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  2019יולי  04
 

  הנדון:  תשובות לשאלות הבהרה במכרז מס' 10/2019 למתן שירותי

  SAP במודולים שונים
 

בזאת להשיב לשאלות הבהרה מתכבדת ( "המזמינה"ו/או  "ענבל"חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ענבל
 .דנןהליך אשר נשאלו במסגרת ה

  .ההזמנהי נפרד ממסמכי חלק בלת מהווה האמור להלן כל .1

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .2
 .ההזמנה

ההזמנה, לרבות בעל פה על מסמכי באין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או  .3
 . ידי מי מטעם המזמינה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא

על סעיפי  יגבר, כל האמור בו הליךלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .4
 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -נוסח מסמכי ההזמנה המקורי 

ם העדכניים הכוללים את השינויים וההבהרות שיפורטו מטה הועלו לאתר ענבל בכתובת: המסמכי .5

www.inbal.co.il  מכרזים" לשוניתהתחת" . 

יודגש כי מסמכי ההזמנה, לאחר תיקון בהתאם להבהרות להלן, הם המחייבים את ענבל ואת 
 המציעים במסגרת ההליך. 

, עד 2019ליולי  31נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות, מועד הגשת ההצעות נקבע ליום  –שימו לב  .6
 .0031:השעה 

 להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: .7

 תשובה השאלה סעיף 

1.  1.2.1 
למסמכי 

 המכרז

אחד שנותן מענה לתכנות בכל  מפתחנדרש להציג המציע האם 
 ?או מפתח לכל אחד מהמודולים בנפרד המודולים

 

 ראולשיקול המציע. 
סעיף ב התייחסת לעניין זה

 למסמכי המכרז. 3.6

2.  
1.2.1 

למסמכי 
 המכרז

 7למסמכי המכרז, בכך כי סעיף  7קיימת סתירה בין סעיף זה לסעיף 
 תחומים. מציין כי הניקוד יינתן לפי מציע, ללא הפרדה בין

קביעת הניקוד מתבצעת לפי 
מציע עבור כל התחומים, אך 

עבור כל אחד ייבחר זוכה 
 תחום בנפרד.

3.  
2.2  

למסמכי 
 המכרז

והאם הינו היקף שנתי המוערך שצוין בסעיף  האם היקף השעות
 עבור כל המודולים או עבור כל אחד בנפרד?היקף זה הינו 

למסמכי  2.2כאמור בסעיף 
המכרז, מדובר בהיקף עבור 

כל המודולים יחד. ההיקף 
 הוא שנתי. 

4.  1.12.1 
למסמכי 

 המכרז

כי כל שינוי כאמור בסעיף זה יהא בכפוף להודעה  ענבל מתבקשת
 מראש ובכתב למציע.

 הבקשה נדחית. 

5.  2.3 
למסמכי 

 המכרז

לקבוע כי האמור בסעיף זה בדבר החלפתו של מיישם ענבל מתבקשת 
 ככל שהדבר הינו בשליטתו של המציע. יחולו/או מפתח, 

 הבקשה נדחית.

6.  2.3 
למסמכי 

 המכרז
 את הסעיף. מחוקענבל מתבקשת ל

 הבקשה נדחית.

http://www.inbal.co.il/
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7.  
2.4.1 

למסמכי 
 המכרז

סעיף זה )התקשרות עם צד ג' שאיננו ענבל מתבקשת להבהיר כיצד 
 עולה בקנה אחד עם דיני המכרזים.ספק זוכה( 

כל התקשרות המבוצעת על 
בהתאם  מבוצעתידי ענבל 

לתקנות חובת המכרזים ולפי 
 כל דין.

8.  

2.4.2 
למסמכי 

 המכרז

ות המציע יהיו במסגרת וילהבהיר כי התחייבענבל מתבקשת 
השירותים המפורטים במכרז, וכל שינוי יהיה ובלבד שאין בכך כדי 

 המציע על פי מכרז זה.לפגוע בזכויות 

הכוונה בסעיף היא 
לשירותים המבוקשים 

במסגרת המכרז. ברי, כי ככל 
שיידרשו שירותים שאינם 

במסגרת המכרז, אלה ייבחנו 
בהתאם לצורך, בתיאום עם 

הזוכים ובכפוף להוראות 
 תקנות חובת המכרזים. 

