
 נונהמס -תנאי רכישה כלליים 

 22.01.19פורסם ביום 
 תנאי רכישה כלליים אלה מחליפים את כל הגרסאות שפורסמו קודם לכן. 

 

 הגדרות .1

בע"מ, שמשרדיה הרשומים  2018נונהמס ישראל סידס נונהמס:  .1.1
 ישראל. ,, הוד השרון3ברח' הנגר 

הסכם: הוראה, הזמנת רכש, אישור הזמנה או הזמנה שבוצעה  .1.2
 האחרצד הבין נונהמס ושירותים הסכם על ידי נונהמס, הסכם רכישה או 

 או הצעה שנתקבלה בכתב על ידי נונהמס.

 נונהמס טובין או שירותים.  ממנו רוכשת ’צד ב: ’צד ב .1.3

 מטרה .2

תנאי הרכישה הכלליים הנוכחים יהוו תמיד חלק בלתי נפרד  .2.1
 ’צד במההסכם. במקרה של תנאים סותרים  או שונים המאומצים על ידי 

ייחשב הדבר כאילו לא נתקבלו, , ’בצד או במקרה של השגות אחרות של 
 אלא אם נונהמס קיבלה אותם באופן מפורש ובכתב.

הסכמים אחרים, שינויים מוצעים או הסכמים נוספים אינם תקפים  .2.2
 אלא אם אושרו על ידי נונהמס בכתב.

 הסכם .3

והסדרים בעל פה . הסכמים בלבד בכתביעשו שינויים להסכם  .3.1
 מחייבים רק אם אושרו בכתב.טלפון יהיו שיחת אשר נדונו ב

כל שינוי להסכם יהיה תקף רק אם אושר בכתב על ידי נונהמס  .3.2
נדרש לטפל בכל הסכם או שינוי להסכם בנפרד בכל  ’צד בו ’צד בעל ידי ו

 התכתבות.

 ’צד בוביל לעובדה נוספת, לא יבצע יבמקרה שבו שינוי בהסכם  .3.3
 ס. את העבודה הנוספת עד אשר תאושר בכתב על יד נונהמ

לא תהא הזכות לבצע  ב'אלא אם יוסכם אחרת בכתב, לצד  .3.4
 . אספקה חלקית

צדדים באמצעות לספק טובין או לבצע שירותים יהיה רשאי  ’צד ב .3.5
יוותר  ’צד באישור מנונהמס מראש ובכתב. לכך שלישיים רק אם קיבל 

הסכם, גם לאחר הבהתחייבויותיו על פי מלאה אחראי ומחויב לעמידה 
 רה את ההעברה.שנונהמס איש

באריזה הולמת בהתאם לאופן המשלוח, הטיפול  והטובין יישלח .3.6
והאחסון של הטובין הרלוונטיים. עלויות האריזה הדרושה נכללות במחיר. 

בגין כנגד פיצוי  ’צד בחומרי אריזה מיוחדים ו/או יקרים יוחזרו על ידי 
 העלויות בהן חויבה נונהמס.

תכתובת: מספר הזמנת הרכש יש לכלול את הפרטים הבאים בכל  .3.7
 ותאריך ההסכם.

 תקופת האספקה .4

סיבה  ’צד בלתקופת האספקה מתחילה בתאריך ההסכם. אם  .4.1
בהתחייבויותיו  במועדן לעמוד שלא יוכל שלא יוכל לעמוד או להאמין 

, יהיה עליו להודיע על כך לנונהמס באופן מיידי כולן או חלקןהחוזיות, 
לא עשה זאת,  ’צד בהעיכוב המוערך. היה ומשך לעיכוב ותוך ציון הסיבות 

 לא תהיה לו הזכות לתבוע פטור מחבות בגין העיכוב.

ספק בתוך פרק הזמן המוסכם, לא יעמוד בהתחייבותו ל ’צד באם  .4.2
יהיה בהפרה באופן אוטומטי עם סיום  ’צד בהוא יהיה אחראי להפרה זו. 

