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עבור בתי מלון מנוע חיפוש להזמנת שימוש בל הודעה על הקמת רשימת מציעים

  ענבל חברה לביטוח בע"מסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב

   20186/ מס' הליך

 

 
 

 כללי .1

(, "פונהה" או/ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבלמכרזים, הלתקנות חובת  16בהתאם לתקנה  .1.1

בתי להזמנת חיפוש מנוע רשימת מציעים לשימוש בלהצטרף להצעות  לקבלת הרחב לקהל בזאת פונה

 .("ההליך"/ "מציעים רשימת להקמת הליךוכן " "מנוע/י חיפוש)להלן: " זו הודעהב כאמור מלון

הליך זה להקמת רשימת מציעים מהווה בסיס לבחירה ולביצוע התקשרויות עתידיות עם הספקים  .1.2

בתחום המוגדר. הליך זה הינו הליך מקדמי לקבלת השירותים המבוקשים ואינו מבטיח הזמנת 

 רציף מכל המציעים אשר יכללו ברשימה.  השירותים בכלל או באופן

היינה בכפוף לקיום הליכים ת ביצוע ההתקשרויות העתידיות, לאחר הקמת רשימת המציעים, .1.3

 . א לתקנות חובת המכרזים16תחרותיים בין המציעים ברשימה, וזאת בהתאם לתקנה 

כפי שמפורט  להצטרף לרשימת המציעיםלהלן, רשאי  5אשר עומד בתנאים הנדרשים בסעיף  משיב .1.4

 .להלן 43.בסעיף 

 תיאור הבקשה .2

: להלן) הממשלתית הנסיעות סוכנות את מנהלת עיסוקיה שאר ובין ממשלתית חברה הינה הפונה

 ולגופים הממשלה למשרדי ל"לחו נסיעות שירותי בנושא הסוכנות עוסקת זו במסגרת"(. הסוכנות"

 . ציבוריים

 :זמנים להליךלוחות  .3

 - זמנים ותלוח .3.1

 התאריך פעילות

 2018באפריל  10 ום מועד פרס
 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 .תוגשנה בכתב בלבד בדוא"לההבהרה שאלות 
עד  2018באפריל  22

 14:00השעה 
 2018 באפריל 29  בהרההשאלות העל  מענהאחרון למועד 
בשעה  2018באפריל  30 מתאריך החל הצעות הגשת

14:00 
 

אינה תחומה במועדים מסוימים ותפורסם באופן קבוע באתר  רשימת המציעיםלההצטרפות 

 להגיש  בכל עתהאינטרנט של ענבל. משיב הרואה עצמו עומד בכל הדרישות המפורטות בהליך, רשאי 

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו 
 .ענה על בקשה זויעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מלא יפורסם, לא ישוכפל ולא 

. 
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 . ככל שעומד בדרישות הפניה - רשימת המציעיםלמענה וענבל תבחן עמידתו בדרישות להלן ותצרפו 

 

 דרישות על עונים ושיימצאו 2018 שנת במהלך שיפנו משיבים עם ההתקשרות תקופת כי יובהר

 עמם הראשונים המשיבים עם הקבועה התקופה ליתרת ותותאם יחסית תהא, ולהלן לעיל כמפורט

   .זהה התקשרות תקופת תיוותר המשיבים לכל, נתון זמן שבכל כך. התקשרה ענבל

מומלץ בזאת למציעים להגיש את הצעותיהם להליך זה מוקדם ככל הניתן ולהיכלל ברשימת 

 המציעים מראש.

 

יש להפנות את כל הבירורים  הבקשה לקבלת מידע, אליבנוגע ל ענבלהקשר מטעם  שתא :הקשר שתא .3.2

 .M0618@inbal.co.il בדוא"ל:  שירה אלון, עו"דת הינה והשאלו

עשנה לאשת הקשר בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל המצוין לעיל, על הפונה כל הפניות בגין הליך זה ת

 לוודא שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש.

