הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום  15בחודש אוגוסט 2019

בין
קורל תל בע"מ
ח.פ512676289 .
מרח' הקישון 8
בני ברק5120308 ,
(להלן" :החברה או קורל תל")
מצד אחד;
לבין

גטנדר בע”מ ח.פ.
מרח' בר כוכבא  ,21בני ברק
(להלן" :גטנדר")
מצד שני;
החברה וגטנדר יכונו להלן ויחדיו "הצדדים" וכל אחד מהם בנפרד יכונה גם "צד".
והחברה היא הבעלים והמפעילה של אתר לוחות האינטרנט יד ( 2תחת שם המתחם

הואיל

" ,www.yad2.co.ilאתר יד "2או "יד;)"2
וגטנדר מעוניינת לפרסם באתר החברה את שירותיה ומוצריה הניתנים באמצעות אתרה

והואיל

( )/https://tranz-it.co.ilו/או באמצעות האפליקציה אשר בבעלותה.
וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם להוראות הסכם זה;

והואיל

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר ,כדלקמן:
.1

המבוא:
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד ולא תינתן להן כל משמעות פרשנית שהיא.

-2הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים בו והוא מבטל ,מחליף
ובא במקום כל מסמך (לרבות זכרון דברים ו/או מזכר הבנות) ,הבטחה ,מצג ,נוהג ,מו"מ או
התחייבות שנעשו טרם כריתתו ו/או חתימתו ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין במפורש ובין אם
במרומז.

1.3

.2

הגדרות
בהסכם זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

.3

2.1

"מידע סודי"  -כל מידע של צד להסכם זה ("צד מגלה") ו/או של לקוחותיו ו/או של מי מטעמו
לרבות כל חברה קשורה אליו (כל אחד מהגופים הנ"ל ייחשב בסעיף זה גם כצד מגלה) שכולל,
בין היתר ,כל נתון ו/או תנאי מסחרי ,פרטי התקשרות ,כל מידע וידע בקשר לפעילותו של הצד
המגלה ,תוכניותיו ועסקיו ,כולל כל ידע ו/או מידע טכנולוגי ,מקצועי ,מסחרי ועסקי ,שיטות
ו/או אופן דיווח ,רשימות לקוחות ,ספקים ,פרויקטים ,מוצאים ,מערכות טכנולוגיות ,שיתופי
פעולה ,תוכניות עסקיות ,תוכניות אסטרטגיות ,תחזיות ,הערכות ,דו"חות כספיים וכל מידע
הקשור בהתקשרויות הצד המגלה עם גורמים אחרים ,לרבות שיתופי פעולה ,שיווק ,מכירה
ותמיכה .כל האמור לעיל ,בין אם מידע כאמור מוגן בפטנט ,מדגם ו/או בכל דרך אחרת ובין
אם לא;

2.2

"סימני החברה"  -סימני המסחר ,בין אם רשומים ובין אם לאו ,הלוגו והשמות של החברה;

2.3

"קבוצת יד - "2החברה ,פורטל דרושים בע"מ ,מחירון רכב יד  2בע"מ; יד 2לוחות אינטרנט
בע"מ וכל חברה אשר בשליטת החברה ,אשר שולטת על החברה או קשורה אל החברה;

2.4

"קניין רוחני" או "זכות קניין רוחני" בהתאמה  -כלל זכויות הקניין הרוחני ,בין אם ברות
רישום ובין אם לאו ,ובטריטוריה כלשהי ,לרבות פורמטים ,סמלים מסחריים ,שמות ,תוכנות
מחשב ,קושחה ,סימנים ,זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות ,נתונים ,רשימות לקוחות ,מאגרי
מידע ,עיצובים ,יצירות נגזרות ,תגליות ,שמות מתחם ,מוניטין ,מדגמים ,חידושים ,המצאות,
ידע ,לוגו ,פטנטים ,סימני שירות ,תוכנה ,קוד מקור ,מפרטים ,רשימות ספקים ,סודות
מסחריים ,סימני מסחר ,שמות מסחריים ושמות עסק;

2.5

"תקופת ההסכם" כמפורט בסעיף  6להלן.

הצהרות הצדדים
3.1

כל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב בזאת ,לפי העניין ,כדלקמן:
3.1.1

כי יש לו הידע ,הניסיון והמיומנות הנדרשים לשם ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה
במלואן ,ברמה גבוהה ובזמן.

