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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה 

נסיעות הממשלתית                                                      עבור סוכנות ה GDSמכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת 

 המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ

 01/2019 מכרז מספר                                                                                    

לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת  מתכבדת בזאת להשיב"( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון מכרזה

  .מכרזי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווה האמור להלן כל .2

 .המכרזהמשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

רת על ידי מי מטעם דרך אח יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4

 זה בלבד. במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

 על סעיפי המקור יגבר כל האמור בו, מכרזף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  שיודג .6

 .מכרזלמסמכי ה 4.2.1והכל כמפורט בסעיף  הההצע

יודגש כי יש . (www.inbal.co.il ומופיעים באתר ענבל ) עודכנו בהתאם לאמור מטה מסמכי המכרז .7

 ראשי תיבות על ידי מורשה החתימה.המסמכים העדכניים כשהם חתומים במקור ב לצרף את

 :הבהרות מטעם ענבל .8

 :התווספה הבהרה לעניין סעיף התמורה והטופס הכספי       

    טופס ההצעה ב התחשבנות בגין כל רכיב הכלוליקבע את מועד התווסף טור שי בחלק א' בטופס הכספי       

 להסכם(. בגין חלק ב' של טופס  6י או לאחר ביצוע בפועל( ובכפוף לתנאי התשלום בסעיף הכספית )שנת       

 ההצעה הכספית )הזיכויים( לא יבוצע שינוי כלשהו וההתחשבנות תיוותר שנתית.       

 להסכם( בנוסחו העדכני: 6  ףלהלן סעיף תמורה )סעי     

 התשלום ואופן התמורה .6

 יהיה(, הכספית הצעה) להזמנה' ב לנספח' א חלק פי על יבויותיוהתחי ומלוא כל לביצוע בתמורה 6.1

 .שם כמפורט תמורה לקבלת זכאי המציע

ו/או יישום נוסף שהמציע  (feature)בנספח ב' להזמנה, מובהר כי כל שירות ו/או פיצ'ר  כמפורט 6.2

, ATANמספק ללקוחותיו במהלך תקופת ההסכם, ו/או שיפותח במהלך תקופת ההסכם כגון: 

ככל שהספק יוכיח לענבל כי הספקת שירות נוסף כזה  יינתן לענבל ללא עלות נוספת. smsרותי שי

כרוכה בתשלום לצדדים שלישיים, ענבל תשלם את העלויות לצדדים השלישיים הנובעות מאספקת 

שירות זה לענבל בלבד. מובהר בזאת כי השתתפות כספית זו לא תחול לגבי יישומים ו/או שירותים 

התחייב לספקם באמצעות המערכת, בהתאם לפירוט הרכיבים הקיימים שמסר בהצעתו  שהמציע

 )לרבות הפריטים שסימן כקיימים בנספח ג' למסמכי ההזמנה(.  

http://www.inbal.co.il/
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המציע יזכה את ענבל כמפורט בחלק ב' בנספח ב'  :GDS -במערכת ה הזמנותבגין  ענבל זיכוי 6.3

שירות/פעילות שהוזמנו באמצעות המערכת  כללהזמנה )הצעה הכספית( וזאת עבור כל סגמנט, בגין 

, רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות טיסותהמוצעת, ובכלל זה: 

   וכיו"ב. רכבת כרטיסיהזמנת 

למציע, במועדים  תשולם לנספח ב' להזמנה 'א בחלקהמפורטים  השירותים ביצוע בעבור התמורה 6.4

לנספח  'ב בחלקוהתמורה בעבור השירותים המפורטים  ותו נספח ב',שנקבעו עבור כל רכיב כספי בא

איזה מהשירותים  השלמתלאחר ב' להזמנה )טופס כספי( תשולם למציע בהתחשבנות שנתית, והכל 

נציג ענבל את פעולתה התקינה והמושלמת של המערכת אישורו של  ולאחר, בנספח ב'המפורטים 

 ות להשלמת ההתקנה. או לחילופין יגיש רשימת תקלות ודריש

בתנאי  בין הצדדים, תועבר התמורה את ההתחשבנות כאמור לעיל אישר נציג ענבללאחר ש 6.5

 רשאיתימים. במידה ותהיינה תקלות אשר אינן מונעות את הפעלת המערכת, תהא ענבל  30שוטף+

מלא  לפי שיקול דעתה להורות על העברת התשלום לספק מבלי לוותר על כל זכויותיה בדבר תיקון

ומושלם של כל הפגמים כאמור. לענבל שמורה הזכות הבלעדית לקבוע אם מדובר בתקלה אשר 

 מונעת את פעילות המערכת או אם לאו. 

 השירותים במתן הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל יישא לבדו הספק כי בזאת מוסכם 6.6

 ההוצאות בכל וכן עתידב עליו שיחולו או החלים חובה והיטלי מסים תשלומי זה ובכלל, המבוקשים

 תהיה לא שענבל באופן זאת כל, זה חוזה פי-על הספק של והאחריות הסיכונים בכל הכרוכות

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך אחראית

 אדם וכל) הספק וכי ונאותה הוגנת היא כי, מוחלטת הינה זה חוזה נשוא התמורה כי בזאת מוסכם 6.7

 תשלום כל לו ישולם ולא זכאי יהיה לא( השירותים ןמת לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו/ אחר

 ,ל"אש תשלומי כגון, המבוקשים השירותים ביצוע לרבות, זה חוזה פי-על התחייבויותיו עבור נוסף

 אחרות הוצאות או/ו פקסים, טלפונים, צילומים, משרדיות הוצאות ,נסיעות עבור ותשלום הוצאות

 .שהוא סוג מכל

 כל , לרבותכלשהן הצמדות או תוספות עליו יבואו ולא וסופי בועק סכום הינו התמורה סכום 6.8

 נכלליםה ב"וכיוצ תוכנה, חומרה, עבודה שכר, נסיעות כגון, שהם סוג מכל הספק של הוצאותיו

 .לעיל הנקובים בסכומים

 לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: להלן התשובות וההבהרות של ענבל .9

 
/אין נדחהתקבל/ה תשובה שאלה סעיף/עמוד מס"ד

 שינוי/לא רלוונטי
מדוע לא קיימת התייחסות  כללי 1

במסגרת המכרז בשום צורה, 
לרבות בניקוד, לחסרונן של חברות 

תעופה במערכת אשר מחייבות 
, Air Indiaהתקנת מערכת נוספת )

Jet Airways  ועוד(. לא ייתכן
שיותקנו מערכות נוספות ללא 

 עריכת מכרז רלוונטי.

כרז נועד המראשית נבהיר, 
, אשר יספק מציע אחדלבחירת 

השירותים המבוקשים  כללאת 
כוונה  איןבמכרז זה. לענבל 

שירותים המבוקשים לפצל את ה
והמטרה היא בין כמה זוכים 

לעבוד עם מערכת אחת. עם 
זאת, ככל שלמערכת של המציע 

הזוכה אשר תותקן בענבל לא 
יהיה מענה עבור חברות תעופה 

אם מסוימות, ענבל, בהת
לזכותה הבלעדית ולחובתה 
למתן שירותים של סוכנות 

הנסיעות ללקוחותיה, תוכל 

 אין שינוי
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להתקשר עם גורמים אחרים 
ים עבור לצורך מתן השירות

אותן חברות תעופה חסרות 
וזאת בהתאם לתקנות חובת 

 המכרזים ולפי כל דין. 
 

כמו כן, על פי החלטת המזמינה, 
אין התייחסות בשלב הניקוד 

ערכת לכלול לאפשרות של המ
שהוזכרו תעופה החברות את 

היקף , הואיל ובשאלה 
הכרטוסים של חברות אלה אינו 

  מהותי. 
 
   
 

נבקש כי כל חברה תצהיר מהי  כללי 2
 המערכת המוצעת שלה

סף לתנאים מקובל. יתוו
המנדטוריים שצריכים לחול 

במערכת המוצעת שתותקן 
בנספח א'  6 –ו  5 )סעיפיםבענבל 

 הזמנה, נספח התצהירים וכןל
ג'(. בנספח  

 התקבל

מהי עמדתה של ענבל לגבי התקנת  כללי 3
מערכות אשר המציע איננו ממליץ 

להתקינן כיום היות והוא מתקין 
בשוק מערכות מתקדמות יותר. 
במידה והמציע יכלול במסגרת 

הצעתו מערכת בגרסה ישנה יותר, 
 האם הדבר יגרום לפסילת הצעתו?

רום הדבר לפסילת באם לא יג
ההצעה, מדוע ענבל מבקשת לקבל 

 גרסאות ישנות יותר?

נדמה כי השאלה נובעת מחוסר 
הבנה של תנאי הסף ואמות 

   -המידה במכרז. יובהר 
וכל פרק  חלק מתנאי הסף

עוסקים במערכת  האיכות
להתקין אצלה. ענבל מבקשת ש

מובן כי על המערכת המוצעת 
לעמוד בכל הדרישות המחייבות 

 3.1 סעיףהסף בתנאי מפורט בכ
ותנוקד בניקוד  למסמכי ההזמנה

עודף ככל שיהיו בה הרכיבים 
פורט באמות הנוספים כמ

למסמכי  6המידה בפרק 
ובמובן זה ברי כי ככל ההזמנה 

ל האמור שהמערכת עונה ע
יה סיכוי -ותהיה מתקדמת יותר

 לקבל ניקוד עודף גדלים. 
לעניין ניסיונו הקודם של המציע 

כאן  – GDSקת מערכות באספ
בהתאם לנדרש בתנאי  אין חובה,

למסמכי  3.5הסף בסעיף 
להציג דווקא ניסיון ההזמנה, 

 עם המערכת המוצעת, כי עם
אחרות, בכפוף  GDSמערכות 

 לאמור בתנאי סף זה. 

שינויאין   

נספח  –נספח א'  4
 6תצהירים, סעיף 

 )המלצות(

אנא הוסיפו את התקופה בה 
צל הלקוח המערכת מותקנת א

 בארץ או בחו"ל

מקובל. יתווסף לסעיף זה כי 
במערכת השתמש הלקוח 

 12 בתקופה רציפה שלהמוצעת 
 לפחות. חודשים

 התקבל

למסמכי  6.4סעיף  5
ההזמנה )תק' 

 ניסיון(

נא עמדתכם לגבי חיוב על הדרכות 
במידה ובתום תק' הניסיון יוחלט 

שלא להמשיך בהתקשרות. בנוסף, 
הסיפא של לא ברורה תכלית 

הסעיף ונבקש להסירה, ו/או לכל 
 הפחות לציין מסגרת זמן.

"בסיום תק' הניסיון, למזמינה 
תישמר הזכות להחליט על דחיית 

מועד כניסתו לתוקף של הסכם 
ההתקשרות והפעלת המערכת 

 המוצעת בענבל".

ככל שענבל תחליט כי תקופת 
הניסיון לא צלחה וכי הפיילוט 
נכשל וההתקשרות עם הזוכה 

מבוטלת, ענבל תשלם לזוכה את 
עלויות הפיילוט שהושקעו על 

ידי הזוכה )שעות הדרכה 
והטמעה של המערכת בתקופת 

הפיילוט(, לפי ביצוע שעות 
 200עבודה בפועל, על פי ערך של 

 לשעת עבודה, בתוספת מע"מ. ₪

התקבל באופן 
 חלקי
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נודה להבהרות בנוגע לתקופת 
הניסיון. מהן העילות לביטול 

לות ההסכם בשלב זה? מהן העי
 להארכת תקופת הניסיון?