שפרטי פנייה זו אינם מובנים לו רשאי להגיש שאלות  משיב: נוהל העברת שאלות הבהרה לגבי הבקשה .3.3

  .14:00בשעה  2018באפריל  22עד ליום וזאת  הבהרה באמצעות דוא"ל לאיש הקשר

באתר ענבל במועדים  ם תשובותעל שאלות ההבהרה באמצעות פרסו שיבת הפונהככל שיהיו שאלות, 

 . לעילהנקובים 

  :מסירת המידעאופן  .3.4

 :יש להגיש את המסמכים שלהלן .3.4.1

 באופן . יש למלא את הפרטים המלאים כנדרש, נספח פירוט המענה - נספח א' למסמך זה

 ברור וקריא.

 יש לחתום על הסכם ההצטרפות בשני העתקים הסכם הצטרפות - נספח ב' למסמך זה .

 מקוריים.

 לתיבת בלבד ידנית ובמסירה סגורה במעטפה המסמכים שפורטו לעיל, את למסור יש .3.4.2

 קריית, הערבה ברחוב, ענבל בבית המזמינה במשרדי הקבלה בדלפק הממוקמת המכרזים

(, המועד חול וימי חגים, חג ערבי למעט) 16:00 - 09:00 השעות בין' ה-'א בימים, התעופה שדה

הקמת  - 201860/' מס הליך: "לציין יש המעטפה על .14:00 בשעה 2018 באפריל 30 מיום החל

 הממשלתית הנסיעות סוכנות עבור בתי מלון להזמנת חיפוש במנוע שימושרשימת מציעים ל

 ". שרפמן מורן ד"עו לידי - מ"בע לביטוח חברה בענבל המנוהלת

 :מנוע החיפושב השימושאופן  .4

 הדרישות כל על יענו אשרוזה  בהליךאשר ימסרו מידע  המשיביםשל כל  רשימהנהל תת הנסיעו סוכנות   .4.1

 במסמך זה.  המפורטות

ה יותפנה למציעים ברשימה במסגרת פני, ברשימהשיהיו  חיפושה יהסוכנות תשתמש בכל מנוע  .4.2

המעניק את מרב  ,הוגןו שוויוני מחזוריסבב תחרותית לקבלת הצעות באופן המבטיח קיומו של 

 .ובהתאם לתקנות חובת המכרזים שיוגדר מראש פנימי נוהלפי -על  היתרונות לענבל וזאת

 כל מנוע חיפוש דרךעל פי היקף ההזמנות שבוצעו  , בין היתר, מעת לעת, ענבל תדרג את מנועי החיפוש .4.3

ענבל שומרת לעצמה  .על פי מידת שביעות הרצון מהמקצועיות ומרמת השירות של מנוע החיפוש וכן

 טובה ושמידת שביעות הרצון מהם מרבית ההזמנות  דרכם בוצעואת הזכות לתת עדיפות למנועי חיפוש 

mailto:M0618@inbal.co.il
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ו/או שמידת  נמוך שהיקף ההזמנות שבוצעו דרכומנוע חיפוש  שתיקבע,ואף להוציא מהסבב לתקופה 

 . שביעות הרצון הכללית מביצועיו נמוכה

 .רשימהלבאמצעות מנועי החיפוש שייכנסו  כלשהי סוכנות הנסיעות איננה מתחייבת לבצע הזמנה   .4.4

, שנמצא בסבב הרלוונטי החיפוש מנועמזו המוצגת בככל שתמצא עסקה משתלמת יותר  יתרה מזו, .4.5

וככל שלא ישווה המחיר, הפונה תזמין העסקה  ,המחיר תלהשווהחיפוש  למנועתינתן הזדמנות 

 .המשתלמת יותר

המשיבים שיענו על פניה זו ושיעמדו כאמור בדרישות המפורטות לעיל ולהלן, יתבקשו לחתום על טופס  .4.6

 לרשימת המציעים של הפונה. הצטרפות 

 ולבטל את ההתקשרות מולו במקרים שלהלן: רשימת המציעיםענבל רשאית להוציא ספק מ .4.7

  על הספק לעמוד בתנאי ההצטרפות לאורך כל תקופת ההתקשרות. ככל שהספק חדל מלעמוד

בדרישה כלשהי למרות שהצהיר לגביה כי קיימת, ולא מסר על כך הודעה מוקדמת בכתב לענבל, 

 .מהרשימההוא יודח 

 .הצעת הספק כללה מידע מטעה 

  לרשימת המציעיםהפרות מהותיות של הסכם ההצטרפות. 

