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 7439175-09או לפקס מס'   Sales@segment.co.ilנא להחזיר הסכם זה חתום למייל: 
 

 אישור הצטרפות והסכם שימוש בפורטל קד"ם  משרד הביטחון - 1נספח 

  פרטי המזמין:

 מס' ח.פ. / עוסק מורשה: ________________  ___ _______________שם חברה מזמינה: 

   __כתובת הספק:______________________ מס' ספק משרד הביטחון: _____________ 

 _ __: _____________________ERPמערכת  __   __מיקוד: _______________________

 _ _____________:________________ פקס ____ _______________________ : טלפון

 

 איש קשר לעדכון סיסמאות ואישור אנשי קשר:

 תפקיד: __________________________   שם איש הקשר:  _______________ 

 אלקטרוני:_____________________ דואר  ___ _נייד: ____________________

 
 עלויות שימוש במערכת: 

 

 12לידיעתכם, משרד הביטחון נושא בעלות שליחת החשבוניות עבור ספקים אשר שלחו במהלך 
חשבוניות בלבד. הנ"ל לפי שיקולו הבלעדי של משרד הביטחון וכן ע"פ תצהיר   24החודשים האחרונים עד  

 הנמסר ע"י הספק.
 

 

 

 

 

 

 

 

 כוללים מע"מ אינם המחירים  ▪

 דמי השימוש החודשיים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש החשבונית ▪

 בלבד לחיוב בהרשאה  או אשראי אופן התשלום: בכרטיס ▪

 30שוטף + תנאי תשלום:  ▪

 יקבעו באופן אוטומטי, בהתאם למספר המסרים היוצאים מידי חודש בחודשו -  דמי שימוש חודשיים  ▪

 המחיר בתוקף לשנה מיום חתימת הסכם זה, החברה רשאית לעדכן תעריפים מעת לעת בהודעה מראש ▪

ל )פיתוח, כרוך בעלויות נוספות מעבר לעלויות המצוינות לעי - הקמת ממשקים אוטומטיים לפי צורך ▪

 תחזוקה ושירות(.
 

הנני מצהיר בזה כי אני בעל זכות החתימה בשם החברה והתנאים המופעים לעיל מובנים ומחייבים  ✓

 ועל כן באתי על החתום וכל זאת בכפוף להתחייבותי ותנאי ההסכם.  

 חשבוניות בשנה. 24שלחנו למשרד הביטחון עד  2019כי בכל שנת בזאת הנני מצהיר  ✓

 

 

 תאריך              חתימה וחותמת הלקוח             ד     תפקי            ם שם המנהל החות                           

 שימו לב, המשך בדף הבא 

 

 תשלום  חשבוניות שנתיתכמות 

ללא עלות הספק )משולם ע"י  0-24
 משרד הביטחון(

 ₪ 4 כל חשבונית נוספת
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 7439175-09או לפקס מס'   Sales@segment.co.ilנא להחזיר הסכם זה חתום למייל: 
 

 הערות ותנאי ההסכם - 2נספח 

תוקפו של הסכם זה הנו מהמועד בו תספק  סגמנט טכנולוגיות מידע בע"מ )להלן: "החברה"( ללקוח את סיסמת הגישה לפורטל  .1

 __   (.–__–2020)  החל מתאריך   משרד הביטחון  )להלן: "פורטל"( 

יום מראש. החברה תהא  30במידה והלקוח יהיה מעוניין לבטל את התקשרותו לפורטל, עליו להודיע על כך, בכתב, לחברה,  .2

רשאית להפסיק את מתן השירותים ללקוח בכל עת לצמיתות ו/או לפרק זמן כלשהו. הלקוח לא יידרש לשלם בגין תקופה בה 

 הפסיקה החברה את מתן השירותים.