יעודכן בהתאם לאמור  6.4סעיף 
 לעיל. 

  
מידת שביעות הרצון של 

המזמינה ומשתמשיה מביצועי 
המערכת וביצוע השירותים 

המבוקשים על ידי הספק תעשה 
בהתאם לפירוט המערכת 

והגדרת השירותים המבוקשים 
ובהתאם לנספח ג' למסמכי 

 המכרז. 
בלבד. PDF המכרז פורסם בגרסת  כללי 6

האם על המציעים למלא את כל 
 הנספחים בכתב יד?

כן. יש למלא את הנדרש 
 באמצעות כתב יד. 

 אין שינוי

מהי עמדתכם לגבי נושא ההזמנות  כללי 7
 ?Low cost של חברות 

ככלל, ענבל מכרטסת 
ללקוחותיה כרטיסים מחברות 

Low cost לצורך כך, ענבל .
מוש בהתקשרויות על עושה שי

בסיס רשימת מציעים למנועי 
חיפוש בנושא זה. כמו כן, ענבל 

מתקשרת באופן ישיר עם חברות 
Low cost .משתמשת  -בנוסף

לכרטוס של  GDSבמערכת ה 
. השימוש בכל Low costטיסות 

מהדרכים הנ"ל כפוף  אחת
קול דעתה המקצועי של לשי

 ות בענבל. סוכנות הנסיע

 אין שינוי

ליכל 8 נבקש לקבל טרם שלב הצגת  
המערכת, למען הסדר הטוב וכפי 

שמתבצע בכל משרד טרם 
ההתקנה, סקירה טכנולוגית על 
הרשת של ענבל )המערכת עליה 

 תותקן המערכת של המציע הזוכה(.

וטרם לאחר סיום ההליך 
ההתקנה בפועל ותחילת 

הפיילוט, לזוכה יועברו כל 
הנתונים הנדרשים לו לצורך 

תקנה בצורה הטובה ביצוע הה
 והיעילה ביותר. 

 אין שינוי

מרגע עקב הזמן הרב אשר חלף  כללי 9
הגשת ההצעות במסגרת המכרז 

הקודם )אשר בוטל( ובהתאם 
להוראות שניתנו, נבקש כי ייקבע 

מועד מדויק לסיום המכרז הנוכחי, 
ימים )לכל היותר(. 90לא יותר מ   

נבל מקדמת את הליכי המכרז ע
זמנים סבירים לוחות על פי 

חראית. ובצורה מבוקרת וא
היות ומדובר במכרז פומבי 

אין באפשרות בנושא מורכב, ו
ענבל להתחייב למועד מסוים בו 

 יסתיים המכרז. 

 אין שינוי

מדוע ההצעה לא כוללת שקלול  כללי 10
כספים נוספים המגיעים לחברת 
ענבל ואשר יש בהם כדי להיטיב את 

קציב ההצעה באופן ניכר )למשל ת
 line ofלרכישת מוצרים, תקציב 

credit .)'וכו 

בנספח התמורה אין סעיף ייעודי 
למתן בונוס כספי. עם זאת, 

 6.3לב המציעים לסעיף  תשומת
למסמכי ההזמנה, בכל הקשור 

 - להשוואת הצעות המחיר
כאשר חלק מההצעות המחיר 
הינן שליליות. הווה אומר, כי 
ניתן להציג בכל אחד מרכיבי 

עה הכספית, מספר חיובי ההצ
 או שלילי.  

 אין שינוי

האם ניתן לצרף אישורים ומסמכים  כללי 11
משפטיים אשר הוגשו במסגרת 
המכרז הקודם )אשר בוטל( כמו 
אישורי זכויות, אישור מרשם 
התאגידים וכו' במסגרת המכרז 

ף שהתאריך המופיע הנוכחי על א
 ?במסמכים אלה הינו מוקדם יותר

אפשרות כזו. מדובר לצערנו אין 
במכרז חדש לחלוטין וההצעות 
צריכות להיות מוגשות בהתאם 

  לכך. 

 אין שינוי

למסמכי  9.3סעיף  12
ההזמנה )העדר 

 בלעדיות(

כיצד תקבע החלוקה במידה ויהא 
שכן הנושא  ?ציע זוכה אחדמיותר מ

 משפיע על התמחור.

המכרז נועד לבחירת מציע אחד, 
ם השירותי כללאשר יספק את 

לענבל  .המבוקשים במכרז זה
שירותים כוונה לפצל את ה אין

המבוקשים בין כמה זוכים 

 אין שינוי
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והמטרה היא לעבוד עם מערכת 
עם זאת, ככל שלמערכת אחת. 

אשר תותקן הזוכה  של המציע
לא יהיה מענה עבור  בענבל

חברות תעופה מסוימות, ענבל, 
בהתאם לזכותה הבלעדית 

ולחובתה למתן שירותים של 
ללקוחותיה, הנסיעות סוכנות 

תוכל להתקשר עם גורמים 
אחרים לצורך מתן השירותים 

עבור אותן חברות תעופה חסרות 
וזאת בהתאם לתקנות חובת 

. כפי המכרזים ולפי כל דין
   האמור.  9.3 שנקבע בסעיף

 כללי  13
 

את להוסיף  באפשרותכםהאם 
"במידה וענבל  -הסעיף הבא 

ר או פתרון תתעניין בהוספת מוצ
חדש שאינו בשימוש ענבל היום 
ואינו חלק מדרישות המערכת 

לענבל עפ"י במכרז המוצר יוצע 
" של המציע הזוכההמחירון הקיים 

? 

ראו התייחסות לנושא הוספת 
מוצרים/שירותים/פיצ'רים 

 להלן.  18בשאלה 

 אין שינוי

 כללי  14
 

דיון נוסף ל זדקקנו במידהמה יקרה 
ר משפטית או בשל מענה שלא ברו

בנוגע הסתייגות תהיה שלמציע 
 ?אופן הניסוחל

להגשת מספק זמן  האפשרענבל 
הבהרות ושאלות בהיקף נרחב 

הציגה כעת הבהרות ואף יחסית 
שלדעתה מספקות מענה מתאים 

הגשת הצעות בפרק הזמן לצורך 
שנותר במכרז. עם זאת, ככל 
שתתרשם כי נדרש להתייחס 

יו לנושא מהותי שטרם סופק לגב
המכרזים תבחן את  , ועדתמענה

   הנושא. 

 אין שינוי 

למסמכי  7.4סעיף  15
 ההזמנה

 

 את לעצמה שומרת ענבל"צוין כי: 

  ."המציעים עם מ"מו לנהל הזכות
מו"מ? באיזה שלב של  על מה
 המכרז?

 לאור מורכבותו וייחודו של 
 אתהמכרז, ענבל שמרה לעצמה 

 האפשרות לנהל מו"מ טכני ו/או 
 י עם המציעים. מובן כי מסחר

 )בהתאם אם אפשרות זו תמומש
 לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל( 
 7הדבר ייעשה בהתאם לתקנה  - 
 לתקנות חובת המכרזים, עם כל  

 ובצורה  המציעים הרלוונטיים
 . והוגנת שוויונית

 אין שינוי

)זכות  7.6.1סעיף  16
 עיון(

 

לגבי "זכות עיון במסמכים", מתי 
יע מציין אילו חלקים ואיך המצ

 בהצעתו להשאיר חסויים?

מתוקן. יש ה 7.6.1ראו סעיף 
לפעול בהתאם לאמור בסעיף. 

מכל מקום מובהר כי זכות העיון 
תבוצע בהתאם לתקנות חובת 

 המכרזים ולפי כל דין. 

 התקבל

הצעה  -נספח ב'  17
 כספית

אודה להבהרה בנושא "עלות לשעת 
 פיתוח". באילו פיתוחים מדובר?
בנוסף, נודה באם תוכלו להפריד בין 
פיתוחים של המערכת לבין פיתוחי 
צד שלישי. במידה וניתן, אודה באם 
תוכלו לציין דוגמא לפיתוח של ענבל 

 .אשר בוצע

ראשית יש לציין כי מדובר 
בציון הצעת  שלא ישוקללבסעיף 

 המחיר. 
מדובר בפיתוחים שיידרשו עבור 

צרכיה של ענבל, ככל שיידרשו 
ותכנית הפיתוח באם  להכא

תידרש, תערך בהסכמת שני 
 הצדדים.  

 אין שינוי

הצעה  -נספח ב'  18
 כספית

אודה להבהרה בנוגע לסעיף "כל 
( ו/או featureשירות ו/או פיצ'ר )

יישום..". מדוע בעמודת העלות 
מופיע "ללא עלות נוספת"? בנוסף, 
מה הכוונה באמור "הנובעות 

 לבד"? מאספקת שירות זה לענבל ב

הכוונה היא כי המציע יעניק, 
ללא כל עלות נוספת, פיצ'רים או 

ומים שפיתח במערכת עבור ייש
לקוחותיו והינם רלוונטיים 

העמדת אותו לענבל. ככל ש
פיצ'ר או יישום למערכת 

שבשימוש ענבל, כרוכה בתשלום 
של המציע לצדדים שלישיים, או 

 אין שינוי
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אז ענבל תישא אך ורק בעלות 
ותם צדדים של המציע כלפי א

שלישיים, כתוצאה מהעמדת 
 השירות לענבל. 

הצעה  -נספח ב'  19
 כספית

כמה סגמנטים של שירותי קרקע 
)רכב, מלון ורכבות( מזמינים 

 כיום? GDSבמסגרת מערכת ה 

לא הוזמנו דרך מערכת  עד היום
שירותי קרקע. עם זאת,  GDS ה

לאחרונה ענבל החלה בהפעלת 
אים, אשר אמצעי תשלום מת

מאפשר הזמנת שירותי קרקע 
 . GDS -דרך מערכת ה

 אין שינוי

הצעה  -נספח ב'  20
 כספית

אנו נוהגים בישראל )בשוק כולו( 
להתייחס לארקיע וישראייר כחברה 
זרה. החברה היחידה שנחשבת 
מקומית בעסקאות שלנו בשוק היא 
אל על. הדבר טוב יותר לענבל. 

 לשיקולכם.
ציין בכתב יד בנוסף, האם ניתן ל

במסגרת ההצעה הכספית את 
חברות התעופה הישראליות: 
"ישראייר" ו/או "אל על" ו/או 
"ארקיע" כחברות זרות לצורך 

 חישוב הסגמנטים?

ניתן יהיה לרשום את חברות 
התעופה הישראליות: 

"ישראייר" ו/או "אל על" ו/או 
"ארקיע" כחברות זרות לצורך 

חישוב החזר הסגמנטים, ובתנאי 
 רישומן כאמור יטיב עם ענבל.  ש
 

 מקובל
)אין שינוי 

 במסמכי המכרז(

הצעה  -נספח ב'  21
 כספית

 

איך ניתן להציג תשלומים כמו 
לתמריצים לטבלה בונוסים בנוסף 
חלק ב בנספח ב ב 1המופיעה בסעיף 

 הזמנה? מסמכי הל

בחינת ההצעה הכספית הינה 
בסכימת כל הרכיבים 

הכלולים בה. לעניין הצעת 
 -מחיר שלילית או חיובית

 6.3ראו הסבר בסעיף 
 . ההזמנהלמסמכי 

 

 אין שינוי

הצעה  -נספח ב'  22
 כספית

 

האם ניתן להציג עלות שלילית 
 כך שיחשב כבונוס ? Aבסעיף 

ראו תשובה לשאלה מספר 
21. 
 