9.  3.5 
למסמכי 

 המכרז

של  האת ניסיונענבל מתבקשת לאשר כי המציע רשאי לנכס לעצמו 
 לעמידה בתנאי הסף.שהינה חברת הבת שלו, חברת צד ג' 

 ראו שינוי בסעיף.

 3.6סעיף   .10
למסמכי 

 המכרז

לצורך עמידה בתנאי הסף, האם ניתן לכלול עובדים עצמאיים כנותני 
 המציע? מטעםשירותים 

 הבקשה נדחית.  

 3.6סעיף   .11
למסמכי 

 המכרז

ענבל לאפשר להציג עובדים לצורך עמידה בתנאי הסף, מתבקשת 
 של המציע כעובדי המציע. 100%המועסקים בחברת בת בבעלות 

 ראו שינוי בסעיף.

 6.2.2סעיף   .12
למסמכי 

 המכרז
 על מעטפת הצעת מחיר. "הצעת מחיראת המילים "האם יש לכתוב 

 כן, כאמור באותו הסעיף.

13.  6.3 
למסמכי 

 המכרז

למלא את דרישת הסעיף, כי עו"ד יחתום על  האם מספיק, על מנת
 חותמת "נאמן למקור"?יחד עם הדף הראשון של ההצעה 

 כן. 

14.  6.3 
למסמכי 

 המכרז

י יש להגיש את ההסכם בנפרד לשאר האם משמעות הסעיף היא כ
 מסמכי ההצעה?

לא. ההסכם הינו חלק 
הצעה הטכנית )מעטפה מה

 .6.2.1א'(, כאמור בסעיף 

15.  7.1 
למסמכי 

 המכרז
 קיימת טעות בניקוד הנוגע לציון חוות דעת לקוחות המציע.

אכן חלה טעות, ראו סעיף 
 מתוקן.

16.  

 9.3.3סעיף 
למסמכי 

 המכרז

צעתו מבקש מציע אחר שבה ,ענבל מתבקשת לאפשר למציע הזוכה
לחשוף  אם ועדת המכרזים תחליטהשגות בפני ענבל, גיש , להעייןל

 .לצנזרשהמציע הזוכה ביקש  מידע

כפי שנקבע בסעיף האמור, 
 להצעתו צרףמציע רשאי ל

לאי חשיפת מידע נימוקים 
ח' למסמכי נספח , במסוים

ועדת המכרזים ההזמנה. 
תדון בכל בקשה, לגופה, ככל 

 שתהא רלוונטית. 

 10.1סעיף   .17
למסמכי 

 המכרז
 הערבות. סכוםאת  צמצםענבל מתבקשת ל

הבקשה התקבלה, ראו סעיף 
 מתוקן.

18.  10.1 
 למסמכי

-ו המכרז
14.5 

 להסכם

הערבות לא תחולט אלא בנסיבות ענבל מתבקשת לקבוע כי 
כי הערבות  מתבקשת ענבל ,להסכם. כמו כן 14.5האמורות בסעיף 

נזק שנגרם עקב ההפרה ולא תשמש כפיצוי ל בנוגעתחולט אך ורק 
 מוסכם.

הערבות  .מקובל חלקית
תחולט רק בנסיבות 

 14.5המפורטות בסעיף 
 10.1. ראו סעיף להסכם
 . יתר הבקשה נדחית. מתוקן
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 10סעיף   .19
למסמכי 
-המכרז ו

 להסכם 14

 ותרבללא מתן עלענבל לספק את השירות \להגיש הצעההאם ניתן 
 ?בנקאית

 
עם זאת,  .התשובה שלילית

ראו דרישות עדכניות בנוגע 
 לערבות. 

 -ו 10.3  .20
15.3 

 להסכם

תהיה כפופה לכך  ידהלהוסיף כי הסבת זכויות על ענבל מתבקשת 
 . יפגעוסכם זה לא השזכויות המציע על פי ה

 .הבקשה נדחית

 11.2סעיף   .21
למסמכי 

 המכרז

את הסיפא של הסעיף ולקבוע כי במקרה בו יש  תקןלענבל מתבקשת 
לא תגבר ההוראה המיטיבה עם  ,יותר ממשמעות סבירה אחת

 המזמינה, אלא ההוראה הסבירה ביותר בנסיבות העניין.

ראו סעיף  .מקובלתהבקשה 
 .מתוקן

22.  