3.1.2

כי אין כל איסור ו/או מגבלה ו/או מניעה כלשהי ,בין על פי דין ובין מכוח חוזה ובין מכוח
התחייבות אחרת כלשהי ,להתקשרותו בהסכם זה ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו.

3.1.3

כי קיבל את כל ההחלטות הנדרשות במוסדותיו ,אם וככל שנדרשים ,לשם כניסתו להסכם
זה ולמילוי כל התחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן.
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3.2

3.1.4

כניסתו להסכם זה וקיום תנאיו במלואם אינם מהווים פגיעה בזכויותיו של צד ג' ו/או
הפרה של התחייבויותיו כלפי צד ג'.

3.1.5

בביצוע פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ישמור ולא יפר ו/או יגרום למשנהו להפר
הוראות כל דין.

3.1.6

יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במסירות ,ביושר ,ביעילות ובנאמנות כלפי הצד
שכנגד.

3.1.7

ימסור לצד שכנגד מידע עדכני ,מלא ונכון על כל דבר ועניין הנוגע לביצוע הוראות הסכם
זה .כמו כן ,יודיע לצד שכנגד באופן מיידי על כל ניגוד אינטרסים בו יהיה מצוי ו/או העלול
להיווצר בינו ובין הצד שכנגד.

3.1.8

הצדדים ימנעו מלעשות כל פעולה ולהימנע מלאפשר עשיית כל פעולה שעשויה לפגוע בשמו
הטוב של הצד שכנגד ובמוניטין שלו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,גטנדר מצהירה ומתחייבת בזאת ,כדלקמן:
3.2.1

ידוע לה שיתכנו מעת לעת הפסקות ו/או תקלות בהפעלת אתר יד 2ו/או חלקים ממנו,
ובכלל זה הפסקה בנראות הבאנרים ו/או המיני סייט ולא תהיה לה כל טענה בגין כך כלפי
החברה.

3.2.2

תוכן הבאנר ו/או המיני סייט ו/או כל חומרים פרסומיים שיועברו על ידה עומדים בכל
הוראות הדין וכי אין בתוכן זה כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ,או הפוגע בפרטיותו
ו/או חומר העלול להטעות צרכן ,כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981-ו/או
תוכן שקרי או לא מהימן ו/או לא מדויק העלול לפגוע בצרכנים וכי אין בפרסומה כדי לפגוע
בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו.

 3.2.3לא תעשה כל שימוש בנכסי אתר יד 2ו/או בקניינה הרוחני של קבוצת יד .2גטנדר מצהירה,
כי עקב הפרסום באתר יד ,2אינה רוכשת כל זכות בקניינה הרוחני של קבוצת יד 2לרבות
לא בסימני המסחר שלה.
 3.2.4לא תשתיל או תטמיע בפרסומים אותם מעבירה לחברה שורת קוד ,פיקסל cookie ,או כל
אמצעי מעקב או טכנולוגיית מעקב לניטור פעילות גולשי האתר.
 3.2.5ידוע לה כי על תוכני הפרסום אותם היא מעוניינת לפרסם באתר החברה יחולו תנאי תקנון
אתר יד .2עוד היא מאשרת ,כי ידוע לה שהחברה תהא רשאית ,בכל עת ,שלא לאשר באנר
או מיני סייט שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסומם בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת
מאישור שניתן לפרסומם ו/או להסירם לאחר שפורסמו ,וזאת מכל סיבה שהיא ולרבות
עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים או חוקיות הפרסום ,והיא מאשרת ומצהירה
בזאת ,כי חברת קורל תל בע"מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה
שיגרמו לה במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
 3.2.6גטנדר מתחייבת לשפות את חברת קורל תל בע"מ בגין כל נזק ,הפסד ,חבות ,הוצאות
והפסד הכנסה שיגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי
כלשהו ,ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסומם באתר יד 2של הבאנר או המיני
סייט שהועברו על ידי גטנדר ו/או בכל הקשור להעברת מידע של צד שלישי לחברה כמפורט

-4בסעיף  4.5להלן ,ולרבות ומבלי לגרוע מכך בגין פגיעה בזכות קניינית ,שמו הטוב ,פרטיותו
של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין .מבלי לגרוע מהאמור ,חברת קורל תל בע"מ תיידע את
גטנדר לגבי כל תביעה כאמור ,ותאפשר לה להשתתף בניהול ההגנה.
 3.2.7גטנדר מתחייבת ,כי כל התחייבויותיה על פי הסכם זה תבוצענה בהתאם ובכפוף להוראות
הסכם זה ועל פי כל דין ,לרבות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-והוראות חוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב .1982-גטנדר מתחייבת ,כי בטרם העברת פרטי לקוח
ו/או רוכש כלשהו לחברה תקבל הסכמתו המפורשת להעברת פרטיו ותנהל רישום
במאגריה של הסכמה זו.