 אין שינוי

הצעה  -נספח ב'  23
 כספית

איפה ואיך אפשר לציין את מהות 
 הבונוס וייעודו?

 אין שינוי .21ו תשובה לשאלה מספר רא

הסכם  –נספח ד'  24
ההתקשרות. סעיף 

)סיום  4.3
 ההתקשרות(.

יום איננה  60הודעה מוקדמת של 
מספיקה לדעתנו. האם ניתן להוסיף 

 גם עילות להפסקת ההתקשרות?

הבקשה נדחית, הסעיף נותר על 
 כנו.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  25
ההתקשרות. סעיף 

6.6  

התחשבנות היא הפוכה. קרי, אנו ה
מעבירים את כמות הסגמנטים דרך 

 מערכות בחו"ל. 

הבקשה נדחית, הסעיף נותר על 
 כנו.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  26
ההתקשרות. סעיף 

 )קניין רוחני( 14

נודה לתיקון כל תתי הסעיפים 
 .14.1לרבות סעיף 

כיצד הקניין הרוחני יכול להיות של 
תמשת במערכת ואין ענבל? ענבל מש

 פיתוחים ייחודיים/ייעודיים. 

ובמסגרת ההסכם את  מטהראו 
על תתי  14תיקון של סעיף ה

 .סעיפיו

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  27
ההתקשרות, 

 –ו  4.4.3סעיפים 
4.4.4 

 נודה לבחינת הסעיפים בשנית
 

 התקבל יימחקו. 4.4.4 –ו  4.4.3סעיפים 

הסכם  –נספח ד'  28
יף ההתקשרות, סע

5.5 

Is the attention is to technical 
questions or system response 
time?  By saying Services- do 
you mean customer support 
services? Or Technology 
services?  
We cannot allow Inbal (or 
anyone acting on its behalf) to 
audit our System, including 
conducting penetrative security 
testing in our data processing 

הסעיף נועד לבחון את טיב 
השירות ואת רמת השירות 
שניתנת על ידי המערכת, בהקשר 
של חוויית המשתמש, על פי 
קריטריונים של נוחות השימוש, 
היעילות וכו'. אין כוונה לבצע 
בדיקות של מערכות המציע 

 עצמן. 
 

 אין שינוי
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centres. Can this clause be 
deleted or amended? 

הסכם  –נספח ד'  29
ההתקשרות, סעיף 

8.1 

Is Inbal willing to accept 

mutual liability for it 

actions? It being understood 

that such mutual liability to  

would be subject to the 

same limitation in Clause 

8.2 of $500,000 and the 

same exclusions in Clause 

8.3. 

ההגבלה בסכום המפורטת 
 8.1חלה גם על סעיף  8.2בסעיף 

אשר  8.3ואינה חלה על סעיף 
 במסגרתו אין הגבלת אחריות.

 

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  30
ההתקשרות, סעיף 

10.4 

We will not conduct any 
actions by 3rd parties in Inbal 
office and on the agent’s 
computers without Inbal’s 
permission. Certain activities 
(e.g. data processing, 24/7 
helpdesk) are performed 
outside of Israel by members of 
our Group. Is Inbal willing to 
accept to give us its prior 
written authorisation to sub-
contract the performance of the 
services to members of our 
Group? 

הבקשה מקובלת. גופים 
)חברות   הקשורים במציע

אינם קבלני משנה  -קשורות(
 לצורך סעיף זה. 

 הסעיף תוקן בהתאם.
 

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  31
התקשרות, סעיף 

11.1 

We cannot allow Inbal to 
transfer its access to our 
System to anyone without our 
consent. Every user has his 
unique access to the system for 
its own personal use for 
security reasons and 
confidentiality. Therefore, Is 
Inbal willing to amend Clause 
11.1 so that our consent is 
needed before the assignment 
of rights and obligations? 

לעניין  רקהסעיף יתוקן, כך ש
או גישה למערכת של  התחברות

הספק, על ידי הגוף שאליו הוסב 
ההסכם, הדבר ייעשה בכפוף 

לקבלת אישור הספק 
להתחברות. אישור כאמור לא 

יינתן בשל סיבות בלתי סבירות 
או בשל תנאים נוספים שלא חלו 

על החיבור למערכת בעת 
 ההסכם עם ענבל. 

 

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  32
התקשרות, סעיף 

11.5 

Is Inbal willing to accept 
mutual confidentiality 
obligations towards us as the 
provider of the services? 

הבקשה נדחית. ענבל הינה חברה 
ממשלתית הכפופה לביקורת 
ולשקיפות בהתאם לכל דין 
ולהחלטות ממשלה רלוונטיות. 
לכן לא ניתן להתחייב שלא 
לחשוף את פרטי הספק הזוכה 

ביקש את המידע, לפי למי ש
 הדין. 

 

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  33
התקשרות, סעיף 

14.1 

Is Inbal willing to accept to this 
clause that clarify that 
hardware and software 
products will only be licensed, 
and not assigned, to Inbal for 
the term of the agreement? 

ובל. הניסוח העדכני התיקון מק
הינו: "המציע  14.1של סעיף 

הינו הבעלים או בעל רישיון 
בלתי חוזר ובלתי מוגבל לכל 

תקופת ההסכם בכל הזכויות, 
כולל כל זכויות הקניין הרוחני 

(IP ברכיבי התוכנה והחומרה ,)
של המערכת המוצעת על ידו 

ובעל הזכות להעניק רישיון 
לשימוש במערכת וברכיביה 

 לענבל." כאמור
 

 התקבל

 הסכם –נספח ד'  34
 התקשרות, סעיף  

Is Inbal willing to accept to this 
clause that clarify that all 

 14.2להלן סעיף התיקון מקובל. 
 זאתמוסכם בבנוסחו העדכני: "

 התקבל
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14.2 products provided to Inbal  
remain the intellectual property 
of the proposer or its licensors 
and Inbal will be granted a 
usage license only and not 
ownership / patent rights? 

כי השירותים וכן כל תוצרי 
על לענבל השירותים, ניתנים 

כן כי כל " וwork for hireבסיס "
הזכויות, סודות מסחריים, 

זכויות מוניטין, סימני מסחר, 
יוצרים ו/או זכויות קניין 

עשייתי או רוחני כלשהן, לגבי ת
המצאות )כשירות פטנט או 
אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, 
שיפורים, רעיונות ויישומים, 
מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, 

או מי מטעמו ימציא,  הזוכהש
יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן 
אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, 
לרבות כל הזכויות בכל מוצר, 

ם הנלווים להם ו/או ו/או פרסו
המבוססים ו/או מכילים חלק 
מהם, תהיינה לקניינה הבלעדי 

 הספק."של 
 

 הסכם –נספח ד'  35
 סעיף  –התקשרות  

14.4 

בנוסחו העדכני:  14.4להלן סעיף  נודה לבחינת הסעיף בשנית
 ההוראה בכלליות לפגוע מבלי"

 אין כי בזאת מובהר, דלעיל
 או תקנייני, זכות כל למציע
במידע אשר ענבל תזין , אחרת

ואסור לו להשתמש  למערכת
 פרט מטרה לכל מידע זהב

 התחייבויותיו קיום למטרת
 הזוכה. זה חוזה י"עפ לענבל

 ולא אין כי בזה ומתחייב מצהיר
 מטעמו למי או/ו לו תהיינה
 מין מכל דרישות או/ו תביעות

 והמדינה ענבל כלפי שהוא וסוג
בע, והנ או הנוגע עניין בכל

מידע במישרין או בעקיפין, ל
ו/או  וו/או לבעלות ב הנ"ל

 .  "ולזכויות הקניין הרוחני ב
 

 התקבל

 הסכם  –נספח ד'  36
 התקשרות

  –ו  14.5סעיפים  
14.6 

 התקבל סעיפים אלה יימחקו. נודה לבחינת הסעיפים בשנית

הסכם  –נספח ד'  37
 ההתקשרות

 גישהנודה להוספת הסעיף הבא: 
 מעניק המציע -של המציע  למערכת

לענבל זכות מוגבלת, בלתי עבירה 
 במערכת  להשתמש ולא בלעדית

 לקבל א() מנת: על ורק וזאת אך
נסיעות לרבות בנוגע לנתוני  מידע

 לבצע( ב) -ו, מערכתהנתונים מ
, רכב השכרת, לטיסות הזמנות

ופונקציות  במלונות הסדרי לינה
 ידי על יוצעו אשר אחרים ושירותים

לעת באמצעות  מעתמציע ה
 להתחבר רשאים למערכת. מערכתה

 מורשים או משתמשים רק
של מנוע ההזמנות  משתמשים
, בכפוף ענבל של באינטרנט

ידוע לענבל כי . שלהלןות להורא
 יהיו או תכנים מסוימים פונקציות

 נוסף תשלום כנגד רק הזמינים עבור
שענבל  כנגד הפחתה בתשלומים או

על פי הסכם  המציעמ לקבל תזכאי
שימוש של ענבל בפונקציות או . זה

הינו להסכם הסעיף שהתווסף 
 כדלקמן:

מוגבלת, בלתי לענבל תהא זכות 
 להשתמש עבירה ולא בלעדית

בכפוף לאמור  הספק במערכת
 מנת על קור וזאת אךבהסכם זה 

לקבל את השירותים המבוקשים 
למסמכי  2כמפורט בסעיף 

להסכם  3ההזמנה ובסעיף 
 נוספים שירותיםההתקשרות וכן 

 מעת הספק ידי על יוצעו אשר
. מערכתהלעת באמצעות 

 להתחבר רשאיםיהיו  למערכת
 מורשים או משתמשים רק

של מנוע ההזמנות  משתמשים
והכל בכפוף  ענבל של באינטרנט

להסכם. בגין  11.1 לסעיף
השימוש בפונקציות, פיצ'רים או 

 6.2יחול סעיף  -תכנים נוספים
 להסכם )תמורה(.

 

התקבל באופן 
 חלקי
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 של כהסכמה ייחשב כאמור בתכנים
סכומים נוספים או  ענבל לשלם

 .כאמור לעיל הלהפחית מתשלומי
 

הסכם  –נספח ד'  38
 ההתקשרות

 נודה להוספת הסעיף שלהלן:
 מעניק הספק - רישיון לתוכנה

לענבל זכות מוגבלת, בלתי עבירה 
בתוכנה וזאת  להשתמש ולא בלעדית

להשתמש במערכת   מנת לע ורק אך
, גלהת ענבל לא. כאמור לעיל

, פיץת, ייצאת, מכורת, שכירת
 את מחהת או עבירת, עתיקת

 ללא כלשהו שלישי לצד התוכנה
 מאת בכתב מוקדמת הסכמה

 כל את . התוכנה תכלולהספק
 מופיעים אשר והכיתובים ההודעות

במקרה . הספקבמדיה המקורית של 
צדדים  בו התוכנה כוללת זכויות של
רישיון  שלישיים שעליהן ניתן לענבל

סכים תענבל , הספקמשנה מאת 
רי לעמוד בכל תנאי הרישיון העיק

. הספקשבין אותו צד שלישי לבין 
לתוכנה  ביקורת לבצע רשאיהספק 

 זמן ובכל אמצעי. אצל ענבל בכל
, יצירה נגזרת, בצע שינויתענבל לא 

הפוכה  הנדסה של או פעולות
שתמש בתוכנה אך תבתוכנה. ענבל 

פוף להוראות החוק ובאופן בכ ורק
ספציפית להשתמש  השהותר ל

 בתוכנה על פי הסכם זה.
 