בקשר  רשמיתכל פעולה שיהיה צורך בתקופת האספקה המוסכמת מבלי 
. במקרים אלה, תהיה נונהמס רשאית להתייחס להסכם כבטל, מבלי לכך

וכן, בכפוף להודעה בקשר לכך כל שיפוי או פיצוי בשנונהמס תהיה חייבת 
טים או ילהזמין את הפרתהיה נונהמס רשאית בדואר רשום,  ’צד בל

השירותים שלא סופקו ממקום אחר, הכול מבלי לגרוע מזכויות נונהמס 
 תבוע פיצויים.ל

  פגמים דבריות, חבות והודעה בראח .5

נקיים המסופקים על ידו ו/או השירותים  אחראי כי המוצרים ’צד ב 5.1
פגמים  אשר עלולים להגביל את ערכם או מאו צדדים שלישיים מזכויות 

הם מגלמים את התכונות המוסכמות או כי לגרוע משימושיותם, 
כי הם מתאימים לצרכים של המטרה המוגדרת בהסכם, כי המובטחות, 

הטובין מסופקים עם כי הם תואמים לדרישות הנוהל הטכני המקובל, 

הם מסופקים בצירוף כל כי סימן של היצרן או הצד שמשווק אותם, 
המסמכים הנדרשים על ידי נונהמס, ללא קשר למועד שבו נונהמס 

 ותהעדכני ל הדרישותכהם עומדים בכי ביקשה את התיעוד האמור ו
לרבות, חוק הישראלי וכן בכל המפרטים והתקנות, החלות על פי הביותר 

, אלה הקשורים בבטיחות, איכות הסביבה, תנאי עבודה, לא רק ךא
   הגנה על עובדים ומניעת תאונות.

, או השירותים שבוצעוסופקו ש טוביןכי: )א( ה צד ב' עוד מתחייב 5.2
גלם, לא יוצרו, הרכיבים וחומרי הקים, חלכל ה, לרבות כולם או חלקם

מסחרי או כלכלי,  בניגוד  לכל איסורסופקו או בוצעו, באופן מלא או חלקי, 
רישיון או איסור, תקנה, כלל, צעד, הגבלה, ,צוכל יצוא, חרם או הגבלת 

אלה החלים באיחוד האירופי, ומבלי לגרוע,  , לרבותיםסטטוטורי אחר
( וכן )ב( "כללי סנקציות"ת והאו"ם )להלן: שווייץ, ישראל, ארצות הברי

, ספקים או קבלני משנה( מסייעיםאף אחד מהצדדים השלישיים )כגון 
ביצוע השירותים אינו כפוף לכללי באו הטובין בייצור המעורבים 

 הסנקציות האמורים.

ידאג לכל הרישיונות והאישורים הדרושים במדינת המקור.  ’צד ב 5.3
 קיומם של רישיונות והיתרים בזמן הוא תנאי לקיום ההסכם.

אם הטובין המסופקים או השירותים הניתנים אינם עומדים  5.4
אחראי בעניין זה ונונהמס תהא רשאית  ’צד בבדרישה כלשהי, יהיה 

מים, לבטל את ההסכם לדרוש את תיקון הפגם או משלוח טובין ללא פג
או להפחית את מחיר רכישת הטובין או השירותים בהתאם לתנאים 

 .הוצאותאו לדרוש פיצוי או החזר החוקיים הקיימים 

זכאית להגיש תביעה על בסיס תנאי האחריות  אם גם נונהמס תהיה 
לא הבטיח את המאפיינים או את עמידות הטובין שסופקו. הדבר  ’צד ב
על ידי  לא נכוןו נזקים הנובעים מבלאי סביר או טיפול על פגמים איחול 

 נונהמס.
 

עם  יידהמסופקים ממוצרים כל פגם בדבר ב ’צד בעדכן את תנונהמס 
 גילויו במהלך העסקים הרגיל.

חול על כל הטובין והשירותים שיוצרו או תורחב ות ’צד באחריות  5.5
 סופקו על ידי קבלני משנה.

תקופת תוארך פגם, קיומו של בדבר קבל הודעה י ’צד בהיה ו 5.6
ההודעה לבין מתן שבין מועד  נוספת באורך התקופה האחריות בתקופה

וחלף י ’צד בתיקון הפגם. היה והמוצר או השירות המסופק על ידי מועד 
במלואו במוצר או שירות חדש, תקופת האחריות תחל מחדש; היה וחלק 

ביחס לחלקים וחלף, תקופת האחריות תחל מחדש יממוצר או שירות 
 החדשים.