 נספח א'
 -בנוגע לתחום ה מיישם\את הגדרת מפתח מחוקענבל מתבקשת ל

BASIS."מכיוון ששירות זה ניתן על ידי "מומחה , 

ראו נספח  הבקשה התקבלה.
מתוקן,  3.6מתוקן, סעיף 

 ובמקומות המתאימים לכך.
  

23.  
נספח ב', 

 2.6סעיף 
 נותני השירותהאם יש לפרט בטבלאות את ניסיון המציע או ניסיון 

 ?המציע מטעם

מדובר בפירוט ניסיון של 
 3.5המציע, בהתאם לסעיף 

 למסמכי המכרז.

24.  
נספח ה', 

 3סעיף 

לא תממש את זכותה  יאהלתקן את הסעיף כך שענבל מתבקשת 
להתקשר עם ספק אחר אלא אם ניתנה לספק קודם לכן התראה 

 ואפשרות לתיקון ההפרה.

 הבקשה נדחית. 

נספח ה',   .25
  9סעיף 

לצורך מתן השירותים עושה  ,ענבל מתבקשת למחוק את הסעיף שכן
 .בלבד הספק שימוש בתוכנות שמספקת ענבל

הסעיף  –הבקשה מקובלת 
  יימחק.

 נספח ה',  .26
  10 סעיף

להבהיר כי האמור בסעיפים זה לא יהווה ויתור על  ענבל מתבקשת
 הזכויות השמורות למציע על פי דין.

 הבקשה נדחית.

נספח ה',   .27
 14ף סעי

"בכפוף לכך  את המלל הבא: להוסיף בסוף הסעיףענבל מתבקשת 
 שהוועדה תפעל בהתאם להוראות הדין".

 כבר כלול בסעיף.

נספח ה',   .28
 22סעיף 

  ענבל מתבקשת למחוק סעיף זה.
 .מקובלתהבקשה 

נספח ז',   .29
 מבוא

ייבות זו יהיה מורשה חתימה כי המצהיר בהתח ענבל מתבקשת
 . במציע ולא הבעלים שלו

הבקשה התקבלה. ראו תיקון 
 בנספח ז' למסמכי המכרז.

30.  
נספח ז', 

 6סעיף 

"או לוודא כי הם  את המלל להוסיף בסוף הסעיףענבל מתבקשת 
חתומים על התחייבות לשמירת סודיות בהיקף שאינו נופל מהיקף 

 התחייבות זו".

הבקשה התקבלה, ראו סעיף 
 מתוקן.

נספח ז',   .31
 8סעיף 

"למעט כנדרש על  את המלל להוסיף בסוף הסעיףענבל מתבקשת 
 מנת למלא אחר חובות חוקיות שהספק כפוף להן".

מקובל חלקית. ראו סעיף 
 .מתוקן

32.  
נספח ז' 

 13וסעיף 
 להסכם.

החרגות המקובלות לחובת הסודיות, כגון להוסיף  ענבל מתבקשת
, מידע שנמצא קודם לכן בחזקת הספק בנחלת הכללהנמצא מידע 

וכד'. כמו כן  באופן חוקי, מידע שנמסר על ידי צד ג' באופן חוקי
להבהיר כי מסירת המידע לגורמים מוסמכים עפ"י  מתבקשת ענבל

 דין לא תהווה הפרת סודיות.

הבקשה התקבלה חלקית, 
 13וסעיף  ראו תיקון נספח ז'

 להסכם.

33.  
נספח ז' 

 13וסעיף 
 להסכם.

ענבל מתבקשת להחריג מחובת הסודיות מידע אשר יווצר על ידי 
, כללי הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי

ואינו מכיל נתונים ו/או מידע הייחודיים למזמין ו/או מידע אשר 
 גילויו נדרש עפ"י דין.

מקובלת. ראו סעיף הבקשה 
 .מתוקן

נספח ז',   .34
 4סעיף 

לשנתיים מתום בסעיף להגביל את האמור  ענבל מתבקשת
 ההתקשרות.

 הבקשה נדחית.
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35.  
נספח ז', 

 5סעיף 
להחליף את המילה "קפדניים" במילים "מקובלים  ענבל מתבקשת

 וסבירים".

מדובר הבקשה נדחית. 
נתונים רגישים היחשפות לב

 מאוד. 

נספח ז',   .36
 7סעיף 
 פיםוסעי
-ו 10.3
10.5 

 להסכם.