הסעיף שהתווסף להסכם הינו 
 כדלקמן:

 מעניק הספק -רישיון לתוכנה
לענבל זכות מוגבלת, בלתי עבירה 

בתוכנה  להשתמש ולא בלעדית
להשתמש  מנת על ורק וזאת אך

. בהסכם זהבמערכת  כאמור 
, מכורת, שכירת, גלהת ענבל לא

 או עבירת, עתיקת, פיץת, ייצאת
 שלישי לצד התוכנה את מחהת

 מוקדמת הסכמה ללא כלשהו
הספק, וזאת בכפוף  מאת בכתב

התוכנה  להסכם. 11.1לסעיף 
 ההודעות כל את תכלול

במדיה  מופיעים אשר והכיתובים
ענבל לא . הספקהמקורית של 

 או, יצירה נגזרת, בצע שינוית
הפוכה  הנדסה של פעולות

שתמש בתוכנה תבתוכנה. ענבל 
 הבאופן שהותר ל אך ורק

ספציפית להשתמש בתוכנה על פי 
 הסכם זה.

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –נספח ד'  39
 התקשרות

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:
  .הספק ופעולות יזומות של שינויים

 מערכתה את לשנות רשאיהספק 
 פי התוכנה על את או 
 במהלך זמן בכלדעתו  שיקול 
 ששינויים עוד כל ההסכם, תקופת 
 את מהותי באופן משנים אינם אלה 
 .למערכת ענבל של הגישה 
 על סבירים מאמצים עשההספק י 
 כל על לענבל מראש להודיע מנת 
 ושיקול דעת פי על אשר, שינוי 
 להשפיע עשוי הסביר, 
 והשימוש הגישה על מהותי באופן 
 ענבל . במערכתענבל  של 

 פקלס לאפשר או להתקיןת מתחייב
 בתוכנה של שינויים להתקין 
 יום (30) שלושים המערכת בתוך 
  תענבל מאשר. ומהודעת 

 לחייב כאמור עשויים השינויים כי
 או בציוד שינויים לעשות ותהא 
 .א עושה שימושיבתוכנות שבהן ה 
 לשלם כל תאחראי תהא ענבל 
 הל גרםעלות אשר תי או הוצאה 
 בציוד מביצוע השינויים כתוצאה 
 .כאמור השל ובתוכנות 

הסעיף שהתווסף להסכם הינו 
 כלהלן:

 ופעולות יזומות של שינויים
 את לשנות רשאי הספק .הספק

 פי התוכנה על את או מערכת ה
 זמן בכל ושל הדעת שיקול

 עוד כל ההסכם, תקופת במהלך
 באופן משנים אינם אלה שינויים
ענבל  של גישהה את מהותי

ולא פוגעים ו/או גורעים למערכת 
הנדרשים השירותים מ

 2מהמערכת, כפי שנקבע בפרק 
 3למסמכי ההזמנה ובסעיף 

 יודיע מראש הספק. להסכם
 עשוי אשר שינוי כל לענבל על

 של והשימוש הגישה על להשפיע
 תענבל מתחייב. ענבל במערכת

 פקלס לאפשר או להתקין
של בתוכנה  שינויים להתקין

 יום (30) שלושים המערכת בתוך
, ככל ו של הספקמהודעת

שתתרשם כי אין בשינוי כאמור 
כדי להשפיע על השירותים 

הספק . הנדרשים מהמערכת
מצהיר בזאת כי הוא מתחייב 
לשאת בכל עלות שתיגרם 
כתוצאה משינוי שהוא יזם 
במערכת. למען הסר ספק, ענבל 
לא תחויב בתשלום כלשהו בגין 

מערכת אשר ייזום שינויים ב
  הספק. 

 

התקבל באופן 
 חלקי
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הסכם  –נספח ד'  40
 ההתקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  . הספקסימני המסחר של הספק

 מעניק לענבל במהלך תקופת
 ההסכם זכות הדירה, ללא 
 תמלוגים, אוניברסלית, לא 
 בלעדית, ובלתי עבירה לשימוש, 
 לשעתוק ולהצגה של סימני 
 דווף לעיון מראש על יהמסחר, בכפ 
 ולקבלת אישור בכתב 
 ומראש לשימוש כאמור. למעט 
 זכות השימוש המוגבלת כאמור 
 זכות לא מעניק הספקלעיל,  
 כלשהי בסימני המסחר או בקשר 
 אליהם. כל המוניטין אשר יווצר 
 מהשימוש של ענבל בסימני המסחר 
 וייוחס ו של הספקיהיה קניינ 
 באופן מלא. ולטובת 

 14.2תיקון לסעיף לעיל ו רא
להסכם וכן התייחסות ליתר 

 בנושא הקניין הרוחני.   14סעיפי 

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –נספח ד'  41
 התקשרות

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:
 את פקלסשלם ת ענבל. חיובים

 הסכומים המפורטים בתוספות 
 להסכם זה, או את הסכומים 
 , אשרהספקהנקובים במחירון  
 , עבורהספקעל ידי  מסר לענבליי 
 השירותים הניתנים לענבל על פי 
 הסכם זה וכן עבור כל שירות או 
 שבו הספקמוצר אופציונלי של  
 –שתמש ענבל )להלן, ביחד ת 
 היה רשאיי הספק"(. חיובים" 
 לחייב את ענבל עבור שירותים 
 לפני התאריךה שניתנו ל 
 הקובע של הסכם זה.  התעריפים 
 הספקם לשינוי על ידי כפופי 
 ( ימים מראש.30בהודעה שלושים ) 
 עלה את התעריפיםי הספקבאם  
 עבור מוצר או שירות אופציונאלי 
 )להוציא העלאות שהן תוצר של 
 הספקשינויים בשערי מטבע אשר  
 אל הלקוח( ביותר מעביר 
 (, ענבל15%מחמישה עשר אחוזים ) 
 , טרם העלאה שכזו נכנסתתרשאי 
 ( ימים30ה ולמשך שלושים )לתוקפ 
 מראש של לא בהתראהלאחר מכן,  
 ( ימים, לסיים את5פחות מחמישה ) 
 השימוש במוצר או השירות 
 האופציונאלי הרלוונטי וחיובים 
 הקשורים למוצר או שירות 
 אופציונאלי זה ייפסקו לאחר מכן. 
 למען הסר ספק, חיובים עבור מוקד 
 תמיכה או שירות לקוחות אינם 
 יםילננחשבים מוצרים אופציו 
 הלמטרות הסכם זה. ענבל מצהיר 
  הששימוש של תיודע י היאכ 

 בטכנולוגיות חיפוש רובוטיות או
 אחרות עשוי לגרום לחיובים 
 נוספים אם חיפוש כאמור יעשה 
 .הספקבשילוב מערכת  

נדחה. סעיף התמורה, התנאים 
המסחריים ותנאי התשלום הינם 

 המכרז. כפי שנוסחו במסמכי

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  42
 ההתקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 .התקנה וניתוק; נוספים חיובים

 לשלם תשלומים  מהמסכי ענבל 
 עבור שירותים או  פקלס נוספים

 ספקי הספקחומרים נוספים ש
  שינוי,( 1: )לענבל ולרבות בקשר עם 

 ; לתוכנה תוספות או שיפור, שדרוג

נדחה. סעיף התמורה, התנאים 
המסחריים ותנאי התשלום הינם 

 כרז.כפי שנוסחו במסמכי המ

 אין שינוי
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 ציוד של קה והתקנההספ (2) -ו
 ענבל. ידי על יתבקש אשר היקפי 

הסכם  –נספח ד'  43
 ההתקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 תשלומים. 

ישולמו על פי  כל הסכומים אשר
 ספקהסכם זה ל

 וך שלושיםישולמו בשקלים, בת 
 ( ימים ממועד קבלתה של 30) 

 חשבונית מס אצל ענבל בדרך
 אלקטרונית או אחרת המייצגת  

 את החיובים הרלוונטיים על פי
 הסכם זה. שירותים או מחירים 
 הנקובים בשקלים ישולמו בשקלים 
 בהתבסס על שער החליפין 
 המפורסם על ידי בנק ישראל 
 במועד הוצאת החשבונית. 
 ם יבוצעו על פי אמצעיהתשלומי 
 התשלום עליו יוסכם בין ענבל לבין 
 . תשלומים שלא יבוצעוהספק 
 במועדם יישאו ריבית פיגורים  

 לשנה או 10%בשיעור הנמוך מבין 
 השיעור הגבוה ביותר המותר על פי 
 לקזז כל חיוב שאיר הספקדין.  
 על פי הסכם זה מכל והמגיע ל 
 יעל פ הספקסכום המגיע לענבל מ 
 הסכם זה או הסכם אחר בין ענבל 
 . חובתהספקלבין חברה בקבוצת  
 ענבל לבצע תשלומים על פי הסכם  

 זה תשרוד את ביטולו של ההסכם
 זה או השעייתו. 

נדחה. סעיף התמורה, התנאים 
המסחריים ותנאי התשלום הינם 

 כפי שנוסחו במסמכי המכרז.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  44
 ההתקשרות

להוספת הסעיף הבא:            נודה
 והזמנות לואו קוסט.הספק  הזמנות

 הספקהזיכוי עבור ביצוע הזמנות 
של כרטיסי טיסה והזמנות לואו 

, יתבצע במהלך הספקקוסט של 
החודש הקלנדרי שבו טופל 
מקטע הטיסה בפועל על ידי 

לצורך חיובו של הספק,  הספק
אלא אם המקטע בוטל או שוריין 

ל ידי ענבל באותו אחר ע PCCל 
חודש קלנדרי. הזיכוי עבור 

של כרטיסי טיסה  הספקהזמנות 
כפוף לביטול במהלך החודשים 
הבאים, לפני תאריך הפעילות של 

 הספקהמקטע, אם ההזמנה של 

אחר  PCCתבוטל או תשוריין ל 
 הספקעל ידי ענבל. הזמנות 

שאינן הזמנות של כרטיסי טיסה 
 הספקוהזמנות לואו קוסט של 

יזוכו במאוחר מבין המועדים 
( החודש הקלנדרי שבו iהבאים: )

חל תאריך הפעילות של המקטע, 
( החודש הקלנדרי שבו iiאו )

המקטע טופל בפועל על ידי 
 לצורך חיוב הספק. הספק

 

 לעניין. נדחית הבקשה
 -ו 6.5 סעיפים ראו התחשבנות

 להסכם.  6.6
 

 אין שינוי
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הסכם  –נספח ד'  45
 ההתקשרות