  :מענההגשת הלנדרשים  םתנאי .5

 - להלן שיפורטו םתנאיכל הב לעמוד נדרשים זו לפנייה המשיבים 

חודשים קודם שישה  קיימת בגרסה המוצעת לפחות משיבשברשות האו אתר האינטרנט המערכת   .5.1

   מסירת המידע.למועד 

 בפני סוכנות הנסיעות.או האתר להציג את המערכת  משיבעל ה  .5.2

מערכת התוכנה או גרסה המוצעת של השקדמו למועד הגשת ההצעה, בבמהלך ששת החודשים   .5.3

 בתי מלון.של הזמנות  2,000נעשו לכל הפחות  משיבשברשות ה

הינו מורשה  שיבהמערכת המוצעת, או לחילופין המ או האינטרנטאתר הינו הבעלים החוקי של  שיבהמ .5.4

 חוקי לשימוש בה.

 בישראל.קיימת והפועלת נציגות משיב ל  .5.5

  :העומד בכל אלו מערכת או אתר אינטרנטיציע  שיבהמ .5.6

יכולות ציין בנספח א' . כל משיב רשאי לדרישות תוכנה מחייבות במערכת המוצעתלהלן יפורטו 
 שלא צוינו במסמך זה.  נוספות

 אינטרנט אתר או מערכת. 

 מלון. לבתי חיפוש מנוע האינטרנט לאתר או למערכת 

 באמצעות או יאאשר כרטיס באמצעות מלון בתי להזמנת יכולת האינטרנט לאתר או למערכת 

 .הסוכנות של שובר

 שניות. 10 של מקסימאלי חיפוש זמן האינטרנט לאתר או למערכת  

 ההזמנה. להדפסת אפשרות האינטרנט לאתר או למערכת 

 פונהה של ההזמנות בכל לצפות אפשרות המערכת למנהלי. 
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 תאפשר המערכת וסיסמא. משתמש שם באמצעות יזוהו רשומים משתמשים המערכת/ מנהלי 

 הדרישות בכל ולעמוד חזקות להיות המערכת סיסמאות על .נגיש באופן סיסמא החלפת

 :להלן המפורטות

 לפחות. תווים 8 בעלות 

 מיוחד. אחד תו ולפחות מספרים אותיות, של קומבינציה 

 ימים. 180 -ל אחת חובה תהא ערכתהמ מנהלי של סיסמאות החלפת 

 גלוי. בקוד ישמרו ולא גלוי בקוד יעברו לא סיסמאות 

 ידי על רק להתבצע יכול שחרור כושלים. ניסיונות שלושה לאחר משתמש נעילת 

 המערכת. מנהל

 ההתקשרות  תקופת .6

לעניין  3.1, בכפוף לאמור לעיל בסעיף חודשים(  12שנה )בת תהיה  משיבתקופת ההתקשרות עם ה .6.1

  .רשימהתקופת ההתקשרות עם מצטרפים מאוחרים ל

לפי שיקול דעתה תקופת ההתקשרות לענבל תעמוד הזכות להאריך את  -ההתקשרות תקופת הארכת .6.2

בכפוף לאמור , שנים נוספות על תקופת ההתקשרות הראשונה 3ה, מעת לעת, עד לסך של הבלעדי וצרכי

 .מצטרפים מאוחרים לרשימה לעניין תקופת ההתקשרות עם 3.1לעיל בסעיף 

  :בעלות על המסמכים ועל המענה והשימוש בהם .7

  .הרוחני של הפונה אשר מועברים לצורך מענה על הבקשה לקבלת מידעה המסמכים הינם קניינ .7.1

המסמכים אשר יועברו מידי מוסרי המידע לידי הפונה, יהיו, מרגע מסירתם, רכושה של הפונה ולפונה  .7.2

תעמוד זכות לעשות בהם כל שתראה לנכון לרבות: שימוש לצרכי הליך תחרותי, פרסום, התייעצות 

 ו/או כל עניין אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפונה. 