תהא ע"פ דין לנזקים  המציעלהבהיר כי אחריות  ענבל מתבקשת
או  ישירים בלבד עם תקרת אחריות בגובה התמורה של הפרויקט

 .חודשי שירות 12לחילופין, עד לגובה התמורה עבור 

  הבקשה נדחית.

נספח ז',   .37
 11סעיף 

 הבקשה נדחית.  למחוק סעיף זה.  ענבל מתבקשת

נספח ז',   .38
 12סעיף 

למחוק את המילים "למעט אחריותי האישית על פי  ענבל מתבקשת
 כתב התחייבות זה. 

 הבקשה נדחית.

נספח ט',   .39
 2סעיף 

להוסיף בסוף הסעיף "למעט הפרשי הצמדה  ענבל מתבקשת 
 כמפורט במסמכי המכרז".

הבקשה התקבלה, ראו סעיף 
 מתוקן.

40.  

נספח ט', 
 חתימה

ה כפול לחתימת מורשי דענבל מתבקשת להבהיר מדוע קיים ש
 .בסוף הנספח החתימה ועו"ד

במידה ומורשי החתימה 
נדרשים לחתום יחד על  םאינ

מסמך מחייב לפי תקנון 
החברה, אין להשתמש בשדה 

 השני.

41.  
נספח י', 

 סעיף ג
או שהעבודה  BASIS-האם תתאפשר עבודה וחיבור מרחוק לאנשי ה

 מתבצעת אך ורק מאתר הלקוח?

העבודה מתבצעת הן באתר 
המציע והן מאתר ענבל, על 

 .פי צרכי ענבל

42.  

 נספח י'

 HRו FIהאם קיימות מערכות המתממשקות למודולים  .1

 ?היכן מנוהל התקציב .2
 ?האם קיים רכש בארגון .3
 ?היכן מנוהל הרכש .4
 ?-SAPהאם קיימים מודולים נוספים ב .5

קיימים ממשקים מול 
, מחוץ ל מערכות נוספות

SAP יישום מודולים .
כגון תקציב, רכש  –נוספים 

 קיימים כיום לאוכו', 
במודולים נפרדים )חלק 

מתהליכי הרכש מנוהלים 
 .  (במודול הפיננסי

43.  
 

העברת , ביצוע תוכנית עבודהענבל מתבקשת להבהיר מי אחראי על 
 . המשימות וניהול הצוות

למסמכי  2.5.1כאמור בסעיף 
 המכרז.

44.  

 נספח י'

ברורה. נציין הבקשה לא  למציעים. HRו  FIאת תכולת מודול יישום  ענבל מתבקשת להעביר
לגבי המודולים הללו, באופן 

 כללי, כי:

 HR-  מדובר בניהול תיק
 עובד. 

FI- רכש, תשלומים לספקים ,
 דו"חות כספים וכו'
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45.  

 נספח י'

 SAPאו  WEB DYNPROאו  SAPGUIאילו מסכים  .א
UI5\Fiori? 

 SAP PI\POהאם יש צורך ביישום ממשקים של –ממשקים  .ב

 ?או מעבר לכך RFCו  PROXYכגון ,
 (פשוט, רגיל, מורכב?)מה רמת המורכבות בפיתוח .ג
 ?ב"וכיו HANAאו  SAP ECCאיזו גרסה של  .ד
ו  USER-EXITמלבד ידע ב  BTEאו /ו BDTהאם יש צורך ב  .ה

BADI ? 
 ? FIORI Llaunchpadהאם יש צורך ב  .ו
  ?מה הוותק המינמלי הנדרש .ז
  ?Smartforms\Adobeהאם נדרש פיתוח ב  .ח

 ברורה.שאלה לא  .א

 

 רך.ואין צ .ב

 
 רגיל. .ג

 SAP ECC .ד

 אין צורך. .ה

 השאלה לא ברורה. .ו

השאלה לא ברורה. ראו  .ז
 תנאי סף.

 לא. .ח

46.  

 נספח י'

 ?SAPאיזו גרסה של  .א
 סולמן ועוד,SAP PI: כגון, האם קיימות מערכות משלימות .ב

 (?יש לפרט)
 .(MS,ORACLE)  קיים DBאיזה סוג של  .ג
 ?מהי מערכת ההפעלה למערכות סאפ .ד
 ?גם ידע בהרשאותהאם צריך  .ה
 ?עם מערכות סאפ' האם יש שילוב של כלים צד ג .ו
 ?האם קיים נתב סאפ .ז
 ? SAP Dispatcherהאם יש שימוש ב  .ח
 ?FIORI Launchpadהאם קיים  .ט
 (?וכן אינטראקטיב) SAP ADOBEהאם יש שימוש ב  .י

צילום מצורף כנספח  .א
 א' למסמך זה.