מוצרים או שירותים נשוא תלונה במסגרת האחריות ימשיכו  5.7
החלופיים ולאחר מכן  המוצריםלהיות זמינים לנונהמס עד לאספקת 

 .’צד ביהפכו לרכוש 

, נונהמס תהיה פגםאינו מתקן  ’צד באם במקרים דחופים או  5.8
אחד מסעדי או לממש את  ’צד ברשאית לתקן את הפגם על חשבון 

 .5.4, כאמור בסעיף האחרים האחריות

צד את לא תפטור על ידי נונהמס  ’צד באו השירותים מהמוצרים קבלת 
 .הניתנת על ידו האחריותממהתחייבויותיו הנובעות ב' 

נגד תביעות צד ג' בקשר עם ההסכם כשפה את נונהמס י ’צד ב 5.9
 מוצר(ה) אחריותנגד כל תביעה הקשורה בכנונהמס ולבין  ’צד בבין ש

מוצר אם הפגם ה אחריותתביעות הנובעות מחקיקה בעניין כמו גם 
 ’צד בעל ידי  ,שהוביל לתביעה נגרם על ידי המוצר או השירות שסופק

 .’צד באו על ידי כל ספק של 

יוסיף להיות  ’צד בעל אף האמור בתנאי רכישה כלליים אלה,  5.10
 שירותים שסופקו בהתאם להוראות החוק החל.ללמוצרים ואחראי 

 בדיקות .6

יהיה  ’צד בהוגדרו בדיקות לטובין או לשירותים שיסופקו, אם  6.1
וח האדם שלו, עלויות בדיקות הללו, לרבות הוצאות כשאת במחויב ל

 של נונהמס. וח האדםאולם לא כולל הוצאות כ

, נונהמס לפחות חמישה ימי עסקים מראשלהודיע למחויב  ’צד ב 6.2



 -2- 

בו המוצרים או השירותים יהיו מוכנים לבדיקה ויידרש בדבר המועד 
יהיה מחויב לשלם את  ’צד בלתאם תאריך לבדיקות עם נונהמס. 

לא יהיו או השירותים המוצרים של נונהמס אם כוח האדם הוצאות 
 .שתואםזמינים לבדיקה במועד 

בדיקות, ההיה ונתגלו פגמים במוצרים או בשירותים בעת ביצוע  6.3
צד ייבים חזרה על הבדיקות או ביצוע בדיקות נוספות, פגמים אשר מח

צד הנלוות ועלויות נוספות. וח האדם יידרש לשלם את כל הוצאות כ ’ב
והעלויות האחרות בקשר וח האדם יידרש לשלם גם את כל הוצאות כ ’ב

 לבדיקת החומרים המשמשים אותו בביצוע ההסכם.

 ביטוח .7

 ’צד בתמיד באחריות  נהביטוח טובין בהעברה תהיפוליסות  7.1
 ותמיד על חשבונו.

כסה יביטוח חבות צד ג' הולם, אשר  ירכוש, על חשבונו, ’צד ב 7.2
שירותים המסופקים האו בקשר עם המוצרים על ידי או  מונגרש יםנזק

רכוש שבבעלותו, עובדיו או צדדים שלישיים המועסקים על ידו. , על ידו
המציינים נונהמס מסמכים , להמציא לדרישהיהיה מחויב, על פי  ’צד ב
 הסכומים המבוטחים לאירוע.את 

רכישת ביטוח מיוחד לפעילויות הרכבה/בנייה, בנוסף לביטוח  7.3
, תהיה כפופה תמיד להסכם בכתב בין 7.2חבות צד ג' כאמור בסעיף 

 .’צד בנונהמס ו

על  ויבוטחשאלה, לנונהמס בהאשר יסופקו  'כל מכונה, ציוד וכו 7.4
נים מקובלים. מחורגת כל חבות נוספת של נונהמס ידי נונהמס כנגד סיכו

כאמור, אלא אם הנזק נגרם באופן  'גרם למכונות, ציוד וכויבגין נזק ש
 מכוון או כתוצאה מרשלנות רבתי מצד נונהמס.

