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 להלן     

להלן המזמין      צד אחד    החברה הקבלנית    

והואיל וברצון המזמין לבנות בית  מגורים   + יסודות +גג  במגרש. 

הכל לפי המתואר במפרט הטכני המיוחד וברשימת הכמויות המצורפת , ( להלן -"העבודות") 

והואיל והמזמין קיבל את הצעת החברה הקבלנית מצורפת  

והואיל והמזמין מצהיר כי ראה  ובדק  ובחן את סוג הבניה  שיוקם ע"י החברה הקבלנית  

ומצא אותו מתאים למטרותיו .  

            על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

המבוא  1

המבוא לחוזה זה והמסמכים המפורטים מטה יהיו חלק בלתי נפרד מהחוזה : 1.1

התנאים הכלליים א

 רשימת הכמויות והמחירים .ב

  מפרט הטכני . ג

מסירת הבית  2

החברה הקבלנית מתחייבת  להשלים את ביצוע העבודות ולמסור את הבית לרשות המזמין עד ליום  2.2

 המסירה  בתנאי  שקודם לכך מילא המזמין את התחייבויותיו לפי הסכם זה  .

במהלך בניית הבית רשאי הלקוח לבצע כל עבודה שיחפוץ  בבית בלבד שהדבר יתואם עם  2.3

מנהל הפרויקט באתר  .

דחיה במועד המסירה 3

  המזמין מצהיר שהוסבר לו והוא מסכים לכך שמועד המסירה נקבע בהתחשב לתחזית 3.1

    הצפויה לסיום בניית הבית .  מוסכם כמפורש כי מועד המסירה יכול להידחות ע"י החברה הקבלנית

 אם יחול עיכוב בסיום הבניה מחמת אחת או יותר 

       מהסיבות הבאות : 

עיכוב שאינו  תלוי  בקבלן בקבלת  היתר בניה הוראת כל חוק , תקנה או צו , קיום מצב של מלחמה , 

הכרזה  על מצב חרום לאומי ו/או על מצב המונע עבודה סדירה  , פעולות איבה או גיוס כללי , שביתות 

ו/או השבתות כלליות , או מחמת כל גורם אחר שלא ניתן לחזותו

 מראש או שאין באפשרות החברה הקבלנית למונעות ו/או מחמת כל סיבה אחרת שלמוכרת אין שליטה עליה

 ו/או הנובעת מכח עליון . 

 חל עיכוב בסיום הבניה בשל אחת הסיבות המנויות מעלה ו/או מחמת שינויים ותוספות שהוזמנו ע"י 3.2

 המזמין תוך מהלך ביצוע העבודה ידחה מועד המסירה לתקופה באורך הדחיה ללא שיחשב  

הדבר כהפרת ההסכם והמזמין לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא . 

 עמידה בלוח הזמנים לסיום ביצוע העבודות ולביצוע המסירה מותנית בהעמדת אתר העבודה  3.3

לרשות החברה הקבלנית במצב מתאים לביצוע העבודה .

 מוסכם כי בכל מקרה בו תפגר החברה הקבלנית בביצוע המסירה מחמת סיבות הנעוצות  3.4

בו יהיה המזמין זכאי לפיצוי  קבוע ומוערך מראש בסך בש"ח השווה ל 5,000 ₪ ארה"ב  

לכל חודש של פיגור   .

 מוסכם כי כל דחיה בתשלומים ע"י המזמין תקנה לקבלן , בנוסף לזכותו לפיצוי על פי החוזה  3.5

ו/או עפ"י הדין את הזכות לאחר בביצוע המסירה ולעכב את ביצוע העבודה בפרק זמן כפול של 

 הדחיה בתשלום . 



  שינויים בהזמנה לפי דרישת המזמין 4

 בטרם סיימה החברה הקבלנית את העבודה  יהיה המזמין רשאי לבצע בבית שינויים 4.1

 ו/או תוספות כלשהן  בתאום עם מנהל הפרויקט באתר . 

 מחיר השינויים ומועד התשלום יקבע בין הצדדים בעת ההזמנה .4.2

 לא נקבעו המחירים מראש כאמור ישלם המזמין לקבלן תוספת מחיר לשכר החוזה על פי המחיר  

המופיע בסעיפי החוזה  במקרה ולא מופיע  , על פי מחירון דקל .

 אין באמור לעיל משום הטלת חובה על החברה הקבלנית להסכים לביצוע השינויים ו/או התוספות .4.3

 מוסכם כי המזמין יהיה רשאי להקטין את היקף העבודות ב 50%  ללא  שהדבר 4.4

יחשב כהפרת חוזה מציידו .