 דה להוספת הסעיף הבא:נו
  .שימוש במערכת  ובתוכנה

 שימוש בלתי הולם. 
 לא יעשו שימוש הענבל או מי מטעמ

 לא מורשה או בלתי הולם במערכת  
 ובתוכנה. שימוש בלתי הולם  הספק

 כולל, שבירת מקטעי טיסה
 (, married segmentsמחוברים ) 

 לצורך  הספקשימוש במערכת של 
 של כל  הפרת התנאים הקיימים

 הסכם בין ענבל עם ספק )כולל תנאי
 הזמנות ומחירים(, שימוש לרעה  

 בסיסמאות ובשמות המשתמש של 
 המשתמשים המורשים )לרבות מתן

 הייעודי של ענבל PCCגישה ל  
 לצדדים שלישיים, ללא קבלת 
 או הספקאישור מראש בכתב מ 
 לסוכנויות נסיעות PCCבקשת  
 ועשהן צדדים שלישיים(, ביצ 
 הזמנות ספקולטיביות, ביצוע 
 הזמנות מתוך ציפייה לביקוש, אי 
  testביטול הזמנות שבוצעו לצורך  

 או הדרכה, או העברה, קבלה או
 אחסון של חומר תוך הפרה של 
 הדין החל, אסדרה, זכות לפרטיות, 
 או זכויות קניין רוחני של צדדים 
 שלישיים, לרבות חומר תועבה, 
 לשון הרע או חומר אשר מהווה 
 חומר שהוא בגדר איום. שימוש 
 הספקלרעה במתכוון במערכת של  
 ובתוכנה מהווה הפרה יסודית של 
 להשעות רשאי והספק הסכם זה 
 ו/או את הגישה למערכת  
 להביא הסכם זה לידי סיום )לפי 
 המוחלט( ללא כל ושיקול דעת 
 חבות כלפי ענבל. 

 .שימוש במערכת  ובתוכנה
 י הולם. שימוש בלת

ענבל או מי מטעמה לא יעשו 
שימוש לא מורשה או בלתי הולם 
במערכת ובתוכנה. שימוש בלתי 
הולם כולל, שבירת מקטעי טיסה 

( married segmentsמחוברים )
לצורך הפרת  שימוש במערכת 

התנאים הקיימים של כל הסכם 
ספק )כולל תנאי בין ענבל לבין ה

, שימוש לרעה הזמנות ומחירים(
סמאות ובשמות המשתמש בסי

של המשתמשים המורשים 
 PCC)לרבות מתן גישה ל 

הייעודי של ענבל לצדדים 
שלישיים, ללא קבלת אישור 
מראש בכתב מהספק או בקשת 

PCC  לסוכנויות נסיעות שהן
צדדים שלישיים(, ביצוע הזמנות 
ספקולטיביות, ביצוע הזמנות 
מתוך ציפייה לביקוש, אי ביטול 

או  testלצורך הזמנות שבוצעו 
הדרכה, או העברה, קבלה או 
אחסון של חומר תוך הפרה של 
הדין החל, אסדרה, זכות 
לפרטיות, או זכויות קניין רוחני 
של צדדים שלישיים, לרבות 
חומר תועבה, חומר אשר מהווה 
לשון הרע או חומר שהוא בגדר 
איום. שימוש לרעה במתכוון 
במערכת של הספק ובתוכנה 

סודית של הסכם מהווה הפרה י
זה, והספק רשאי להשעות את 
הגישה למערכת  ו/או להביא 

סכם זה לידי סיום )לפי שיקול ה
המוחלט( ללא כל חבות  ודעת

 כלפי ענבל. 

 מקובל

הסכם  –נספח ד'  46
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 שימוש במערכת  ובתוכנה

 . משתמשים מורשים
 לכל שימוש בתוכנה תענבל אחראי

  ידי על הספקבמערכת  וא 
 , או כל ההמורשים של המשתמשים

 אשר ינצל את הגישה של צד שלישי
 פסיק את תהתוכנה. ענבל  ענבל אל 

 או  הספקלמערכת של  הגישה
 לתוכנה על ידי כל אדם שענבל או 

 מאמינים באופן סביר כי הספק ש
 שימוש לא מורשה או שימוש עשה

 או  הספקהולם במערכת  בלתי 
 כנה.בתו

 יתווסף הסעיף הבא:
 שימוש במערכת  ובתוכנה

  משתמשים מורשים.
ענבל אחראית לכל שימוש 

או במערכת  על ידי  בתוכנה
 המורשים שלה. המשתמשים

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –נספח ד'  47
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 שימוש במערכת  ובתוכנה

 .מקטעים אסורים
אסורים כניס מקטעים תענבל לא 
. מקטעים אסורים לא הספקלמערכת 

יובאו בחשבון לצורך כלשהו על פי 
להסיר את כל  תהסכם זה. ענבל חייב

 passiveהמקטעים הפסיביים )

segmentsכאשר  הספק ( ממערכת
ההזמנה הפנימית המתאימה מתבטלת 

 ספק.ישירות מול ה
 

 יתווסף הסעיף הבא:
 שימוש במערכת  ובתוכנה

 .מקטעים אסורים
ענבל לא תכניס מקטעים  

אסורים למערכת . מקטעים 
אסורים לא יובאו בחשבון 

לצורך כלשהו על פי הסכם זה. 
ענבל חייבת להסיר את כל 

 passiveהמקטעים הפסיביים )
segments מהמערכת כאשר )

ההזמנה הפנימית המתאימה 
 מתבטלת ישירות מול הספק.  

 התקבל
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הסכם  –נספח ד'  48
 התקשרות

 וספת הסעיף הבא:נודה לה
 שימוש במערכת  ובתוכנה

 . שימוש והפעלה
 הספקציית להוראות תענבל 

 בנוגע לשימוש ולתפעול של מערכת  
 על  שומר הספקוהתוכנה.  הספק

 הזכות לשנות הנחיות אלו מעת 
 שתמש בתוכנה או תלעת. ענבל לא 

 באמצעים אחרים על מנת לעקוף, 
 במישרין או בעקיפין, את מערכת

 כדי ליצור קשר ישיר עם  קהספ
 שתמש תמשתתפים. ענבל לא 

 ובתוכנה באופן  הספקבמערכת 
 שאינו עקבי עם ההנחיות של 

 המשתתפים. אי עמידה 
 או של  הספקשל  ובהוראותי

 המשתתפים כפי שיימסרו לענבל
 יחשב שימוש בלתי יבהקשר זה  

 בהתאם  הספקהולם במערכת 
 )א(.7לסעיף 

 התווסף הסעיף הבא:
 שימוש במערכת  ובתוכנה

 .שימוש והפעלה
הניתן, ענבל תמלא  אחר ככל  

הספק בנוגע לשימוש  הוראות
ולתפעול של המערכת והתוכנה. 
הספק שומר על הזכות לשנות 

 הנחיות אלו מעת לעת.

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –ד' נספח  49
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 שיטת הגישה

על ידי  הרשאה; גישה שתינתן
 הספק

שתמש רק באמצעי גישה תענבל  
ותקשורת המתאימים 

. הספק והמתממשקים עם מערכת
עמיד לענבל אמצעי י הספקאם 

, לתוכנה או הספק למערכתגישה 
למערכות מאושרות אחרות, 

השימוש הפרודיקטיבי הראשון של 
ענבל בתוכנה יהווה הסכמה 

לשירותי הגישה אשר סופקו על ידי 
לתנאי השימוש כאמור ו הספק
 בהם.

 

 שיטת הגישה
 ידי על שתינתן גישה; הרשאה

  .הספק
ענבל לצורך שימוש במערכת, 

תקשורת עי שתמש רק באמצת
המתאימים והמתממשקים עם 

 .מערכתה
 

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  50
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
גישה על ידי שימוש בציוד או 

ענבל  .שירותים של צד שלישי
שלם תתחזק ותתקין, תרכוש, ת

או  השלעבור כל ציוד ו/או שירותים 
של צד שלישי )כגון ספק שירותי 

(( בקשר לגישה ISPאינטרנט )
לגישה הספק למערכת. אישור של 

לעיל אינו על פי הנדרש בסעיף 
לתמוך בציוד או  הספקמחייב את 

על ידי ענבל בשירותים אשר סופקו 
ואין להסיק  או הצד השלישי כאמור

 ודיממנו כל מצג או התחייבות מצ
באשר למידת ההתאמה  הספקשל 

הספק של הציוד שאושר. כמו כן, 
שומר על הזכות לבטל כל אישור 
שניתן לענבל בקשר עם האמור 

שהנסיבות על בסיסן  במקרה
בות או ככוזהאישור ניתן יתבררו 

כלא מדויקות או שנסיבות אלו 
  מסיבה כלשהי. ישתנו

 

 תווסף הסעיף הבא:ה
גישה על ידי שימוש בציוד או 

ענבל  .שירותים של צד שלישי
שלם תתחזק ותתקין, תרכוש, ת

 השלעבור כל ציוד ו/או שירותים 
או של צד שלישי )כגון ספק 

(( בקשר ISPשירותי אינטרנט )
לגישה למערכת. אישור של 

לגישה על פי הנדרש בסעיף הספק 
 הספקמחייב את  לעיל אינו

לתמוך בציוד או בשירותים אשר 
על ידי ענבל או הצד סופקו 

ואין להסיק  השלישי כאמור
ממנו כל מצג או התחייבות 

באשר למידת  הספקשל  ודימצ
ההתאמה של הציוד שאושר. כמו 

שומר על הזכות לבטל הספק כן, 
כל אישור שניתן לענבל בקשר עם 

שהנסיבות על  האמור במקרה
אישור ניתן יתבררו בסיסן ה

בות או כלא מדויקות או ככוז
שנסיבות אלו ישתנו מסיבה 

  כלשהי.

 

 התקבל.

הסכם  –נספח ד'  51
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 . הספקתעבורה שאינה של 

התקבל באופן  התווסף הסעיף הבא:
 חלקי
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להשתמש בתוכנה על  תענבל רשאי
מנת להעביר ולקבל נתונים שאינם 

רק ממערכות או רשתות  הספקשל 
. הספקב על ידי אשר אושרו בכת

כי במקרה  תענבל מאשר
שהתקשורת תגיע לגבול הנפח 

המותר שלה, תינתן עדיפות 
נתונים של מערכת לתשדורת 

 על פני תעבורה אחרת.   הספק
 

    . הספקתעבורה שאינה של 
להשתמש בתוכנה  תענבל רשאי

על מנת להעביר ולקבל נתונים 
 רק ממערכות הספקשאינם של 

או רשתות אשר אושרו בכתב על 
  . הספקידי 

 

הסכם  –נספח ד'  52
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 .מנוע הזמנות אינטרנטי

 העל כוונת פקלס ודיעת ענבל
 באינטרנט הזמנות להשתמש במנוע 
 הספקלמערכת  המתממשק 
 והתוכנה.  