 דרישות משלוח וקבלת טובין .8

החשבונית, מנדרש לשלוח לנונהמס, בנפרד מהטובין ו ’צד ב 8.1
כל משלוח ביום משלוח הטובין. לאשר תצורף  הודעת משלוח מפורטת

תעודת משלוח ותעודת אריזה.  יש לציין את מספר הזמנת לטובין יצורפו 
הרכש ומספר שורת הפריט של נונהמס בכל מסמכי המשלוח. אם 

, על מסמכי המשלוח והחשבונית לציין את בשילוח ימיהטובין נשלחים 
 .שם כלי השיטו השילוחשם חברת 

והמתאים ביותר  המועדףתחבורה האמצעי בנדרש לבחור  ’צד ב
, בנפרד השילוחמסמכי הודעות המשלוח ללנונהמס. יש לצרף את 

 ובשלושה עותקים.
 

נדרש לציין את מספר הזמנת הרכש והכתובת למשלוח, כפי  ’צד ב
שמצוין על ידי נונהמס, בכל הודעות המסירה, הודעות המשלוח, תעודות 
האריזה, שטרי המטען והחשבוניות, כמו גם על האריזה החיצונית של 

 הטובין ובמקומות אחרים בהתאם לנדרש.

תאם נדרש לארוז, לסמן ולשלוח חומרים מסוכנים בה ’צד ב 8.2
והבינלאומיות החלות. על המוצרים הנלווים לציין לא מקומיות לתקנות ה

רק את קטגוריית הסיכון אלא גם פרטים אחרים הנדרשים על פי תקנות 
 משלוח רלוונטיות.

מאי עמידה שיגאמו כתוצאה  יםהפסדהאחראי לכל יהיה  ’צד ב 8.3
ות וההוצאעלות הכל את לשלם יידרש והוא  8בתנאים האמורים בסעיף 

אחראי לוודא שקבלני המשנה שלו עומדים  ’צד בכך. שינבעו בקשר ל
 זה.  8בתנאים האמורים בסעיף 

אי עמידה בשל לקבל לא תוכל כל המשלוחים אותם נונהמס  8.4
רשאית תהא נונהמס . ’צד בבתקנות אלה, יאוחסנו על חשבון ובאחריות 

ציוד . אין לשלוח כלים ואילושל משלוחים  םמצבתוכנם ולבדוק את 
 להרכבה/בנייה ביחד עם הטובין.

)תנאי  DAPיש לספק את הטובין למקום המוגדר על ידי נונהמס  8.5
ICC Incoterms 2010 אלא אם יוסכם אחרת. האחריות והבעלות )

לנונהמס עם קבלת הטובין על ידי נונהמס בסניפה  ’צד במתעבור טובין ב
נונהמס על מסמכי המשלוח הנלווים למשלוח הטובין(. עם חתימת , היינו)

בעיקרון, משלוחים מתבצעים בישראל בימי עסקים החלים מיום א' עד 
 , אלא אם צוין אחרת בכתב.16:00-ו 08:00ה' בין השעות 

בתנאים הקשורים למקום מוצאם כאמור יעמדו הטובין המסופקים  8.6
, אלא אם צוין EU -ה ותקנות יחוקומבלי לגרוע, בכל חוק החל, לרבות 

 אחרת בהסכם באופן מפורש.

 פריטים מזדמנים .9

לצורך ביצוע  ’צד באשר נוצרו על ידי  'תבניות, דגמים, כלים, סרטים וכו
זאת נונהמס שילמה תמורתם, ובלבד שנונהמס  יו רכושה שלההסכם יה

מחויב למסור אותם על פי דרישת יהיה  ’צד ב. ’צד בבידי  וגם אם הם נותר
 מס.נונה

 הרכבה, עבודת בנייה, תחזוקה, ביקורת, תיקונים, תאימות .10

עבודות הרכבה, בנייה, תחזוקה, ביקורת, של ביצוע במקרה  10.1
בכל אתר נונהמס שהוא, פעולות אלה תהיינה כפופות לכללי  'תיקונים וכו