 לא. .ב

 .Sql Server .ג

 .Windows .ד

 לא. .ה

 לא. .ו

 כן. .ז

 לא ידוע. .ח

 ידוע. לא .ט

 לא ידוע. .י

47.  
מבוא 

 להסכם
נספח ג' )"אישור קיום ביטוחים"( אך  קיוםהמבוא להסכם מציין 

 זה לא צורף.נספח 

ההסכם אינו כולל אישור 
כאמור. ראו תיקון במבוא 

 להסכם.

48.  
סעיפים 

-ו 2.4.3
3.19 

 להסכם

לקבוע כי ביקורת כאמור בסעיף זה תהא בתאום  ענבל מתבקשת
מראש עם המציע ותכלול אך ורק את הנושאים הרלבנטיים למכרז 

 .להסכם 3.19ו/או לחילופין למחוק את סעיף  זה

מקובלת חלקית. הבקשה 
רק לעניין ראו סעיף מתוקן. 

תיאום הביקורת ושהיא 
תיערך בקשר עם נושאי 

  ההתקשרות.

סעיפים   .49
3.5 ,7.1 , 

 -ו 7.10
12.4 

 להסכם

 ענבל של ה המלאהרצונ שביעות" ענבל מתבקשת להחליף את הביטוי
 "ונספחיו החוזה לתנאי בהתאם הספק התחייבויות ביצוע" על ידי" 

 או לחילופין, במלל "בהתאם להוראות הסכם זה".

 הבקשה נדחית.

סעיפים   .50
10.1 

למסמכי 
 -וההזמנה 

14.5 
 להסכם

בטרם חילוט הערבות תינתן למציע להבהיר כי ענבל מתבקשת 
הודעה מראש ובכתב והזכות להשמיע את טיעוניו ו/או לתקן את 

 הדרוש תיקון.

מקובלת. ראו הבקשה 
 .ניםמתוק פיםסעי

 3.4-ו 3.3  .51
 להסכם

כי הנחיות ענבל תהינה סבירות ובמסגרת  ענבל מתבקשת להוסיף
  הוראות המכרז.

 הבקשה נדחית.
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 3.5סעיף   .52
 להסכם

"נהלי ונורמות העבודה של -הענבל מתבקשת למסור למציעים את 
מדיניות אבטחת המידע והגנת הסייבר שאושרה ע"י ענבל" ואת ה"

 ".דירקטוריון ענבל

ההתייחסות ל"נהלי ונורמות 
-בנוגע ל. נמחקה "של ענבל

מדיניות אבטחת המידע "
בהיותה של  ,"והגנת הסייבר

ף ענבל חב' לביטוח בע"מ גו
מוסדי וחברת ביטוח, מלבד 

כפיפותה לחוק הגנת 
הפרטיות ולתקנות שהותקנו 

מכוחו, להוראות רשם מאגרי 

  -ISO ,המידע ולהוראות ה
עליה לפעול גם בהתאם 

לחוזרי רשות שוק ההון, 
ביטוח וחסכון, לרבות חוזר 

מס' בנושא "ניהול סיכוני 
סייבר בגופים מוסדיים" 

 .31.08.2016מיום 
כנספח ב' למסמך זה רצ"ב 
ות מדיניות החברה הורא

בנושא אבטחת מידע והגנת 
הסייבר, אשר לאור 

התמורות הרגולטוריות 
שחלו בנושא, עומדת 

 להתעדכן.

 3.6סעיף   .53
 להסכם

להבהיר כי ענבל לא תהא רשאית לבטל את ההסכם  ענבל מתבקשת
מסיבה זו, אלא בכפוף להודעה בכתב ומראש ובמקרה שבו לא תיקן 

 יום. 30הספק את הדרוש בתוך 

ענבל תיתן התראה מראש של 
 ימים. ראו סעיף מתוקן  7

 3.8סעיף   .54
 להסכם

להבהיר כי המונח "שירותים" כוונתו לשירותים  ענבל מתבקשת
 נשוא הסכם זה.