 תנאים נוספים .8

י חיפוש רלוונטיים מנוע להקמת רשימה שלכאמור  מיועדת טרפות לרשימת מציעים,להצבקשה זאת  .8.1

 ומחזורי הוגן בסבב שימוש לעשות תוכלשל מנועי חיפוש בהם ענבל רשימה וליצירת  בשוק המקומי

  .לעיל כאמור

מהווה להמשיך בתהליך זה, בכל דרך שהיא, ואיננה ענבל משום התחייבות של  הז הליךביודגש כי, אין  .8.2

 המציעיחולו על  הצעה בהליך זה,. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המחיר מכרז או הזמנה להציע הצעות

 .הצעה בהליך זהלא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת  הואבלבד ו

או לפעול  המציעים משום התחייבות כלשהי להתקשר עם מי מבין הז הליךבמודגש בזאת, כי אין  .8.3

 בהליך רכש אחר כלשהו. 

                                                                                                                   

 

 בברכה,                                                                           

 חברה לביטוח בע"מ ענבל                                                        
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 פירוט המענה -נספח א' 

 מוסר המידע יעביר את הפרטים שלהלן: .1

 - פרטים כלליים על החברה ואיש הקשר מטעמה

  חברה המשיבהשם ה

  מספר ע.מ

  כתובת

  מס' טלפון

  שנת הקמה

  שם איש הקשר המשיב

  תפקידו בחברה

  טלפוןמס' 

  כתובת דוא"ל

 

 - תנאים נדרשים .2

 אם קייםיש לסמן  תנאי נדרש

או באתר  במערכת

 האינטרנט

 קיימת בגרסה המוצעת לפחות משיבשברשות האו אתר האינטרנט המערכת 

 מסירת המידעחודשים קודם למועד שישה 

 

  המערכת בפני סוכנות הנסיעות אפשרות להצגת

במהלך ששת החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה, בגרסה המוצעת של 

הזמנות של  2,000התוכנה או המערכת שברשות המשיב נעשו לכל הפחות 

 בתי מלון

 

המשיב הינו הבעלים החוקי של אתר האינטרנט או המערכת המוצעת, או 

 לחילופין המשיב הינו מורשה חוקי לשימוש בה

 

  והפועלת בישראללמשיב נציגות קיימת 

  לבתי מלון חיפוש מנוע האינטרנט לאתר או למערכת

 כרטיס באמצעות בתי מלון להזמנת יכולת האינטרנט לאתר או למערכת

 הסוכנות. של שובר באמצעות או יאאשר

 

   שניות. 10 של מקסימאלי חיפוש זמן האינטרנט לאתר או למערכת

  ההזמנה. להדפסת אפשרות האינטרנט לאתר או למערכת
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  הפונה של ההזמנות בכל לצפות אפשרות המערכת למנהלי

  וסיסמא. משתמש שם באמצעות יזוהו רשומים משתמשים המערכת/ מנהלי

   נגיש באופן סיסמא החלפת תאפשר המערכת

  :חזקות להיות המערכת סיסמאות על

  לפחות תווים 8 בעלות

  מיוחד אחד תו ולפחות מספרים אותיות, של קומבינציה

  אחרונות סיסמאות שלוש ישמרו

 ימים 180 -ל אחת חובה תהא המערכת מנהלי של סיסמאות החלפת

 

 

 הראשונה הכניסה עם תוחלף אשר זמנית סיסמא תשלח מזוהה למשתמש

 תלמערכ

 

 

 מייל כתובת ידי על סיסמא שחזור

 

 

 גלוי בקוד ישמרו ולא גלוי בקוד יעברו לא סיסמאות

 

 

 על רק להתבצע יכול שחרור כושלים. ניסיונות שלושה לאחר משתמש נעילת

 המערכת מנהל ידי

 

 

 :פירוט יכולות נוספות של המערכת או אתר האינטרנט )ככל שישנן(

 

 

 

 

 

 

 

 לתמחר במחיר מיוחד עבור הסוכנות? להחזיר עמלה/ ךביכולת יש האם

 

 

 