  מעניק לענבל זכותהספק 
 בנתונים של בתוכנה,  להשתמש

 על מנת  הספקובמערכת  הספק
 במנוע ההזמנות  להשתמש

 למטרות  באינטרנט, בכפוף
 המצוינות בהסכם זה

 (iובכלל זה בכפוף לכך שענבל: ) 
 קפיד על כל הגבלות השימושת 
 שלם את כל החיובים עבורתו 
 , כלים הספקהשימוש בנתוני  

 ממשקים, ומוצרים ושירותים 
 צריאחרים הקשורים למו

 ecommerce; 
 (iiשתמשת 

 בשירותים לעיל רק באתר 
 או ה, או המנוהל עבורהשבבעלות 
 , תוך שימוש אך ורקהמטעמ 
 במיתוג של הסוכנות של ענבל שלה  

 .IPCCשל קוד  סיפק הספק
(iii ספק שירותי נסיעות תלא

שהנה צד שלישי  לסוכנות
 )לרבות באמצעות

 אתר אינטרנט המשותף לסוכנויות 
 צייתת(  iv) -עות רבות(; ו נסי 
 לסטנדרטים ולדרישות המיתוג של 
 על ידי ה, כפי שימסרו להספק 
 מעת לעת.הספק  

 התווסף הסעיף הבא:
          .מנוע הזמנות אינטרנטי

 העל כוונת פקודיע לסתענבל 
להשתמש במנוע הזמנות 

באינטרנט המתממשק למערכת  
מעניק לענבל  הספקתוכנה. לו

ש בתוכנה, זכות להשתמ
ובמערכת  הספקבנתונים של 

על מנת להשתמש במנוע  הספק
ההזמנות באינטרנט, בכפוף 

למטרות המצוינות בהסכם זה 
( iובכלל זה בכפוף לכך שענבל: )

קפיד על כל הגבלות השימוש ת
שלם את כל החיובים עבור תו

, כלים הספקהשימוש בנתוני 
ממשקים, ומוצרים ושירותים 

 םצריאחרים הקשורים למו
שתמש ת( ii) ;במסחר אלקטרוני

בשירותים לעיל רק באתר 
 ה, או המנוהל עבורהשבבעלות
, תוך שימוש אך ורק האו מטעמ

במיתוג של הסוכנות של ענבל 
סיפק קוד של   הספקשלה 

IPCC( ;iii לא )ספק שירותי ת
 צד שהנהנסיעות לסוכנות 

שלישי )לרבות באמצעות אתר 
אינטרנט המשותף לסוכנויות 

תמלא (  iv) -סיעות רבות(; ו נ
סטנדרטים ה ניתן אחרככל ה

, כפי הספקודרישות המיתוג של 
מעת  הספקעל ידי  השימסרו ל

  לעת. 

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –נספח ד'  53
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
      .שירותים ומוצרים אופציונלים

 יתרשא להציע, וענבל רשאי הספק
לבקש לקבל שירותים ו/או מוצרים 
נוספים, בכל זמן במהלך תקופת 
הסכם זה, לרבות שדרוגים 
אופציונלים לתוכנה, הדרכות 
מקצועיות נוספות, העתקות מיקום 
אתרים וכו'. קבלת שירותים נוספים 

למתן הודעה מראש, לאישור כפופה 
 ולזמינות שירותים אלו הספקשל 

בנסיבות העניין והם יחוייבו 
כפי שיהיו באותה  הספקבתעריפי 

העת. השימוש של ענבל במוצרים או 
בשירותים נוספים יהיה כפוף 
להוראות הסכם זה, והשימוש בהם 
או התשלום עבורם יהווה קיבול 
והסכמה של ענבל לקבלת שירותים 

 או מוצרים אלו בתנאי הסכם זה. 

 התווסף הסעיף הבא:
 .יםיומוצרים אופציונל שירותים

להציע וענבל  רשאיהספק 
לבקש לקבל שירותים  תרשאי

ו/או מוצרים נוספים, בכל זמן 
במהלך תקופת הסכם זה, לרבות 

ים לתוכנה, ישדרוגים אופציונל
הדרכות מקצועיות נוספות, 

העתקות מיקום אתרים וכו'. 
יחוייבו  שירותים נוספים אלו
בהתאם לאמור לגבי 

ים נוספים שירותים/רכיב
 סעיף התמורהבמערכת, ב

ובהצעה הכספית המצורפת 
 '(ב נספחלמסמכי ההזמנה )

 .להסכם

התקבל באופן 
 חלקי
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הסכם  –נספח ד'  54

 התקשרות
 נודה להוספת הסעיף הבא:

 .מיסים
כל הסכומים הנקובים בהסכם זה 
על נספחיו הינם לפני מס )לרבות מס 
ערך מוסף ככל שהוא ישים(. ענבל 

החל  לתשלום כל מס תאחראי
בקשר עם הסכם זה ולרבות בקשר 

על פי  פקעם הסכומים לתשלום לס
הסכם זה או בקשר עם הרווחים 

על פי הסכם  הספקוההכנסות של 
של  ו, לבקשתפקספק לסתזה, ו
, אסמכתאות המעידות על הספק

ביצוע תשלומי המיסים כאמור. 
עבור כל חבות  פקשלם לסתענבל 

וצאה כת הספקבמס שתחול על 
מהסכם זה או מהסכומים לתשלום 

הנקובים בהסכם זה לרבות  פקלס
כל קנס ריבית, או תשלום עבור 

"( מיסיםהרשאה רגולטורית )"
שיוטלו בקשר אליהם או לאי 
תשלומם במועד. האמור לא יחול על 
מיסים שיוטלו על הרווח הנקי של 

קזז ישלם או ילא  הספק. הספק
 כל סכום של ומהתמורה המגיעה ל

מס ערך מוסף אשר ענבל גובה, 
 פקלס המקום שענבל טרם סיפק

חשבונית מס ערך מוסף תקפה 
 בקשר לתשלום זה. 

 

 הסעיף נדחה. 
ראו בסעיף התמורה ובטופס 
ההצעה הכספית התייחסות 

 לנושא מיסים והוצאות הספק.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  55
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 .אחריות
                                 .הספק אחריות

מתחייב כי למעט זמני  הספק
השבתה מותרים, במהלך תקופת 
הסכם זה, המערכת  תהיה זמינה 

 מהזמן 97%לגישת ענבל במשך 
שעות ביממה שבעה  24)על בסיס 

 ימים בשבוע(.

ענבל,  .הסעיף אינו מקובל
כסוכנות נסיעות ממשלתית, 

ל המחויבת לספק שירותים בכ
זמן נתון עבור מוסדות וגורמים 
ממשלתיים שונים, לא יכולה 
להימצא במצב שבו לא תוכל 
לכרטס במערכת המרכזית 

 לפעילותה של הסוכנות. 

 

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  56
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
    .לתוכנה הספקשל  ואחריות

שהגרסה העדכנית,  מתחייב הספק
הותקנה  , אשרללא כל מודיפיקציה

בהתאם להוראות  הספקעל חומרת 
הסכם זה, תפעל על פי המפרטים 

)במידה וישנם( אשר  והחלים עלי
( 1סופקו לענבל, במשך שנה אחת )

 לאחר התקנתה. 

 

 אין שינוי לא מקובל. נדחה.

הסכם  –נספח ד'  57
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
        .אחרת אחריות מכל פטור

מלבד הנאמר במפורש ין, בכפוף לד
, הספקהמערכת של זה,  בסעיף

, התוכנה ו/או כל הספקהנתונים של 
 רכיב מהאמורים מסופקים לענבל

 AS ISכמות שהם  הספקעל ידי 
 ם בהם.יועם כל הפגמים המצוי

הנתונים המוצגים במערכת 
מועברים כפי שהם על ידי ספקי 
השירותים לפי שיקול דעתם 

 אין שינוי לא מקובל. נדחה.
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פסיק לספק הבלעדי והם רשאים לה
שא יילא  הספק את המידע בכל עת.

, הספקבכל אחריות בנוגע למערכת 
, לתוכנה ו/או הספקלנתונים של 

לכל רכיב מהאמורים, לרבות בנוגע 
לדיוק נתונים, לשלמותם או לכך 
שאינם מפרים זכויות של צדדים 

כל  ןנות ואינ הספקוכן שלישיים, 
מצג באשר לאפשרות למסחר את 

קף המסחור כאמור הנתונים ולהי
או שהנתונים כאמור מתאימים לכל 

 מטרה שהיא.

 
הסכם  –נספח ד'  58

 התקשרות
 הבא: הסעיף להוספת נודה

                               לקוח. אחריות
 הכי יש בהחזקת תענבל מתחייב

לאורך כל  השארו בהחזקתיוי
שיונות יתקופת הסכם זה כל הר

והאישורים הנדרשים על ידי גופים 
ים לצורך ירגולטוריים רלוונט

על ידי ענבל  והשימושהגישה 
 הספקבשירותים שניתנים על ידי 

 תחת הסכם זה.

 

 התווסף הסעיף הבא:
                               לקוח. אחריות

 הכי יש בהחזקת תענבל מתחייב
לאורך כל  השארו בהחזקתיוי

שיונות יהר תקופת הסכם זה כל
והאישורים הנדרשים על ידי 

ים יגופים רגולטוריים רלוונט
על ידי  והשימושלצורך הגישה 

ענבל בשירותים שניתנים על ידי 
 תחת הסכם זה. הספק

 

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  59
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 אחריות
  .אחריות הפרת בגין תרופות

 התרופה היחידה בכפוף לדין, 
 בלעדית של ענבל על כל הפרה שלוה

 האחריות שניתנה למערכת של 
 תהיה הפחתה בחיובהספק  
 החודשי של ענבל, עבור החודש שבו 
 אירע אירוע הכשל. ההפחתה 
 פחות 97%באופן הבא:  תחושב 
 הספקאחוז הזמן שבו המערכת של  
 כפולבמהלך החודש  יתה זמינהיה 
 של החיובים הסכום הממוצע 
 שישה של ענבל במשך החודשיים 
 ( החודשים הקודמים לאירוע6) 
 על ענבל לבקש הפחתה זוהכשל.  
 ( יום מסוף60בתוך שישים ) בכתב 
 הרלוונטי, ולכלול בבקשה החודש 
 פירוט של תאריך, זמן תיעוד ובו 
 הזמינות, ואת התאריך ומשך אי 
 ענבל דיווח על אי והזמן שבו 
 .פקלסהזמינות  
 לנזקים או אחראי ואינ הספק 
 זמינות אשר נגרמה על ידי לאי 
 ידי צדדים שלישיים ענבל, או על 
 גישה למערכת אחרים שיש להם 
 דרך ענבל או דרך הספק 
 ספק שירותי אינטרנט או טלפוניה 
 .ענבל או ספקי תקשורת אחרים של 

 אין שינוי לא מקובל. נדחה.

הסכם  –נספח ד'  60
 התקשרות

 :נודה להוספת הסעיף הבא
  אחריות הפרת בגין מוגבלת תרופה

  התוכנה. של
 עשה מאמצים מסחרייםי הספק

 סבירים לתקן כשל תפקודי או פגם 
 בתוכנה ללא עלות נוספת לענבל 
 במקרה של הפרה של האחריות 
 לעיל, המפורטת בסעיף 

שינוי. אין לא מקובל. נדחה.  
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 אודותיה הובלבד שענבל דיווח 
 שפגם זה השתכנע הספקו פקלס 
 או פגם אכן קיים. אם כשל תפקודי 
 בתוכנה פוגע באופן מהותי ביכולת 
 השימוש של ענבל בתוכנה ופגם זה 
 כפי שמפורט לתיקוןאינו ניתן  
 לסיים תבסעיף זה, ענבל רשאי 
 . ספקהסכם זה ללא חבות נוספת ל 

 האמור לעיל מהווה התרופה
 הבלעדית לענבל בגין האחריות 
 .לעיל לתוכנה כאמור בסעיף 

הסכם  –נספח ד'  61
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 הגבלת אחריות

 כלפי ענבל אחראיהיה ילא  הספק
 בגין אובדן, תביעה או נזק אשר 
 ייגרמו באופן מלא או חלקי לענבל 
 בשל רשלנות של האו מי מטעמ 
 )למעט רשלנות רבתי או הספק 
 התנהגות מכוונת( או בשל אירועים 
 .הספקשל  ולשליטתר שהם מעב 

 אין שינוי. לא מקובל. נדחה.