הכוונה היא  הבקשה נדחית.
, ככל /תיאוםלשיתוף פעולה

שנדרש, עם נותני שירותים 
אחרים שיש להם ממשק 
 עבודה כלשהו עם הזוכה. 

55.  3.9 
 להסכם

 "לרבות אלו" ובמקומן לרשום: למחוק את המילים: ענבל מתבקשת
 "כפי". 

התקבלה, ראו סעיף הבקשה 
 מתוקן

 3.17סעיף   .56
 להסכם

לקבוע כי העברת דיווחים כאמור בסעיף זה תהא ענבל מתבקשת 
בכפוף לבקשה של ענבל בכתב ובתדירות סבירה באופן שלא יפריע 

 לביצוע השירותים.

 הבקשה נדחית.

 3סעיף   .57
 להסכם

 סעיף התחייבות לקוח כדלקמן: להסכם ענבל מתבקשת להוסיף

לדאוג לתנאי העבודה  ענבל. באחריות ענבלבאתר  ובוצעהשירותים י"
, כולל ציוד ענבללאספקת השירותים באתר  הספקהנדרשים לעובדי 

 תאחראי ענבלמחשוב, טלפון, גישה למערכות, אישורי כניסה וכו'. 
וכן לתנאי סביבה הולמים ובטוחים לביצוע  הלכל בינוי נדרש באתרי

 השירותים. 

השירותים, במישרין או בעקיפין, אלא ני עסיק את נותתלא  ענבל
ם אצל חודשים מיום סיום עבודתעשר( -)שנים 12לאחר תום 

 ."הספק

ענבל תדאג לאישורי כניסה 
לציוד  וכן לעובדי הספק

מחשוב, טלפון שולחני, גישה 
. כמו כן, ענבל למערכות

פועלת לפי דיני העבודה 
במדינת ישראל. הבקשה 

 נדחית. 
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 5.1 סעיף  .58
 להסכם

כי דרישה כאמור תהא בכתב וככל הניתן מראש,  ענבל מתבקשת
 ע"מ לתת לספק זמן להיערך למציאת בעל תפקיד חלופי. 

הבקשה התקבלה, ראו סעיף 
 מתוקן.

 5.2סעיף   .59
 להסכם

להבהיר כי הפסקת השירותים כאמור בסעיף זה  ענבל מתבקשת
 תהא בכפוף להודעה מראש ובכתב לספק.

 הבקשה נדחית. 

 6.1סעיף   .60
 להסכם

להבהיר כי כל "שירות אחר" יינתן בכפוף לתיאום  ענבל מתבקשת
 מראש עם הספק.

ככל שמדובר בשירות שאינו 
מפורט בהסכם, אך קשור 

 -מתן השירותים לתחום 
הצדדים ינהלו מו"מ לצורך 
קביעת העלויות ואופן מתן 

, והכל בכפוף לדיני השירות
חובת המכרזים ולתקנות 

 .המכרזים

 7.1סעיף   .61
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק את המילה "במלואן".

 7.10סעיף   .62
 להסכם

"לרבות הפרשי הצמדה" ובמקומן  נבקש למחוק את המילים:
 .לרשום "למעט הפרשי הצמדה"

הבקשה התקבלה, ראו סעיף 
 מתוקן.

סעיפים   .63
7.11  ,9.5 

 17.2  -ו
 להסכם

לקבוע כי קיזוז יהיה בגין סכום קצוב בלבד, אשר  ענבל מתבקשת
סכום המגיע לספק על פי ומתוך יהיה חייב הספק על פי הסכם זה 

זכות לספק להשמיע והתראה מוקדמת הסכם זה בלבד ובכפוף למתן 
 לחילופין, יש למחוק את הסעיף. טיעוניו.

 הבקשה נדחית.

 8.2סעיף   .64
ו  להסכם

סעיפים 
10.1-10.2 

 להסכם.

למחוק את המילים :"מאחריותו" "ולא יהא בכך  ענבל מתבקשת
 :את המלל הבא כלשהי" ובמקומן לרשום.כדי להטיל..

"הספק מתחייב, כי כל השירותים המסופקים על ידו לפי הסכם זה 
 יסופקו באופן הולם ומקצועי. 

הספק עושה מאמצעים רבים לדאוג לרמתם הגבוהה, המקצועית 
שא בכל אחריות לתוצרי ים זאת, הספק לא יוהנאותה של עובדיו. ע

השירות, עקב עבודת עובדיו אשר ענבל מנחה אותם מקצועית 
 ."ומפקח עליהם

 להסכם. 10.1-10.2על אותו מלל לבוא במקום סעיפים 

 הבקשה נדחית.