ריות הלקוח שימושו של הלקוח בפורטל יהיה אך ורק לשימוש עצמי של הלקוח באמצעות הלקוח ו/או באמצעות עובדיו והינו על אח .3

בלבד. רכישת המנוי לפורטל הינה לצרכי שימוש לא בלעדי בלבד. ידוע ללקוח כי ההתקשרות ותוקפו של הסכם זה הינם מול 

החברה בלבד, ואין בהם כדי ליצור קשר חוזי או אחר כל שהוא בין הלקוח לבין משרד הבטחון , וכן אין בהם כדי להטיל על משרד 

או מחויבות מכל מין וסוג שהוא כלפי הלקוח. למען הסר ספק, אין ברכישת המנוי כדי להקנות כל /הבטחון כל אחריות, חבות ו

וכיוב', וכל  ו, עסקיבמשרד הביטחוןזכות במידע המצוי באתר ובכלל זה בכתובות האתר, תכניו, עיצוביו וכל מידע אחר הקשור 

 בלבד.  למשרד הביטחוןהזכויות הקשורות באלה יהיו שייכים 

כת המחשוב המפעילה את אתר המסחר הנה רכושה הבלעדי של החברה ועל כן לחברה אינטרס להגן עליה, על ידי השארתה מער .4

סודית וחסויה. אין בהתקשרות הלקוח לפורטל משום העברת זכויות היוצרים של החברה באתר המסחר. הלקוח מתחייב שלא 

ורטל ו/או חלק ממנו ו/או את סיסמת הגישה לפורטל, לכל אדם ו/או גוף להעביר ו/או למסור ו/או לפרסם ו/או לגלות את תכני הפ

 כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. הלקוח לא יעשה בפורטל שימוש לצרכם של אחרים או לבקשתם של אחרים. 

, כפי שיהיו והתקנות מכוחו 1981 –הלקוח יעשה שימוש בפורטל תוך הקפדה על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  .5

 מעת לעת.

ידוע ללקוח, כי המידע הנוגע ו/או בקשר אליו באתר מועבר מרצונו ובהסכמתו וחתימתו בשולי התחייבות זו מהווה הסכמה לכך  .6

על פי כל דין. ידוע ללקוח עוד כי המידע בפורטל כפוף לשינויים ולעדכונים )בין היתר ייתכנו גם עדכונים לגבי נתונים קיימים 

וכי ייתכנו בו טעויות. כיוון שכך, המידע בפורטל לא ישמש ראיה לאמיתותם של הנתונים בזמן כלשהו והלקוח לא יוכל בדיעבד( 

 להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או כלפי משרד הבטחון על סמך המידע באתר. 

ישיר או עקיף, ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל החברה ו/או משהב"ט לא תהיינה אחראיות בשום מקרה ואופן לכל נזק,  .7

סוג שהוא שייגרמו ללקוח ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו ושיגרם ו/או שינבע במישרין ו/או בעקיפין 

תר מכל סיבה מאתר המסחר ו/או מהסתמכות על אתר המסחר ו/או מהשימוש בו ו/או כתוצאה מאי יכולתו לעשות שימוש בא

 שהיא.

החברה ו/או משהב"ט לא תהיינה אחראיות לפצות ו/או לשפות את הלקוח בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או אובדן רווחים כלשהם  .8

שיגרמו לו, אם נגרמו לו, במישרין ו/או בעקיפין, בשל ו/או בקשר לפורטל ו/או הסתמכות עליו ו/או השימוש בו ו/או כתוצאה מאי 

 ת שימוש בפורטל מכל סיבה שהיא.יכולתו לעשו

 הלקוח לא יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום המגיע לחברה מהלקוח על תנאי הסכם זה, מכל סכום המגיע ללקוח מהחברה. .9

החברה תספק ללקוח שירותי תמיכה והדרכה טלפונית בכל נושא הקשור לתפעול ותוכן הפורטל, במהלך תוקפו של הסכם זה  .10

 לפורטל.החל מהמועד בו תספק ללקוח את סיסמת הגישה 

 במסגרת העלות שנקבעה בהסכם זה. -הלקוח יהיה זכאי להדרכות טלפוניות ו/או הדרכות במשרדי החברה )סגמנט(  .11

ישא הלקוח בעלות הדרכה בסך   –להסכם זה(    11והלקוח יבקש לקיים הדרכה נוספת במשרדו )מעבר להדרכות ע"פ סעיף  במידה   .12

 ₪ לשעת הדרכה בפועל. 260של  

 

 אישור הלקוח

הנני מצהיר בזה כי אני בעל זכות החתימה בשם החברה והתנאים המופעים לעיל מובנים ומחייבים אותי חלק  

 בלתי נפרד מההזמנה ועל כן באתי על החתום בכפוף להתחייבותי ותנאי ההסכם. 

 

 

 תאריך                 חתימה וחותמת החברה                תפקיד             שם המנהל החותם          
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