
נוסח ההסכמים המצורפים בנספחים למחירון מובאים כדוגמאות כלליות והם נועדו להתרשמות כללית בלבד. 

דוגמאות ההסכמים אינם מהווים משום ייעוץ משפטי או אחר. כל הסתמכות על המסמכים המוצגים נעשית על 

גין שימוש במסמכים ו/או אחריות המשתמשים במסמכים בלבד, וארגון עובדי הפלחה לא יישא באחריות כלשהי ב

 בתוכנם.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 נספח למחירון

 כתב הסכם

 לביצוע עבודות במכונות חקלאיות בקבלנות

 

 

 ......... שנת ............שנעשה ונחתם ביום .................... לחודש ..............

 

 בין: ....................................

 מצד אחד  "המזמין" –שייקרא להלן לשם הקיצור 

 

 לבין: ..................................

 מצד שני  "הקבלן" –שייקרא להלן לשם הקיצור 

 

 בנספח "א" להסכם זהוהמזמין נזקק לביצוע עבודות במכונות חקלאיות כמפורט  הואיל: 

 

 ולקבלן מכונות וציוד חקלאי כנדרש לצורך ביצוע העבודה הנ"ל והואיל:

 

 והקבלן מצהיר שהוא בעל ידע מקצועי ונסיון בביצוע עבודות הקבלנות כנדרש ע"פ הסכם זה והואיל: 

 

צמו את ביצוע העבודות וברצון המזמין למסור את ביצוע עבודות הקבלנות לקבלן וברצון הקבלן לקבל על ע והואיל: 

 האמורות

 

 לפיכך באו הצדדים על החתום

( שבנספח א' להסכם זה והקבלן מקבל 11המזמין מוסר בזה לקבלן לביצוע את העבודות המפורטות בסעיף ) .1

 על עצמו לבצע את העבודות האמורות בהתאם לאמור בהסכם זה.

 

  בין הצדדים, ברמת איכות  א. הקבלן מתחייב להתחיל את העבודות האמורות במועד המוסכם .2

 .נאותה לשביעות רצון המזמין ולסיים את ביצוען במועד המוסכם    

 .6מועד התחלת ביצוע העבודות ומועד סיום ביצוען יהיו כקבוע בנספח א' להסכם זה, טור ב. 

 ג. הקבלן מתחייב למלא ולקיים את דרישות המזמין ביחס לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה.

 

 רת ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מתחייב המזמין לשלם לקבלן סכום כסף שיחושב לפי        א. תמו .3

 בנספח א' להסכם זה. 5כמות שיבצע בהתאם להסכם זה ולפי מחיר ליחידה הקבוע בטור     

 ב. התשלום ייעשה בשיעורים דלהלן: ...........................

 כדין. ג. המזמין מתחייב לשלם מס ערך מוסף

 ד. הקבלן יבטח את הציוד שהוא נושא בהסכם זה בכל הביטוחים לפי החוק וכן בביטוח רכוש    



 צד ג' וביטוח מקיף. לנהג ולטרקטור יהיו רישיונות תקפים. קיום ביטוח הרכוש והביטוח       

 פסקות ה' ו' .  4המקיף מהווים תנאי לקיום  אחריות המזמין לפי סעיף     

 תחייב לחתום ולמסור למזמין קבלה ערוכה כדין בגין כל סכום כסף שהמזמין ישלם ה. הקבלן מ

 לקבלן עפ"י הסכם זה.    

 שעות של עבודת המכונה ביום, ישלם  4 -שעות עב ודת המכונה ויותר מ 8 -ו. בעד פחות מ

 שעות, אלא אם הוסכם אחרת מראש. 8המזמין )בעד עבודת המפעיל( כאילו המפעיל עבד    

 דקות בכל שעה ולא יותר     5 -. טיפול או סיכה למכונה, הדרושים תוך כדי עבודה לא יותר מז

 שעות עבודה, יחשבו כחלק מהעבודה שהמזמין התחייב לשלם עבורה. 8 -דקות ב 30 -מ   

 

 א. הקבלן יהיה אחראי לנזקים ולהפסדים שייגרמו למזמין כתוצאה מכך שלא יבצע כראוי את   .4

 העבודות שקיבל על עצמו לבצע עפ"י הסכם זה.    

 ב. הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים וההפסדים שייגרמו למזמין כתוצאה מכך שהקבלן לא יסיים 

 את העבודות במועד המוסכם.    

 ג. על אף האמור בפסקה ב' לעיל, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקיו והפסדיו של המזמין, אם הקבלן 

 ודתו ע"י גורמים שאינם בשליטתו ושהקבלן לא יוכל למנוע היווצרותם ו/או יופרע מעב    

 סילוקם.    

 ד. המזמין מתחייב לסמן מראש יתדות, ברזלים, בורות, תעלות ומכשולים אחרים העשויים 

 לגרום להפרעות לקבלן בעבודתו, או נזק למכונותיו.    

 תוצאה של התקלות בעצמים או בגורמים ה. המזמין אחראי על נזק שייגרם לציוד של הקבלן כ

 אם הוכח שהנזק נגרם כתוצאה של התקלות כזאת וגורם הנזק לא היה  –מפריעים בשטח     

 מסומן, ומפעיל סביר לא היה יכול למנוע את הנזק.    

 , פסקות א', ב', ה' יכלול נזק ישיר וכן נזק עקיף.4ו. המושג "נזק" בסעיף 

 

ת עפ"י הסכם זה, מתחייב הקבלן לברר אצל המזמין אם אין מניעה ליציאתו לשטח לפני יציאו לבצע עבודו .5

 או לביצוע העבודה וזאת כדי למנוע נסיעות שווא.

 

אם מכונת הקבלן תהיה בטלה כתוצאה מכך שהמזמין לא יאפשר לו לבצע את אותה העבודה שהוזמן  .6

ול היה לבצע אילו לא הופרע ע"י ממחיר העבודה שהקבל יכ 50%לבצעה, כי אז ישלם המזמין לקבלן 

 משכר העבודה של המכונה והמפעיל בפרק הזמן שהקבלן התבטל ממלאכתו כאמור לעיל. 50%המזמין, או 

 

 א. הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים ככל שיידרש לשם ביצוע העבודה  .7

 ק והוראותיו לגבי והקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום שכרם ולמילוי כל דרישות החו    

 העסקתם.    

 ב. המזמין לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לתשלום שכרם של העובדים הנ"ל ולא יהיה לו כל   

 קשר עמם.    

 

 .7א. לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, מתחייב הקבלן להפעיל את המכונות הנזכרות בנספח א' טור  .8

 קין כדי שלא ייגרמו הפרעות בעבודה עקב ב. הקבלן מתחייב לתחזק את המכונות הנ"ל במצב ת

 תקלה.    

 

הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת ביניהם בקשר להוראות הסכם זה, תובא להכרעה בפני בורר דן  .9

ימים על זהות בורר  7יחיד אשר ימונה על ידי שני הצדדים יחדיו. בהעדר הסכמה בין שני הצדדים תוך 

המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין. כל בורר שימונה ידון בסכסוך בהתאם  מוסכם, ימונה הבורר על ידי

לקבוע בכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין. הכרעתו תהיה סופית ולא תהיה זכות ערעור בפני 

 הרכב בוררים."



 

ות תביעה הצדדים מסכימים כי ארגון עובדי הפלחה אינו אחראי לתוכן ההסכם הזה ולצדדים לא תהיה כל זכ .10

 נגדו בגין הסכם זה.

 

 

  

 