סעיפים   .65
 10-ו 9.4

 להסכם

הודעה מידית  למתן השיפויאת זכות  להכפיףענבל מתבקשת 
ואיסור פשרה על ידי ענבל עם  והעברת התביעה לניהול הספק

להבהיר כי כל תשלום לענבל יהיה  מתבקשת ענבלכמו כן . התובע
 בכפוף לפס"ד חלוט בלבד.

 הבקשה נדחית.

 9.4סעיף   .66
 להסכם

להחליף את המילים "מבלי לגרוע מהאמור לעיל" ענבל מתבקשת 
 .ש" במילים "האמור לעיל כפוף לכך

 הבקשה נדחית.

 9.5סעיף   .67
 להסכם

 הבקשה נדחית. למחוק סעיף זה.  ענבל מתבקשת

 9.5סעיף   .68
 להסכם

ראו סעיף  .מקובלת הבקשה ענבל מתבקשת שלא לעכב סכום העולה על הסכום הנטען בתביעה.
 .מתוקן

 10.1סעיף  .69
 להסכם

להבהיר כי האמור בסעיף זה יחול אך ורק במקרים ענבל מתבקשת 
 בשליטתו של הספק.אשר 

 הבקשה נדחית.

 10.1סעיף  .70
 להסכם

מטעם הספק כפופים השירות ני נותענבל מתבקשת להבהיר כי 
הלקוח הינו האחראי הבלעדי לפיקוח ולניהול של נציג ענבל. לפיכך 

 השירות. נילהוראותיו, הנחיותיו, הדרכותיו ופיקוחו על נות

 הבקשה נדחית. 
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 10.3סעיף   .71
 להסכם

נבקש להחליף את המילים "בלעדית מוחלטת  ענבל מתבקשת 
 ומלאה" במילים "על פי דין".

 הבקשה נדחית.

סעיפים   .72
10.3-10.6 

הספק לא יהיה אחראי ולא ישא  ענבל מתבקשת לקבוע כדלקמן: 
בנזקים כלשהם שיגרמו לענבל ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה 

מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל 
נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי. אם מכל סיבה שהיא יחויב 

הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, 
, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך  שסך 10.1לסעיף בכפוף 

כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות 
סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך 

התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך שנים עשר 
האחריות החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת 

האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 
תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים 

( נזק לגוף שנגרם 1אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם לענבל בפועל )
(  נזק שעילתו בהפרת זכויות 2בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, )

קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב מתן  יוצרים ו/או זכויות
( נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק .למען 3השירותים )

הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע 
 ."תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם

 .הבקשה נדחית

 10.4סעיף   .73
 להסכם

להחליף את המילים "שייגרמו לענבל ו/או מי  ענבל מתבקשת
ב בתשלומם על פי מילים "שענבל ו/או מי מטעמה תחוימטעמה" ב

 .פס"ד או החלטה של רשות מוסמכת או פשרה שהספק הסכים לה"

 

 הבקשה נדחית.

 10.4סעיף   .74
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק את המשפט האחרון בסעיף.

 10.5סעיף   .75
 להסכם

 הבקשה נדחית. סעיף.את הענבל מתבקשת למחוק 

 10.5סעיף   .76
 להסכם

לקבוע כי בהתרחש המקרים המפורטים בסעיף, ענבל ענבל מתבקשת 
לא תגיע להסדר עם הצד השלישי ללא קבלת אישור הספק בכתב 

 ומראש.

 הבקשה נדחית.

 10.7סעיף   .77
 להסכם

להחליף את המילים "ובין מכל סיבה שהיא"  ענבל מתבקשת 
 במילים "שניתנה לגביו הסכמת הספק".

 הבקשה נדחית.

 10.7סעיף   .78
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק את הסעיף.

 10.8סעיף   .79
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת להוסיף סעיף להגבלת אחריות הספק.

 12.2סעיף   .80
 להסכם

ההסכם על פי סעיף זה על תתי  ביטול כל כי להבהירענבל מתבקשת 
 ספקה ןתיק לאוכן בכפוף לכך ש מראש להתראה כפוףב סעיפיו יהיה

 .הדרוש תיקון, ככל שניתן את

 הבקשה נדחית.