הסכם  –נספח ד'  62
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 הגבלת אחריות
 במקרים בהם:

 (i ספק סירב לתת שירות לנוסע )
אשר משתמש בהזמנה מאושרת 

במערכת  שבוצעה על ידי ענבל
, בשל היעדר רישום של הספק

ההזמנה או רישום יתר לטיסה, 
 או 

(ii ספק או ספק נתונים אחר סיפקו )
נתונים לא מדויקים,  פקלס

התרופה היחידה אשר תהיה 
זמינה לענבל בכל המקרים הנ"ל 

על  ההתרופה שניתנה לתהיה 
ידי הספק האמור בהתאם 

וראות הישימות של החוזה לה
ספק האמור ענבל ו/או החל על ה

 הנוסע.

 אין שינוי לא מקובל. נדחה. 

הסכם  –נספח ד'  63
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהוראות הגבלת 
יות הכלולות בהסכם זה, האחר

תחול אחריות  הספקבמקרה שבו על 
כלשהי על פי הסכם זה או על פי דין, 
אזי האחריות המצטברת כאמור 
תוגבל רק לנזקים הישירים אשר 

ובלבד שבכל נגרמו בפועל לענבל, 
על פי  הספקשל  ויותמקרה אחר

הסכם זה ו/או הדין לא יעמוד על 
( שקלים 1,000,000(יותר ממיליון 

 חדשים במצטבר.  

 

 אין שינוי. לא מקובל. נדחה. 

הסכם  –נספח ד'  64
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 הגבלת אחריות

 היה אחראי בכל נסיבותילא  הספק
 שהן כלפי ענבל בגין כל תורה 
 או עילת תביעה )לרבות ו/ משפטית 

 נזק עקיף, אגבי, רשלנות( לכל
 או תוצאתי, מיוחד, עונשי לדוגמא, 
 אבדן  לרבות, אבדן רווחים, 

 הכנסות, או אבדן נתונים, אפילו 
 ניתנה הודעה, בנדון או  פקאם לס

וי.אין שינ לא מקובל. נדחה.  
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 לדעת,  ךצרי הידע, או הי הספקש
 .על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו

הסכם  –נספח ד'  65
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 שיפוי
  .הדדי שיפוי
 "(משפהה" -)להלן  הספקענבל ו

 מסכימים להגן, לשפות, את נושאי  
 המשרה, הדירקטורים, השלוחים

 והעובדים של כל אחד מהם )לפי  
 "( בגיןמשופיםה" -העניין( )להלן 

 גוף, פציעות או נזקי רכוש  נזקי 
 אפשרות להשתמש רבות אבדן)ל

 עלות שכ"ט עו"ד בו(, וכן בגין כל 
 בנזקים אלו, ומומחים הקשורים 
 כתוצאה שנגרמו למשופים 
 מתביעות של צדדים שלישיים 
 שמקורם במעשה או במחדל של 
 המשפה על פי הסכם זה )לפי 
 העניין(. 

 אין שינוי לא מקובל. נדחה.

הסכם  –נספח ד'  66
 התקשרות

 הוספת הסעיף הבא:נודה ל
 תקלות בגין הספק מצד שיפוי

  .בתוכנה

תגונן מפני י ולפי שיקול דעת הספק
כל תביעה נגד ענבל אשר מבוססת 
על טענה להפרה ישירה של כל זכות 
יוצרים או פטנט בארצות הברית 
 כתוצאה משימוש מורשה של ענבל

 -תפשר )להלן יבתוכנה, או 
ללא פק לסדווח ת "(. ענבלהפרה"

חוי בכתב על כל תביעה שהוגשה די
עותק מכל  פקמציא לסתוכאמור 

תכתובת, הודעה או פעולה אחרת 
תינתן  פקלסבקשר להפרה הנטענת. 

שליטה בלעדית ומלאה על ההגנה 
ספק מידע ת מפני התביעה, וענבל

וסיוע נחוצים על מנת להתגונן בפני 
התביעה האמורה או להתפשר בה, 

ידי תבקש באופן סביר על תשכפי 
. אם תוגש תביעת הפרה הספק

בקשר עם רכיב של התוכנה, אז 
ועל  וברירת, על פי רשאיהיה י הספק
( לרכוש עבור ענבל את i: )וחשבונ

הזכות להשתמש בתוכנה כשהיא 
להפרה; או  אחריותחופשית מכל 

(ii להחליף או לשנות את הרכיב של )
התוכנה ברכיב אחר שאינו מפר. 

סכם זה להביא ה רשאיהא י הספק
מכל חבות  משוחררהיה יולידי סיום 

נוספת על פיו למעט מהתחייבויות 
השיפוי על פי סעיף זה אם, על פי 

הסביר, אף אחת  ודעתשיקול 
מהחלופות לעיל אינה אפשרית. 
ההתחייבויות בסעיף זה הנן 

 הספקההתחייבויות היחידות של 
 במקרה של תביעות בגין הפרה.

 

 נדחה. .מקובל לא
 8.6ניין זה את סעיף ראו לע 

להסכם, אשר מספק מענה 
 .מתאים גם לספק

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  67
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  .ענבל מצד שיפוי

וכל צד , הספקשפה את תגן, ת ענבל
לרבות נושאי  ואו מי מטעמ וקשור ל

המשרה, הדירקטורים, שלוחים 

 אין שינוי לא מקובל. נדחה.
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בגין כל נזק, תביעה,  ווהעובדים של
"ט שכלות, קנס או הוצאה )לרבות ע

עקב תביעות של  ועו"ד( שיגרם ל
צדדים שלישיים הנובעות או 
הקשורות בפעילות ענבל או בהפרתו 

 של הסכם זה על ידי ענבל. 

 
הסכם  –נספח ד'  68

 התקשרות
 נודה להוספת הסעיף הבא:

  .מחילה בר עיכוב
 כלפי הצדאף צד לא יישא באחריות 

 השני להסכם זה במקרה שהביצוע 
 של אותו הצד את הסכם זה יתעכב 
 או יימנע על ידי סיבה כלשהי שהיא 
 מעבר לשליטתו הסבירה של צד זה 
 ובכלל זה אם העיכוב כאמור הנו 
 ח עליון, מתקפתותוצאה של כ 
 טרור, מלחמה, הפרת סדר, אש, 
 הצפה, התפוצצות, רעידות אדמה, 
 ודה או שביתות, פעולותסכסוכי עב 
 או צווים של כל רשות ממשלתית, 
 כשלים או הפרעות בחשמל או  

 בתקשורת או חוסר היכולת להשיג 
 ח וכ" -חומרים או ציוד )להלן 

 "(. צד אשר טוען לקיומו של עליון
 ח עליון חייב לתת הודעה לצד וכ

 שכנגד בהקדם המעשי האפשרי על
 ח העליון ולעשות וקיומו של כ 

 מאמצים מסחריים סבירים על מנת
 ח העליון לידי סיוםולהביא את הכ 
 בהקדם האפשרי. 

 

 מקובל. 
להסכם ההתקשרות  16.1סעיף 

 עודכן בהתאם.

 התקבל

הסכם  –נספח ד'  69
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  .בשליטה ושינוי מחאהה

כל אחד מהצדדים רשאי להמחות 
 או להעביר הסכם זה ככל שהדבר
מתחייב על פי החוק או במקרה שלא 
המחאה אחרת )שלא מכוח החוק( 
לאחר קבלת הסכמה מוקדמת 
בכתב מאת הצד השני, אשר לא 
תסורב או תעוכב באופן לא סביר. 
המחאה בלתי מורשית של הסכם זה 
תהיה בטלה ומבוטלת. במקרה של 
  כל העברה מאושרת, הממחה
ימשיך להיות אחראי להמשך 

 תהנמחה. ענבל חייב הביצוע על ידי
יום  (60שישים ) פקלסלהודיע 

 השבכוונתמראש על כל המחאה 
 לבצע בהתאם להוראות הסכם זה.

להמחות את הזכויות  רשאי הספק
על פי הסכם  ושלו/או ההתחייבויות 

זה ללא הסכמה לצד קשור או לכל 
היה י ו והספקיישות שבאה במקומ

על  ושלמכל ההתחייבויות  משוחרר
זה, כל עוד שהנמחה ייטול פי הסכם 

על עצמו בכתב את כל ההתחייבויות 
 . הספקשל 

 הבקשה נדחית. 
על תתי להסכם,  11ראו סעיף 

סעיפיו לעניין המחאות 
 והסבת זכויות.

 אין שינוי
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מראש  הספקליידע את  על ענבל
במקרה של כל  וולקבל את הסכמת

. אי קבלת שינוי בשליטה של ענבל
לשינוי  הספקהאישור המוקדם של 

השליטה כאמור ייחשב הפרה 
 ם זה.כיסודית של הס

 
הסכם  –נספח ד'  70

 התקשרות
 נודה להוספת הסעיף הבא:

  .החל הדין
 פרשנותו יחולו דיניל ועעל הסכם זה 

 ישראל.  
 הצדדים מסכימים כי כל מחלוקת

 או אי הסכמה אשר תתגלע עקב 
 הסכם זה או בקשר אליו תובא

 ל מחוז להכרעה בבתי המשפט ש
 מרכז בישראל.

 בקשה זו מיותרת. 

להסכם העונה על  16.6ראו סעיף 
 הנדרש. 

 

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  71
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  .סודיות

 המידע הסודי של כל אחד מהצדדים 
 יישאר רכושו הבלעדי של אותו

 הצד. כל צד ישמור על הסודיות של 
 אחר בכלהמידע הסודי של הצד ה 
 זמן, במשך תקופת הסכם זה, 
 ולאחריה. אף אחד מהצדדים לא 
 ישתמש, ימכור, יעניק רישיון  

 משנה, יפרסם, יגלה, יציג או יעמיד
 באופן אחר לרשותם של אחרים, 
 מלבד ככל שהסכם זה מתיר לו, את 
 המידע הסודי של הצד שכנגד או כל 
 חומר אחר אשר מתייחס למידע 
 האחר, ואף צד לאהסודי של הצד  
 יתיר לנושאי המשרה שלו, לעובדיו, 
 שליחיו, קבלניו או קבלני המשנה  

 שלו לגלות את המידע הסודי של
 הצד שכנגד ללא הסכמה מוקדמת 
 בכתב של אותו הצד. במקרה שמי 
 מהצדדים יקבל צו מבית משפט או 
 הוראה מרשות מוסמכת אשר  

 מחייבים חשיפה של מידע סודי של
 האחר, אזי הצד שקיבל אתהצד  
 הצו או ההוראה כאמור יוכל לגלות 
 את המידע הסודי של הצד האחר 
 זה אם הוא מבלי להפר סעיף 
 ימציא לצד שכנגד, ככל שהדבר 
 מותר על פי הדין ו/או הוראות הצו 
 או הוראה כאמור, הודעה מיידית 
 על מנת לאפשר לצד האחר זמן 
 מספיק כדי לנקוט בצעדים 
 ימים להגן על זכויותיוהמתא 
 במידה המותרת על פי דין. שום 
 דבר מהאמור בהסכם זה לא 
 יתפרש כאילו הוא מגביל בדרך 
 הספקכלשהי את הזכות של  
 להשתמש, לשווק, למכור או 
 לפרסם כל מידע שקשור להזמנות 
 )להוציא נתונים אישיים של 
 נוסעים( בכפוף אך ורק לחוקים  

 ולתקנות החלים.