הבטיחות, האבטחה וההתנהגות החלים על קבלנים ועובדיהם הפועלים 
ל צדדים להם מיועדת הרכישה. כללים נונהמס או באתרים ש יבאתר
יש לבקשם שעם תחילת פעילויות ההרכבה או הבנייה או מסופקים אלה 

אחראית לא תהיה ממחלקת הבטיחות באתר נונהמס הרלוונטי. נונהמס 
 נונהמס. יאו לעובדיו המובאים לאתר ’צד בלכל רכוש של 

מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם יעמדו  ’צד ב 10.2
בכל עת בהוראות החוק המחייבות ביחס לאספקת טובין ו/או שירותים 

מחייבות הקבועות בדיני הוראות  לרבות, אך מבלי לגרוע, בישראל 
, בתוקףלאומי )כגון היתרי עבודה הביטוח המס וחוקי העבודה, חוקי ה

שפה את נונהמס, י ’צד ב(. 'דות, הצהרות וכו, תעוA1ויזות, טופסי 
כל בגין פועלת נונהמס, ו ועבורו וכל צד אחר שבשמ , מי מטעמה נציגיה

משחרר את  ’צד בוכן, במקרים רלוונטיים, שתוגש בקשר לכך תביעה 
פועלת נונהמס ו ועבורו וכל צד אחר שבשמ , מי מטעמהנונהמס, נציגה

 .יידרש לשאת בהם בקשר לכךאשר מכל אחריות לעלויות והוצאות 

 הנחיות  .11

באתר ו/או  יבקרו מואו צדדים שלישיים מטע ’צד בהיה ו 11.1
לעמוד בכל עת בהנחיות ידרשו מבצעים פעילויות בסניף)י( נונהמס, הם 

על ידי נונהמס. הנחיות אלה  וכפי שיעודכנובעניין בטיחות וגהות כאמור 
 יסופקו עם ההגעה לאתר.

 אספקת שירותים .12

רכישה  ילא, תנא ובין אם לעיל הדבר מצוין באופן מפורשבין אם  12.1
 שירותים. ה שלגם על אספק ולוחיכלליים אלה 

אספקה ביחס לשירותים במועדי לעמוד יהיה מחויב  ’צד ב 12.2
 נונהמס. לצד ב' על ידי המפורטים בהסכם או אשר הועברו 

 :חייב ’צד ביהיה בעת אספקת השירותים,  12.3

(a) וד בכל הוראות נונהמס בכל לשתף פעולה עם נונהמס ולעמ
 העניינים הקשורים בשירותים;

(b)  לספק את השירותים במירב האחריות, מיומנות ומסירות בהתאם
צד לנהוג בתעשייה, בתחום התעסוקתי או המגזר המסחרי של 

 ; ’ב
(c)  לספק עובדים בעלי הכשרה וניסיון ראוי לביצוע המטלות

דה של עובדים לצורך עמי מספקמספר  לספקהנדרשות ו
 ;’צד בבהתחייבות 

(d)  ,ופריטים אחרים הדרושים אמצעים לספק את כל הכלים, ציוד
 לצורך אספקת השירותים;

(e) חומרים, תקנים ושיטות באיכות המירבית השתמש במוצריםל ,
והחומרים המסופקים או המשמשים לביצוע  המוצריםולוודא שכל 

השירותים או אשר מועברים לנונהמס נקיים מכל פגם ביחס 
 לעבודה, התקנה ועיצוב;

(f) אישורים הדרושים ההיתרים וכל הלהשיג ולהחזיק בכל עת ב
 ולעמוד בכל התקנות והחוקים החלים;

(g)  לעמוד בכל כללי הבריאות והבטיחות ודרישות בטיחות אחרות
 אתר נונהמס שהוא. החלות בכל

 מקום הביצוע .13

שצוין  מקום האספקהיהיה ביצוע האחרת בהסכם, מקום כן צוין אלא אם 
 על ידי נונהמס.