 פרוטוקול מסירה 5

 במועד המסירה יערך פרוטוקול מסירה אשר ייחתם ע"י נציג החברה הקבלנית והמזמין .5.1

 החברה הקבלנית תתקן את הליקויים שיפורטו בפרוטוקול למסירה תוך    5.2

   60    ימים ממועד המסירה   וישלימם תוך זמן סביר , בהתאם לאפשרויות המזמין ולמהות הליקויים . 

 מוסכם במפורש כי פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה בבית אשר לא צוין בפרוטוקול המסירה ושניתן לגלותם   5.3

 בבדיקה ע"י אדם  סביר שאינו מומחה לדבר , יראו את המזמין כמי שויתר ויתור מוחלט על כל טענה 

  ו/או  תביעה  בגינם .

תקופת הבדק 6

 מוסכם ומצהר בין הצדדים על תקופה בת 12 חודשים שתחילתה במועד מסירתה . 

 התחייבות החברה הקבלנית בתקופת הבדק הינן כמפורט בנספח  להסכם זה .

 מבלי למעט מהתחייבויות החברה הקבלנית לתקן את הליקויים שיפורטו בפרוטוקול המסירה   

כאמור בסע' 5,2  לעיל ומהתחייבויותיו בתקופת הבדק כאמור בסעיף 6,2 לעיל  

ניתנת בזה אחריות בת 10 שנים על הבית.

על פי חוק מכר למגורים  

       האחריות מותנית בשימוש  סביר ורגיל במבנה  והיא חלה על  : 

א.      רצפה. 

ב.      קירות חיצוניים ופנימיים .

ג.       תקרה .

ד.      גג . 

ה.      נזילות .

 הצהרות והתחייבויות החברה הקבלנית 7

 החברה הקבלנית מצהירה כי הוא  ביקר  במקום  ביצוע העבודות לפני הגשת הצעתו . 7.1

 בדק  ובחן את מקום העבודה ואת התנאים השוררים בו והביא בחשבון במוסרו הצעתו  

למזמין את כל התנאים    המיוחדים והאחרים המתייחסים למקום העבודה . 

 בהסתייגות לסעיף לעיל במידה  ושיפוע הקרקע הוא למעלה מ- 7% , או שנדרשים יסודות  מסוג אחר 

המצוין בחוזה יתכן שינוי במחיר היסודות , הדבר יקבע לאחר בדיקה ע"י מהנדס מטעם החברה הקבלנית . 

 המחירים שבחוזה כוללים בין היתר את החומרים , העבודה , הציוד , הכלים , ואמצעי העזר  7.2

הדרושים לביצוע  העבודות .   כמו כן, כוללים המחירים העמסה , הובלה ופירוק של חומרים , 

 ציוד וכלים נדרשים .  וסילוק פסולת בבניין מכל סוג שהוא למקום מאושר ע"י הרשות המקומית המוסכמת .

  המחירים שבחוזה מהווים תמורה מלאה ושלמה לקבל עבור ביצוע העבודות לפי חוזה זה .  ובמידה וחלו 7.3

 שינויים  ותוספות במהלך בניית הבית על פי בקשת הלקוח  תתוסף העלות .



  החברה הקבלנית מתחייב בזה : 7.4

 להשתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים חדשים .  טובים ומתאימים לפי דרישת מכון התקנים הישראלי ,  א

 והמפרט הכללי  לעבודות בניין , של הוועדה הבין משרדית וזאת בנוסף לדרישות מיוחדות מצד המזמין ו/או 

 נציגיו .  על הדרישות להינתן מראש בכתב  ולא  במהלך הביצוע . 

 לבצע את העבודות באופן מקצועי ולפי דרישות מכון התקנים הישראלי המפרט הכללי לעבודות בנין  ,  ב

התכניות  המפרט טכני המיוחד ורשימת הכמויות .