 .נוסף, על פי שיקול דעת מוסר המידעניתן להגיש כל חומר, מסמכים ומענה 

 



                        

7 

 

 

 לרשימת המציעים הצטרפות הסכם -' בנספח 

 להזמנת חיפוש במנוע שימושהקמת רשימת מציעים ל - 201860/' מס הליך

 הממשלתית הנסיעות סוכנות עבורמלון  בתי
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 70100נתב"ג   

  "ענבל"()להלן:  

 ;מצד אחד   

 שם הספק: ________________ ל ב י ן :

 ________ח.פ./ע.מ: _________  

 _________________ כתובת: 

 ("ספק"ה)להלן:  

 ;שנימצד                                                                                                                     

 
שימוש להקמת רשימת מציעים ל 06/2018במסגרת הליך פומבי שמספרו מענה הגיש והספק  והואיל

כחלק בלתי נפרד מהסכם  המצורפים כאמור במסמכי הפנייה בתי מלוןבמנועי חיפוש להזמנת 

 ."(רשימת המציעים"" ו/או ההליך")להלן:  זה

את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר והואיל

 ויחסיהם המשפטיים בקשר לביצוע השירותים המבוקשים;

  .201860/המענה שנתן הספק במסגרת הליך מס' פירוט  -נספח

 מהות ההתקשרות .1

בתי  , לצורך חיפוש והזמנה שלכאמור בהסכם זה, בלעדי לא באופן, הספק עם בזאת מתקשרת ענבל 1.1
 בעלויות ובזמן הטיסה.  באופן שיבטיח חסכון מירבי מלון

, ברשימה שתוקםספקים הספק לענבל תלוי, בין היתר, בכמות ה ידי-להיקף השירותים שיסופקו ע 1.2
 באיכות השירות, בהצעות המחיר אשר יתקבלו מהספק ובשיקול דעתו של הגורם המקצועי בענבל. 

, אחר ספק לטיפול ולהעבירו, הספק מידי או יותרלהוציא שירות אחד , רשאית ענבל, בכל רגע נתון 1.3
השירות  שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול לפי

 או, עניינו רגישות מורכבותו או או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין או העניין חיונית
 . אחר ראוי טעם מכל

 שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרה, כאמור הספק או עניין מידי שירותכן רשאית ענבל  להוציא  1.4
 רצון שביעות חוסר/או השירות או העניין ו לאופן קשור/או ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י הספק

עתה של ו/או היקף הזמנות נמוך שבוצעו דרך הספק, הכל בהתאם לשיקול ד השירותים מתן מאיכות
 . ענבל ובהתאם לצרכיה

מבלי לגרוע מהאמור, ענבל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ההתקשרות עם הספק  1.5
 .מהרשימהולמחוק אותו 
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 התחייבויות הספק .2

  .על הספק לעמוד בתנאי ההצטרפות לאורך כל תקופת ההתקשרות 2.1

כך  הודיע עלמבלי ש, לרשימהככל שהספק חדל מלעמוד בתנאי כלשהו הנדרש בתנאי ההצטרפות  2.2
וההתקשרות עמו  לאלתרמהרשימה , הוא יודח לענבל מראש ובכתב ולא פעל בהתאם להנחייתה

 .תבוטל באופן מידי

 השירותים כלל מתן לשם הדרושים והניסיון האדם כוח, היכולת, הידע בעל הוא כיהספק מתחייב  2.3
 . מעולה מקצועית וזהירות, נאמנות, מיומנות של ברמה לבצעם מתחייב והוא, המבוקשים

לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים ככל ויבוא לידיעתו, להודיע לענבל, הספק מתחייב  2.4

 .או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק 2.5
 . לענבלעל פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  המבוקשיםהשירותים 

 ההתקשרות  תקופת .3

, או לתקופה קצרה הרשימהחודשים( מיום הקמת  12שנה )בת תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה  3.1
וכמפורט במסמכי  -לפי קביעת ענבל -לרשימת המציעים יותר, בהתאם לשלב בו הצטרף הספק 