 חשבונית ותשלום .14

התמורה המוסכמת אינה כוללת מס ערך מוסף )"מע"מ"(.  .14.1
 נדרשת ונונהמס דיןנדרש על פי  בו' ב צד חיוב אם בנוסף יחויבהמע"מ 
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העומדת בדרישות החוק כאמור בחוק מע"מ קבלת חשבונית  עם לשלמו
לכתובת האמורה בהסכם, בנפרד  ’צד ב. יש לשלוח את חשבוניות חלה

מהטובין. יש לציין את מספר הזמנת הרכש של נונהמס בכל תכתובת. 
 נוספים מוצרים או שירותים של קיומםיש לציין על החשבונית, בנפרד, 

 . מבוטלים או

( יום לאחר קבלת החשבונית 60בתוך שישים )יבוצע התשלום  .14.2
 תהא הרלוונטית, אלא אם ייקבע אחרת בהסכם הרלוונטי. לנונהמס

 .’צד בשלה כלפי חובות מכל הזכות לקזז את הסכומים המגיעים לה 

בכל  ’צד ביו של התחייבויותלא יהיה כדי לשנות את תשלום ב .14.3
 או את זכותה של נונהמס להגיש תביעה. הקשור לאחריותו 

 דין פי על חייב שיהיה ככלרשאי לנכות מס במקור  יהיהכל צד  .14.4
 ’צד ב. יש לאפשר הגשת מסמכי תמיכה ו)/או( תעודות לכן לעשות
 לצורך פעולה ישתפוניכוי מס במקור. הצדדים  בוצעבמקרה ש ,במועד
, למשל בהתאם האפשרי ביותר הנמוך בשיעור במקור מס ניכוי יישום

 לאמנה למניעת כפל מס.

 ודיותמסמכים וס .15

כל הציוד והכלים, שרטוטים, תקנים, הנחיות, שיטות ניתוח,  .15.1
לצורך יצירת  ’צד בעל ידי נונהמס לשיועברו מתכונים ומסמכים אחרים 

ופקו על ישיסופקו או השירותים שיינתנו, כמו גם מסמכים ש המוצרים
 השורכויישארו מיוחדות של נונהמס, יהיו  בהתאם להנחיות  ’צד בידי 
לא יהיה רשאי  ’צד בולא ישמשו לכל מטרה אחרת. בהתאם, נונהמס של 

, להעתיק או למסור אותם לצדדים שלישיים כלשהו לעשות בהם שימוש
להעביר את כל האמור לעיל וכן יהיה חייב  ’צד בלכל מטרה שהיא. 

, או להשמידםדרישתה עותקים והעתקים של האמור לנונהמס מיד עם 
 מסמכיםזכויות הקניין הרוחני בכל הנונהמס. י אם נדרש לעשות כן על יד

 .יוותרו בבעלות נונהמס, ’צד בלכאמור שיועברו על ידי נונהמס 

כל בהסכם, כמו גם בולהציע הצעות בקשה יראה ב ’צד ב .15.2
ות גדוישמור על סושל נונהמס הפעילויות הקשורות בהם, סוד מסחרי 

כתוצאה נהמס נושיגרם לאחראי לכל הפסד יהא  ’צד בהאמור בהתאם. 
 בהתחייבויות אלה, באופן מלא או חלקי. ’צד באי עמידת מ

על להטיל התחייבויות דומות על עובדיו ו/או יהיה חייב  ’צד ב .15.3
 צדדים שלישיים העוסקים בביצוע ההסכם.

נדרש להגיש לנונהמס את כל המסמכים הדרושים או  ’צד ב .15.4
ובשירותים המסופקים מבלי שהאמור ישפיע על כל מוצרים הקשורים ב

 .’צד באחריות או התחייבות אחרת מצד 

ללא תמורה ומבלי במועד,  -נדרש לספק לנונהמס  ’צד ב .15.5
את כל המסמכים הדרושים לנונהמס  - שהתבקש לעשות כן מראש

לצורך שימוש, בנייה, התקנה, עיבוד, אחסון, תפעול, הפעלה, בדיקה, 
 והשירותים אשר סופקו.  מוצרים התחזוקה ותיקון 

תקנים ותקנות, תחול הגרסה תגדיר שנונהמס עת בכל  .15.6
 האחרונה של האמור. 

