,   בקבלנות  להעביר  לשעבד,  לחייב, 

לבצע   או  נאמנות  על  אופן  להצהיר  בכל  עסקה 
אחר שהוא ביחס לזכויותיו וחובותיו, כולן או כל  
אחת מהן, על פי החוזה ללא הסכמתו המוקדמת  

) יערוב  1בכתב של הקונה. בכל מקרה, המוכר: (
אחראי  כל    ויישאר  של  ובזמן  מלא  לביצוע 

התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין אם התחייבויות  
ידי קבלני  כאמור מבוצעות או אינן מבוצעות על  

) ישפה את הקונה  2המשנה או הספקים שלו; (
נשא   סוג שהוא בהם  עלות מכל  או  נזק  כל  על 
עקב   נגרמו  אשר  שלישי,  צד  כל  או  הקונה 
או   המשנה  קבלני  של  ומחדליהם  מעשיהם 

ו המוכר,  של  כל  3(-הספקים  את  יבצע   (
שלו.   ולספקים  המשנה  לקבלני  התשלומים 

בזמן מלשלם  המוכר  כשל  בו  לקבלן    במקרה 
משנה או ספק, יהיה הקונה רשאי, אך לא מחויב,  
תשלום   ולקזז  לספק,  או  המשנה  לקבלן  לשלם 
כאמור מכל סכום המגיע למוכר. המוכר ישמור,  
ויגן על הקונה מפני כל הנזקים והעלויות   ישפה 

הקונה נשא בהם    מכל סוג שהוא אשר, בין היתר,
לקבלן   לשלם  המוכר  כישלון  עקב  נגרמו  ואשר 

 ה או ספק. משנ

קבלנות    )ב( או  משנה  בהעברת  יעביר  לא  המוכר 
משנה את כל החוזה או חלק ממנו ללא הסכמתו  
המוקדמת בכתב של הקונה. כל הסכמה כאמור  
לא תשחרר את המוכר מהתחייבויותיו ואחריותו  
המשנה   שקבלני  יוודא  המוכר  החוזה.  פי  על 

 המאושרים שלו מצייתים לכל הוראות החוזה. 

מחות ולהעביר באופן חופשי את  הקונה רשאי לה  )ג(
צורך   ללא  החוזה  פי  על  וחובותיו  זכויותיו 

 בהסכמת המוכר. 

בו   הפרדה. .14.2 של    במקרה  חלק מהוראה  או  הוראה  כל 
בלתי   או  חוקית  בלתי  תקפה,  בלתי  הופכת  החוזה 
ניתנת לאכיפה, יראו אותה כמתוקנת להיקף המינימלי  
  הנדרש כדי להפוך אותה תקפה, חוקית וברת אכיפה. 

את   יראו  מתאפשר,  לא  כאמור  תיקון  בו  במקרה 
ההוראה או חלק מההוראה הרלוונטית כמבוטלת. כל  
תיקון או ביטול של הוראה או חלק מהוראה על פי סעיף  

על   ישפיע  לא  יתר  הזה  של  האכיפה  ויכולת  תקפות 
 החוזה. 

ויתור על זכות או תרופה כלשהן על פי החוזה    ויתור. .14.3
או על פי חוק יהיה תקף רק אם ניתן בכתב, ולא ייחשב  
כוויתור על כל הפרה או מחדל עוקב. כשל או שיהוי על  

על פי החוזה    ידי הקונה לממש זכות או תרופה כלשהי 
או על פי חוק ,לא יהווה ויתור על זכות או תרופה כאמור  

או   זכות  כל  על  יגביל  או  או  ימנע  ולא  אחרת,  תרופה 
מימוש נוסף של זכות או תרופה כאמור או כל זכות או  
תרופה אחרת. מימוש יחיד או חלקי של זכות או תרופה  
או   זכות  של  נוסף  מימוש  יגבילו  או  ימנעו  לא  כאמור 

 תרופה כאמור או כל זכות או תרופה אחרת. 

  החוזה אינו ערוך לטובת צד שלישי   צדדים שלישיים. .14.4
כלשהו, ולכל אדם או גוף שאינו צד לחוזה לא תהיה כל  

 זכות לאכוף את תנאיו. 

של    שינוי. .14.5 שינוי  שום  אלה,  בתנאים  כקבוע  מלבד 
יהיה בתוקף   לא  נוסף,  כל תנאי  הכנסת  כולל  החוזה, 
הקונה   ידי  על  ונחתם  בכתב  הוסכם  כן  אם  אלא 
אם   רק  יהיה בתוקף  תנאים אלה  של  תיקון  בהזמנה. 

מציינ הספציפי/ים  ההזמנה  הסעיף/ים  את  במפורש  ת 
ותיקון   התיקון,  של  המדויקת  מהותו  ואת  המתוקן/ים 
 כאמור יהיה בתוקף רק ביחס לאותה הזמנה ספציפית. 

החוזה, וכל מחלוקת ותביעה הנובעת ממנו    החוק החל.  .14.6
או בקשר אליו או לנושא שלו או למבנהו (כולל מחלוקות  

ורש על פי חוקי  חוזיות), יהיה כפוף ויפ-או תביעות לא
 מדינת ישראל. 

שיפוט. .14.7 או    סמכות  החוזה  מן  הנובעת  מחלוקת  כל 
בקשר אליו, כולל כל שאלה ביחס לקיומו, תקפותו או  
סיומו, תוכרע באופן בלעדי בבתי המשפט של מחוז תל  

 אביב, ישראל. 
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