  .ההליך

לפי שיקול דעתה תקופת ההתקשרות לענבל תעמוד הזכות להאריך את  -ההתקשרות תקופת הארכת 3.2
, או לתקופה שנים נוספות על תקופת ההתקשרות הראשונה 3ה, מעת לעת, עד לסך של הבלעדי וצרכי

  .וכמפורט במסמכי ההליך -לפי קביעת ענבל - רשימהלקצרה יותר, בהתאם לשלב בו הצטרף הספק 

  דרך ביצוע התשלומים .4

 יתבצע באמצעות כרטיס אשראי אלקטרוני של ענבל.עבור השירותים  התשלום .4.1

 מיום 30אחת לחודש באמצעות העברה בנקאית בתנאי תשלום של שוטף + לחלופין, התשלום יתבצע   .4.2
ואישורה באגף הכספים בענבל, כאשר ענבל תשלום את מלוא הסכום  לתשלום החשבונית הגשת

 לספק ולא לאף גורם נוסף.

, הינה של ענבל ושלה 4.2או בהתאם לסעיף  4.1בהתאם לסעיף בדבר אופן התשלום לספק, הקביעה  .4.3
 בלבד. לספק לא תהא כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בעניין זה. 

 הוצאותיו כלל את בתוכה וכוללת ומוחלטת סופית הינה זה בפרק המפורטת התמורה כי בזאת מובהר .4.4
/או נוספת בשל ביצוע וזכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת  היהלא י והספק הספק של האפשריות

 והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה. המבוקשים שירותיםה

 תשלום לאופן בנוגע להסכמות הספק עם להגיע, מיוחדות נסיבותב, הזכות את לעצמה שומרת ענבל .4.5
  .בכתב יהיו שהללו ובלבד לעיל המפורטת התשלום משיטת שונות שיהיו התמורה

  והיעדר ניגוד עניינים , אבטחת מידעשמירת סודיות .5

וכל  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 117זה חלות הוראות סעיפים הסכם מובהר בזה כי על    5.1
עלול אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי מצהיר שידוע לו  ספקשיבוא במקומו. הדין אחר 

 .1977-עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז להוות

מתחייב הספק לשמור על נוהלי אבטחת המידע זה,  הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי    5.2
, ולעשות כל הנדרש ממנו, כמחזיק, מפעיל ומתחזק מערכת דין וכל ענבל להנחיותכת בהתאם במער

 מחשוב ומאגר מידע, לצורך אבטחת מערכת המחשוב והמידע. 

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו  הספק    5.3
 לשמירה על חומרים רגישים.

מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו בסוד לפי ההסכם,  אם תחול על הספק או    5.4
וכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו ת ענבלבאופן מיידי, כך ש ענבלהוא יודיע על כך ל

זכויותיו לגבי על  התריוו ענבלחיסיון ו / או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור או אם 
מסוים, יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו מידע 

 על מנת שהמידע הנמסר יישמר בסוד.
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מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של    5.5
אלא אם נתנה ענבל הודאה מפורשת וחתומה בכתב המאשרת הפרת ההתחייבויות  זההסכם ביטול 

 כולן או חלקן.

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים  על סודיותמתחייב לשמור הספק     5.6
אדם ו/או כל  המבוקשים. כמו כן, הספק מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

אשר יקחו חלק בביצוע "( עובדיוו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: " ו/או גוף
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע ישמרו בקפדנות על סודיות השירותים המבוקשים 

לידעיתם, לרבות, שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם 
ידיעה ו/או כל למסור כמו כן, מתחייב הספק שלא  ,כדי ביצוע השירותים המבוקשים ייחשפו תוך

מעבר לביצוע השירותים  לעשות בו שימושעל ידי ענבל ולא  לכךלאדם שלא הוסמך  סודימידע 
 "(. המידע, לפניה או לאחריה )להלן: "ההתקשרותתקופת כדי תוך  המבוקשים

בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי  והמדינה לענבהספק מתחייב לפעול על פי הנחיות  5.7
הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את 

ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל  1981 -הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 של המידע שיימצא ברשות הספק. חיקוק אחר בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו 

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר  ספקה 5.8
למחוק ולהשמיד כל  ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

בל ימצא העותק היחידי חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענ
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםשל המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

שהפרתו תהווה הפרה יסודית של  מהווה תניה יסודית בהסכם בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  5.9
 ההסכם.