 זכויות קניין רוחני .16

בלתי  ניתנת להעברה, לנונהמס זכות שימושבזה מעניק  ’צד ב .16.1
בזכויות הקניין  ובלתי מוגבלת בזמן ובטריטוריה בלעדית  חוזרת, לא

זכות . ’צד בעל ידי שסופקו שירותים לו/או מוצרים הרוחני הקשורות ל
השימוש כוללת גם את הזכות להעניק זכות שימוש כאמור לרוכשים 
)פוטנציאליים( או צדדים שלישיים עימם מנהלת נונהמס קשרים עסקים 

 במהלך העסקים שלה. 

כל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מביצוע ההסכם על ידי  .16.2
דדים שלישיים העוסקים בביצוע ההסכם עובדיהם או צ, ’צד בנונהמס ו

האמצעים שידרשו ינקוט בכל  ’צד בשייכות לנונהמס. יהיו , ’צד בעל ידי 
 תחזיק בזכויות אלה.תקבל ועל מנת שנונהמס 

הפרת פטנטים, היתרים וזכויות בגין כל אחראי יהיה  ’צד ב .16.3
העלולות להיגרם בעלות או זכויות אחרות שבידי צדדים שלישיים 

דמי . ’צד במתן שירותים על ידי מו/או  מוצריםשימוש בהאו  האספקמה
 .’צד בהיתר כלשהם ישולמו על ידי 

 חומרי פרסום .17

כל או באתרי האינטרנט שלו שלו בחומרי פרסום , במידעיכלול לא  ’צד ב
לקשריו המסחריים עם נונהמס אלא בכפוף לאישור נונהמס התייחסות 

 מראש ובכתב.

 ביטול .18

תהיה  יות אחרות העומדות לנונהמס, נונהמסמבלי לגרוע מזכו .18.1
מבלי שתידרש לתת הודעה לבטל את ההסכם, כולו או חלקו, רשאית 

 פיצוי בגין אובדן, אם:מבלי שתהיה מחוייבת לכל הפרה ונוספת בדבר 

 בהתחייבות הנובעת מההסכם;לא יעמוד  ’צד ב -
הוכרז כפושט רגל  ’צד באו ש ’צד בהוגשה בקשה לפשיטת רגל נגד  -

 או הגיש בקשה להשעיית תשלומים;
 הופסקו או הושעו, פורקו או הועברו.  ’צד בעסקי  -
 הדרושים לביצוע ההסכם; ’צד בבוטלו היתרי  -
 או; ’צד בנכסי מוטל עיקול על חלק משמעותי ה -
 .’צד בוטל עיקול או שיעבוד על נונהמס בגין הוצאות ה -

 
בעקבות פירעון ותשלום מלא של כל תביעות נונהמס על פי או  .18.2

 האמור לעיל יחולו באופן מיידי.

 מידעהפרטיות  .19

יוודא )א( עמידה בחוקי פרטיות המידע הרלוונטיים, )ב( כי לא יועבר  ’צד ב
המתקבל מנונהמס למדינה מחוץ לישראל  , מכל סוג שהוא,מידע פרטי

המוחזקים  ,של נונהמסם פרטיים )ג( נתוני -ללא אישור נונהמס בכתב ו
 מדו או יוחזרו עם סיום תקופת השמירה המוגדרת בחוק.יוש ,’צד בבידי 

 העברה .20

או התחייבויותיה  יהלהעביר לצד שלישי את זכויותתהיה רשאית נונהמס 
 יואת זכויותלצד שלישי רשאי להעביר לא יהיה  ’צד בהנובעות מההסכם. 

בכפוף לאישור נונהמס מראש או התחייבויותיו על פי הסכם זה אלא 
 ובכתב.

 שיפוטההחל וסמכות דין ה .21

מדינת ישראל. לא תחול דיני על תנאי הרכישה הכלליים וההסכם יחולו 
באפריל  11-אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי מיום ה

. כל סכסוך שעלול 1991בינואר  1-לתוקף ב ה, אשר נכנס1980
יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי להתעורר בעניין זה 

 בישראל בלבד. המשפט 

 

 