 ה נדחית. הבקש
 .ראו סעיף הסודיות בהסכם

ענבל הינה חברה ממשלתית 
הכפופה לביקורת ולשקיפות 
בהתאם לכל דין ולהחלטות 

כן לא ניתן ממשלה רלוונטיות. ל
להתחייב שלא לחשוף פרטים 

למי שביקש את מסוימים 
 המידע, לפי הדין. 

 

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  72
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 נתונים של הספק
ישמשו את  הספקכל הנתונים של 

ענבל רק בקשר למתן השירותים 
( הנהלת החשבונות 1הבאים: )

 התווסף הסעיף הבא:
ישמשו את  הספקכל הנתונים של 

ענבל רק בקשר למתן השירותים 
( הנהלת החשבונות 1הבאים: )

( 2וניהול הספרים של ענבל; או )

התקבל באופן 
 חלקי
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( 2וניהול הספרים של ענבל; או )
ביצוע הזמנות למוצרי  אומכירה 

ושירותי נסיעות, לרבות הצעות של 
לוחות זמנים, אשר יוצעו במערכת 

גלה תפרסם, ת. ענבל לא הספקשל 
דרך אחרת לרשות צד עמיד בתאו 

שלישי כלשהו קובץ נתונים של 
היה ת. על אף האמור, ענבל הספק
להשתמש בנתונים  תזכאי

לטובת  הספקספציפיים של 
בקשר עם הזמנה,  ההלקוחות של

הצעה של לוח זמנים או הפקה של 
מסלול נסיעה, חשבון, דוח או 

 כרטיס ללקוחות אלו. 
 
 
 

ביצוע הזמנות למוצרי  אומכירה 
ושירותי נסיעות, לרבות הצעות 
של לוחות זמנים, אשר יוצעו 

. ענבל לא הספקבמערכת של 
עמיד בדרך תגלה או תפרסם, ת

אחרת לרשות צד שלישי כלשהו 
הספק, אלא אם קובץ נתונים של 

נדרשה לעשות כן לפי כל דין ו/או 
. על אף האמור, ענבל נהלי ענבל

להשתמש בנתונים  תזכאי תהא
לטובת  הספקספציפיים של 

בקשר עם הזמנה,  ההלקוחות של
הצעה של לוח זמנים או הפקה 
של מסלול נסיעה, חשבון, דוח או 

 כרטיס ללקוחות אלו.

הסכם  –נספח ד'  73
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 וצדדים הספקכי  מהמסכי ענבל

 רשאים לכלול  וקשורים ל 
 אינפורמציה המזהה ענבל באופן 

 ישיר או לא ישיר בכל שיווק,
 הזמנה, מוצר נתוני מכירות או 
 ו/או והצדדים  הספקשירותים ש 

 יבחרו מעת לעת והקשורים אלי
 )קלטות MIDTלהציע, לרבות  
 המכילות נתוני אינפורמציית 
 שיווק(. הסכמת ענבל להכללת  

 האינפורמציה הנוגעת לזהות
 לעיל, מוגבלת לשירותי כאמור 
 מידע ומוצרי מידע הניתנים על ידי 
 או  ואו צדדים קשורים להספק  

 .הספקרישיון מ בעלי

 אין שינוי לא מקובל. נדחה. 

הסכם  –נספח ד'  74
 התקשרות

 דה להוספת הסעיף הבא:נו
 נתונים של נוסעים

 להגן על פרטיות  מתחייב הספק
 בנוגע והמידע שהועבר אלי

 לנוסעים, בהתאם למדיניות הגנת 
 המופיעה  הפרטיות 

eServices והוראות כל דין 
 תחייבתאו רשות מוסמכת. ענבל מ 
 על פרטיות המידע של  להגן 

 בהתאם להוראות מדיניות הנוסעים
 מהרסופפרטיות שה הגנת 
 באופן מלא להוראות כל דין ולציית 
 .מוסמכת או רשות 

 לא מקובל. נדחה. 
בהסכם(  11.5סעיף הסודיות )

 נותר בעינו.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ד'  75
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
 .סיום והפרה

 
כל צד להסכם זה יהיה רשאי 
להשעות את השירותים הניתנים על 

זה ו/או להביא הסכם זה פי הסכם 
לידי סיום ולפעול לקבלת כל 
התרופות להן הוא זכאי על פי דין 
ו/או הסכם זה עם קרות אחד מבין 
המקרים המתוארים להלן, ובקשר 

( להלן 4) -( ו2(, )1עם תתי סעיפים )
ימים לאחר  30בלבד, רק בחלוף 

הודעה בכתב על המקרה האמור 
 מאת הצד הנפגע לצד המפר, ובמידה

 וטרם תוקנה ההפרה.

 לא מקובל. 
ענבל הינה חברה ממשלתית ולא 

כל לכלול סעיפים כמבוקש תו
מדובר במערכת בהסכמיה. 

וקריטית לפעילות של מרכזית 
ענבל. ענבל משקיעה משאבים 
רבים לצורך השימוש במערכת 
ולא תוכל להיות במצב שבו 
תיוותר ללא מערכת פועלת בשל 
יציאת הספק מההסכם, באופן 

 חד צדדי.  

 אין שינוי
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סכום  מי מהצדדים לא שילם .1
במועד שנקבע  כלשהו

 לתשלומו; 
מי מהצדדים הפר כל תנאי  .2

או התחייבות מהותיים על פי 
 הסכם זה; 

מי מהצדדים חדל לנהל  .3
עסקים כעסק חי, ביצע 
המחאה לטובת נושיו, הודה 
בכתב בדבר אי יכולתו לשלם 
את חובותיו עם הגיע מועד 

השלים עם  הפירעון שלהם,
מינוי של נאמן, כונס נכסים 
או מפרק לו או לכל חלק 
מהותי מנכסיו או מרכושו או 
יחתום על הסכם למכירת כל 

נכסיו מבלי לקיים או עיקר 
 ; או  הסעיף את הוראות

 הבמקרה בו ענבל הפר .4
 הספקהסכמים אחרים עם 

 .ואו צדדים קשורים ל
 

הסכם  –נספח ד'  76
 התקשרות

 הסעיף הבא: נודה להוספת
 וצאות סיומו של הסכם זה. ת 

 כל זכויות  ,עם סיומו של הסכם זה
 הגישה והזכויות האחרות אשר

 יבואו לידי  מוענקות 
 לחדול לאלתר מהמסכיוענבל  סיום

 במערכת ,מלעשות שימוש בתוכנה 
 ובסימני המסחר ולשתף הספק 
 בהסדרת ביטולהספק פעולה עם  
 וכל ההתקנה וההחזרה של התוכנה 
 הספקהמידע והמסמכים של  
 לשלם תענבל מתחייב פק.לס 
 כל ,עם ביטולו של הסכם זה פקלס 
 תשלום החל בקשר לביטול 
 בנסיבות בהן .ההתקנה כאמור 
 הסכם זה בוטל לפני תום התקופה 
 למעט במקרים בהם ,הראשונה 
 בוטל ההסכם על ידי ענבל כתוצאה 
 הספקהיה י הספק,מהפרה של  
 מביצוע כל תשלום משוחרר 
 המגיע לענבל תחת הסכם זה וטרם  

 שולם וענבל מוותר על כל קבלת
 תשלומים כאמור בנסיבות 
 .האמורות 

 התווסף הסעיף הבא:
 וצאות סיומו של הסכם זה. ת

כל  ,עם סיומו של הסכם זה
הגישה והזכויות  זכויות

יבואו  מוענקות האחרות אשר
 מהוענבל מסכי ,סיום לידי

התקופה כפי  וך, בתלחדול
  שתיקבע בין הצדדים

 ,מלעשות שימוש בתוכנה
ובסימני המסחר  במערכת

 הספקולשתף פעולה עם 
 בהסדרת ביטול ההתקנה

וההחזרה של התוכנה וכל 
 הספקוהמסמכים של  המידע

 פק.לס
בנסיבות בהן הסכם זה בוטל 

תקופת ההתקשרות תום  לפני
תקופת ההתקשרות  ו/או

ות תיערך התחשבנ המוארכת,
החיובים  בין הצדדים בגין

 ההדדיים המגיעים לכל
 צד מהצד שכנגד.  

התקבל באופן 
 חלקי

הסכם  –נספח ד'  77
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  .ענבל של העסקי צמצום

 בכל זמן במהלך תקופת הסכם זה,
 אם לענבל ייגרם הפסד משמעותי 

 היה ת של עסקים קיימים או שענבל
 מעותי של עסקים להפסד מש הצפוי

 , עם קבלתהספקקיימים, אזי 
 פגש עם ענבליהודעה מאת ענבל, י

 (30, במשך שלושים )העמדון יו
 ימים, בהשלכות של אובדן 
 העסקים כאמור על הסכם זה 
 ובכלל זה לבחון בתום לב אם  

 נדרשים שינויים להוראות הסכם
 זה בקשר עם האמור.  

 

 אין שינוי הבקשה נדחית.
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הסכם  -ח ד' נספ 78
 התקשרות

 נודה להוספת הסעיף הבא:
  .עתידיות ממשל פעולות
 וענבל ידונו בשינויים נחוצים הספק

 להסכם זה, לרבות, הצורך להביא 
 הסכם זה לסיומו במקרה ששינוי 
 כלשהו בדין, בחוק, בתקנה, 
 ה של רשות מוסמכת, אובהנחי 
 הספקבצו כלשהו שחל על מערכת  
 ות ממוחשבת או על מערכת הזמנ 

 או על תעופה אוירית או על הזמנת
 נסיעות בכלליות יגרע באופן מהותי 
 על פי הסכםהספק  של  יומזכויות 
 רשאיהיה יבלבד  הספקזה.  
 להביא הסכם זה לידי סיום על פי 
 הבלעדי לאחר מתן ודעתשיקול  
 ( ימים מראש90הודעה של תשעים ) 
 וענבל לא הספקלענבל במקרה שבו  
 ליחו להגיע להסכמה על שינוייםהצ 
 בהסכם זה בנסיבות דנן בתוך 
 ( ימים מהיום שבו30שלושים ) 
 התחילו המגעים ביניהם בנושא. כל 
 צד יישא בעלויותיו והוצאותיו 
 בקשר לסיום ההסכם בנסיבות דנן. 
 להביא תהיה רשאיתלא  ענבל 
 זה לסיומו בנסיבות סעיף הסכם 
 זה. 

 

נוישי אין  הבקשה נדחית  

 
 

 
 בברכה,                                                        

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