.4

שיתוף הפעולה בין הצדדים
הצדדים ישתפו פעולה בהתאם למפורט להלן:

.5

4.1

החברה תקצה שטחי פרסום אשר יקדמו את אתרה ושירותיה של גטנדר (להלן" :המדיה")
ברחבי אתר יד.2

4.2

גטנדר תעביר לחברה את חומרי הפרסום אותם היא מעוניינת לפרסם באתר החברה.

4.3

המדיה תוביל לאתר של גטנדר ו/או לדף נחיתה ייעודי ו/או לאפליקצייה של גטנדר .גטנדר
מתחייבת להטמיע קישור אשר יספור את כמות התנועה שתגיע מאתר החברה ויסמן את
החברה כמקור ההגעה של אותה תנועה ובהתאם גם את מספר העסקאות שיסגרו כתוצאה
מכך ,בכל שלב שהוא .בתיאום בין הצדדים ובהתאם להחלטת החברה ושיקול דעתה הבלעדי,
המדיה תוכל להכיל גם את לוגו החברה.

4.4

ויובהר ,החברה תהיה זכאית לתמורה כמפורט להלן בגין כל עסקה שביצע לקוח אשר הגיע
באמצעות החברה ,במהלך כל תקופת ההתקשרות – בין אם העסקה בוצע במיידי ובין אם
במועד מאוחר יותר.

4.5

גטנדר תהיה האחראית הבלעדית לתחזוקת אתרה ,סליקת העסקאות באמצעותו ואספקת
השירותים הנרכשים באמצעותו.

4.6

גטנדר תעביר לחברה מידע על הרוכשים באתרה ,בהתאם לדרישת החברה וכמוסכם בין
הצדדים .גטנדר תקבל את הסכמת הלקוחות להעברת פרטיהם ותשמור תיעוד של הסכמות
אלה כנדרש על פי החוק .במידת הצורך תבקש החברה אישורים אלו גטנדר.

4.7

כל צד ישא בעלויותיו.

תמורה
5.1

בתמורה לפרסום באתר יד 2תעביר גטנדר לחברה מחצית מהכנסותיה אשר נבעו מגולשי
האתר.

5.2

גטנדר תעביר לחברה בסוף כל חודש דו"ח אודות כמות הגולשים והרוכשים שהגיעו לאתר
מאתר יד ,2הרכישות שביצעו ובכלל זה סוגיהן ועלותן.

5.3

עד לעשירי לכל חודש עוקב ,ועל בסיס דו"ח זה תפיק החברה חשבונית.
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.6

.7

5.4

גטנדר תשלם לחברה את חלקה בתנאי שוטף .30 +

5.5

לכל הסכומים לעיל יתווסף מע"מ כדין.

5.6

גטנדר תחזיק ותנהל רשומות וספרי חשבונות בהתאם לכל דין ,אשר יכללו את כל הפרטים
הנדרשים לצורך חישוב הנתונים השונים הדרושים לצורך הדו"ח כמפורט בסעיף  5.2לעיל
והנתונים הנזכרים לעיל .ככל שהצדדים לא יסכימו על מספר העסקאות או ההכנסות הנובעות
מתוכן יפנו הצדדים לבורר/רואה חשבון חיצוני (להלן" :הנציג") אשר יהיה מוסכם על שני
הצדדים .הנציג יוכל לבדוק ,לעיין בספרי ורישומי גטנדר ,הכל  -על מנת לאמת את האמור
בדוח ובנתונים אשר הועברו אל החברה וגטנדר תשתף פעולה באופן מלא עם הנציג .היה ויתגלה
פער בין הנתונים שהועברו לחברה ובין ממצאי הנציג ,אזי מבלי לגרוע באף סעד אחר של
החברה ,תידרש גטנדר ,מיידית ,להשלים לחברה כל תשלום חסר.

תקופת ההסכם וסיומו
6.1

הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים .כל אחד מהצדדים יוכל
יהיה רשאי להודיע בכתב לצד השני ,מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל ,על הפסקת
ההתקשרות בהודעה מראש בת שלושים ( )30ימים מראש.