 בעלות על מידע .6

 נשוא לשירותים הקשורים והמידע המסמכים יתר וכל צילומים לרבות, שהוא סוג מכל המסמכים כל
 פורמט בכל, אחרת בדרך או/ו מענבל הספק שקיבל מסמכים או, ענבל עבור הספק ע״י שהוכנו, זה ההסכם

 רשאית תהיה אשר, ענבל של וקניינה רכושה הינם( ׳׳המידע״: להלן) אלקטרוני פורמט לרבות שהוא
 למידע ליתן וכן, הגבלה כל וללא עיניה ראות לפי, שתבחר ג׳ צד כל באמצעות או/ו בעצמה במידע להשתמש
 על פורמט ובכל כאמור מידע כל דרישתה עם מיד לענבל למסור מתחייב הספק. דעתה שיקול לפי פומביות

 מוגן לא/״פתוח״ אלקטרוני בפורמט לענבל הספק יעביר, האמור מכלליות לגרוע מבלי. ענבל בחירת פי
 חוזים, דעת חוות לרבות עבורה ידו על שהוכן מסמך כל, ענבל שתגדיר אחר פורמט בכל ובנוסף סיסמה
 .המסמך של השלמתו עם, וכיו״ב

 ההתקשרות סיום .7

ולבטל את  רשימהמהלהוציא ספק  רשאית ענבללעיל,  2 -ו 1פים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעי 7.1
 הסכם ההתקשרות מולו, בהודעה מוקדמת בכתב ומראש, מכל סיבה שהיא.

 או/ו ההסכם מסיום כתוצאה מטעמה מי או/ו ענבל כלפי דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק 7.2
 נציג י"ע אושרה ואשר בפועל שביצע עבודה בגין זכאי היה לה התמורה למעט שהיא סיבה מכל ביטולו

 .ההסכם סיום על ההודעה למועד עד שולמה לא שזו ככל, ענבל

 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות, רוחני קניין .8

 הנדרשות הרוחני הקניין זכויות לכל ביחס שימוש רישיון או בעלות בידיו ישכי  בזאת מצהיר הספק 8.1
 . נספחיו על זה בהסכם כמפורט, ההסכם ביצוע לצורך

 השירותים במסגרת הספק ידי-על יסופקו שאלו כפי', ג צד שבבעלות ותוכנה מדף תוכנת כי 8.2
 יצרן של או הספק של הסטנדרטיים השימוש רישיון לתנאי בהתאם יסופקו אשר, המבוקשים

 .בהתאמה, התוכנה

 בחובותיו עמידה לצורך' ג צד כל או/ו ספקיו או/ו עובדיו עם הנדרשים ההסכמים כל את ערך הספק 8.3
 . זה הסכם הוראות של הרוחני הקניין להיבטי ביחס

 אחריות ושיפוי .9

לצד  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא הספק 9.1
"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים וכיוצבזדון, במרמה  שלישי, בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-המבוקשים הניתנים על
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בכל  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם 9.2
או מי מטעמו, או לצד  הספקתשלום, הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לרכושו של 

 שלישי, כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

בלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד וה הספק 9.3
וכן כל פעולה אחרת הקשורה  , וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשיםעל נספחיו זה

, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה במקצועיותבמתן השירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול הנחיותובכפוף ל

ו/או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר  סוכנות הנסיעות/או וכנגד ענבל בכל מקרה של תביעה  9.4
 באמצעות סוכנות הנסיעות/או ווישפה את ענבל  הספק, יפצה הספקלשירותים שהיו בטיפולו של 

התביעה, עם דרישתם הראשונה,  םאשר הוגשה כנגד אחרים גופים/או ו ישראל מדינת/או ו ענבל
על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך 

 המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

ר, אפשרות ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפש אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  9.5
 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל  הספק 9.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

ן, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל די 9.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 בעלי המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות - סמכות שיפוט .10
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז הסמכות העניינית באזור
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