סעיף   .81
12.2.1 

 להסכם

מתבקשת לחילופין,   ענבל מתבקשת למחוק את המילה "חשד".
להבהיר שככל שמדובר בחשד בלבד, סיום ההסכם יעשה רק  ענבל

יום מראש בדבר החשש האמור,  30לאחר שניתנה לספק התראה של 
כאשר במהלך תקופה זו יהיה רשאי הספק להביא את עמדתו בקשר 

 לכך בפני ענבל.

 הבקשה נדחית. 

 פיםסעי  .82
עד  12.2.2
12.2.4 

 להסכם

במתן התראה לתת אפשרות לספק לתקן את המצב  ענבל מתבקשת
ממועד קבלת התראה  ימים, לפי הבקשות( 7או  ימים 30מראש )

 .בכתב על כך

 הבקשה נדחית.
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 בברכה,                                                        

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          
 
 

83.  12.2.3 
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק את הסעיף.

84.  12.3 
 להסכם

ענבל מתבקשת להוסיף את המילים הבאים בסוף הסעיף: "למעט 
 לספק בשל הפרות של ענבל את תנאי הסכם זה".פיצוי המגיע 

 הבקשה נדחית.

85.  12.4 
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת להוסיף זכות עיכבון לטובת הספק.

 13.5סעיף   .86
 להסכם

להבהיר כי אחריות הספק בגין תוצרי השירותים לא ענבל מתבקשת 
 תחול במקרה שבו בוצע בהם שינוי על ידי ענבל. 

ראו סעיף התקבלה, הבקשה 
 מתוקן.

ענבל מתבקשת להבהיר כי ככל שהספק ידרש לשאת בעלויות נוספות  13.6סעיף   .87
 עקב אמצעי הבטחון הנוספים שיידרשו, תשא ענבל בעלויות אלה.

 הבקשה נדחית. 

 13.7סעיף   .88
 להסכם

 הבקשה נדחית. המילה: "מהותי".  תתווסף"חשש"  כי לאחר המילהענבל מתבקשת 

89.  14.6 
 להסכם

 הבקשה נדחית. לבטל את החובה להעמיד ערבות חליפית.ענבל מתבקשת 

90.  15.1 
 להסכם

 הבקשה לא ברורה.  .ענבל מתבקשת להוסיף כי ההסבה תהיה הסבה מותרת

91.  15.3 
 להסכם

להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ובלבד  ענבל מתבקשת
 .שזכויות הספק לא תיפגענה"

לענבל אין הבקשה נדחית, 
על מעשיה של הגוף  שליטה

אליו יוסב הסכם, אם וכאשר 
 יהיה.

כי במקרה של מחלוקת בין הצדדים יהא  וסיףלהענבל מתבקשת  להסכם 16  .92
הספק רשאי לממש כל זכות הנתונה לו על פי דין וללא כל הגבלה 

 והתחייבות להמשך ביצוע השירותים.

 הבקשה נדחית.

"ובלבד ששולמה מלוא התמורה ענבל מתבקשת להוסיף את המילים  להסכם 16  .93
 המגיעה לו על פי תנאי הסכם זה".

 הבקשה נדחית.

ענבל מתבקשת לסייג את הוראות הסעיף כך שלא יחולו אם חובת  להסכם 16  .94
 .100,000₪עלה על סך של תהספק 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק את המשפט הראשון של הסעיף. להסכם 16  .95

נספח ד'   .96
-להסכם
ערבות 

 ביצוע

 מתוקן. ראו נוסח .אין התאמה בין הסכום במספר לסכום במילים

נספח ד'   .97
-להסכם
ערבות 

 ביצוע

להוסיף בנוסח איסור על משלוח דרישה ענבל מתבקשת 
בפקסימיליה או בכל אמצעי אלקטרוני אחר, וכי דרישה שתגיע 

 בצורה הנ"ל לא תכובד.

 הבקשה נדחית.

נספח ד'   .98
-להסכם
ערבות 

 ביצוע

תגיע  –להוסיף בנוסח כי כל דרישה שתגיע לסניף ענבל מתבקשת 
להתקבל בסניף עד תום  עליה כמו כן, בשעות קבלת קהל של הסניף.
 לא תכובד. מכןהתוקף דרישה שתגיע לאחר 

 הבקשה נדחית.
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