 לקבל על עצמו את האחריות עבור כל נזק לאדם שלישי , לפועליו או לרכוש שייגרם על ידו , או על ידי ג

 אחד מאנשיו  או פועליו , או כתוצאה ישירה ו/או עקיפה של ביצוע העבודות , ולשם כך מתחייב לבצע 

  ולקיים ביטוח מקיף לתקופת העבודות עבור  אחריות חוקית הן כלפי הציבור על נזק  גופני  , 

  הן כלפי רכוש והן כלפי כל אדם וגוף שלישי.(עלות הביטוח אינה כלולה אלא אם כן היא רשומה בכתב הכמויות 

התמורה  8

 בתמורה לביצוע העבודות והקמת הבית ובתמורה ליתר התחייבויות החברה הקבלנית עפ"י החוזה כפי  

ההזמנה ביום חתימתה   ההזמנה ביום חתימתה ע"י הצדדים ישלם המזמין לקבלן את הסכום על פי 

הרשום בנספח 

תשלומים על פי התקדמות   8.2

 מועד  התשלום  הם מעיקרי החוזה ואיחור בביצוע  תשלום לתקופה העולה על 10ימים מהמועד 8.3

שנועד לתשלום  יהווה הפרה יסודית של ההסכם ע"י המזמין והחברה הקבלנית יהיה זכאי לכל התייחסות   

 המוקנות על פי החוזה ועפ"י כל דין .

 המחיר כאמור בסע' 8.1 לעיל כולל מע"מ בשיעור הידוע  בעת ההתקשרות .8.5

 אם יעלה שיעור המע"מ אזי יתווסף הפרש המס על כל אותם שיעורים מהמחיר שטרם  שולמו . 

חל שינוי בכמויות כתוצאה מבקשות המזמין ישלם המזמין על פי המחיר המופיע בכתב הכמויות  8.7

במידה ולא חל שינוי  אולם בתוכנית החתומה ומצורפת לחוזה קיימים פריטים בכמות גדולה יותר  

לא ישלם המזמין את ההפרש  הכוונה היא לרצפה, קירות חלונות דלתות גג וכד' .

הצהרות קודמות  10

 מוסכם בזה במפורש כי תנאי הסכם זה משקפים בדיוק את אשר הוסכם בין הצדדים במלואם ,10

 לאחר משא ומתן , וכי כל הבטחה , פרסום , מצג , הצהרה , הודעה , מסמך 

או הסכם קודם שנערכו בין בעל פה ובין בכתב , על ידי החברה הקבלנית ו/או כל אדם מטעמו  

 בטרם נחתם הסכם זה , בטלים ומבוטלים . 

החברה הקבלנית  מצהירה ומאשרת כי היא מכירה היטב את האתר שעליו יוקם הבית  10

  וכן בדקה את המפרט הנספח  להסכם זה ואת תוכניות הבית ומצאה כי הכל מתאים לדרישות . 

 

  שינויים בהסכם 11

 כל שינוי בהסכם יערך אך ורק בכתב וייחתם לפחות על ידי הצד שהשינוי בא לחייבו .###

 כל מסמך שיהיה חתום על ידי אחר מיחידי המזמין בכל עניין הנוגע ו/או הקשור להסכם 11

זה יחייב את שני יחידי המזמין כאילו נחתם על ידי שניהם ביחד .  

 מתן ארכה או אי נקיטת הליך או העדר פעולה מצד החברה הקבלנית לא יחשבו בשום מקרה  11

 כויתור על זכות מן הזכויות  שיש לקבלן ו/או שיהיו לו עפ"י הסכם  זה או על פי כל דין  

ולא ימנעו ממנו להשתמש בזכויותיו האמורות או  בכל חלק מהן בכל זמן שיראה לו .

12. כתובות הצדדים ומשלוח הודעות : 12

 כתובות הצדדים לענין הסכם זה הן אלה המצויינות בכותרת ההסכם .1

 כל הודעה שיש לשולחה אל צד להסכם על פי תנאי ההסכם ו/או על פי הוראת כל דין  2

  תשלח בדואר רשום והודעה שנשלחה כאמור תראה כהודעה שנתקבלה בתוך 4 ימים  

 ממועד מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל . 

וגם מסירה אישית של הודעה לידיו של צד זה להסכם תחשב כמסירה נאותה . 

ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום  : 

המזמין   אורטן הנדסה  



נספח לתקופת בדק 

תקופת הבדק מתחילה מיום מסירת הדירה ללקוח. המשך שלה משתנה בהתאם לנושא, כדלהלן:

צנרת, כולל מערכות הסקה ומרזבים - שנתיים.1

 חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים.2

 מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים.3

קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - שלוש שנים.4

שקיעת מרצפות בקומת קרקע - שלוש שנים.5

שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין - שלוש שנים.6

סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים.7

קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים.8

כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית- שנה אחת.9

בתקופת הבדק חובת ההוכחה לגרימת הנזק חלה על הקבלן,  

כלומר, הקבלן הוא שצריך להוכיח כי הנזק נגרם עקב מעשה או מחדל של הלקוח.