6.2

חרף האמור בסעיף  6.1לעיל ,גטנדר מתחייבת שלא להפסיק את ההתקשרות במשך שלושת
החודשים הראשונים מרגע עליית המדיה לאתר החברה.

6.3

נפתחו כנגד מי מהצדדים הליכי כינוס נכסים ,פירוק ,הסדר נושים או הליכים דומים ,אשר לא
בוטלו או הופסקו תוך  60ימים מיום פתיחתם של ההליכים ,תהיה לצד השני הזכות לבטל את
ההסכם באופן מיידי .כל צד מתחייב להודיע לצד השני מיידית על פתיחת ההליכים האמורים
נגדו.

6.4

לא עמד אחד מן הצדדים בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה (להלן" :הצד המפר") ,כפי שיקבע בין
הצדדים ,יהא רשאי הצד השני לסיים הסכם זה תוך  7ימים בהודעה שתישלח לצד המפר ובלבד
שניתנה האפשרות לתקן את ההפרה ,ולצד המפר לא יהא כל טענה ו/או דרישה לתשלום מהצד
השני.

6.5

הצדדים מסכימים ,כי לאחר הפסקת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,תמשיך גטנדר להעביר
לחברה את חלקה ,כמפורט בסעיף  5לעיל ,במשך שישים ( )60ימים ממועד הפסקת
ההתקשרות.

6.6

סיום או ביטול הסכם זה לא ישפיעו על תוקפם של סעיפים  ,8 ,7 ,6ו 11.6-אשר ימשיכו לחול
למרות סיום או ביטול הסכם זה.

6.7

מיד עם סיום הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,כל הזכויות המוענקות על פי הסכם זה יחדלו
מלהתקיים ובפרט ,תחדל גטנדר לעשות כל שימוש בלוגו ,בסימני המסחר של החברה ובקוד
ההטבה שיפעל במסגרת הקידום המוגדר בהסכם זה.

שמירת סודיות

-67.1

כל מידע סודי הוא רכושו הבלעדי של הצד המגלה אותו ,וכל שימוש במידע סודי על ידי הצד
האחר ("הצד המקבל") אסור ,אלא אם הוא הותר במפורש בכתב על ידי הצד המגלה.
"מידע"  -משמעותו כל מסמך ,מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא ,בע"פ או בכתב או בדרך
אחרת ,אודות כל אחד מהצדדים בחוזה זה ו/או אודות חברות בנות שלהם ו/או עובדיהם ו/או
לקוחותיהם ו/או ספקים שלהם ,לרבות כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או המידע שיועבר בין
הצדדים במסגרת הסכם זה ,שימסרו לאחד מן הצדדים במסגרת ביצוע השירותים ,וכן מידע
בנוגע לשיטות העבודה הנהוגות אצל הצדדים ,סודות מסחריים ,נהלים ,כללים ,סידורי
השמירה ,הביטחון ,אבטחת המידע והבטיחות הנהוגים אצלם ,מחירים ומסמכים שיוחלפו בין
הצדדים ,אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיהם ו/או לידי מנהליהם ו/או לידי עובדיהם ו/או לידי
שלוחיהם ו/או כל הבאים מטעמם ,במשך ועקב ביצוע השירותים ו/או כל שירות אחר ,ולא
להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לגלותם כולם ו/או מקצתם ,במישרין ו/או בעקיפין ,למעט:
 7.1.1מידע אשר ברשותה או בידיעתה של גטנדר טרם חתימת הסכם זה ואשר לא חלה לגביו
חובת סודיות;
7.1.2

מידע אשר הובא לידיעת גטנדר ללא התחייבות לשמירת סודיות כלפי צד שלישי וללא
הפרת ההסכם על ידי גטנדר;

7.1.3

מידע אשר הינו או יהפוך נחלת הכלל שלא בדרך של הפרת הסכם זה;

 7.1.4מידע שחובה על פי דין לגלותו לאדם או רשות כלשהי ,ובלבד שתינתן הודעה על כך על
ידי הצד המקבל לצד המגלה מיד עם היוודע על הדרישה והגילוי ייעשה בהתאם
ובהיקף לדרישות הדין.
הנטל להוכיח כי אחד או יותר מן החריגים לעיל מתקיימים מוטל על הצד המקבל.
7.2

הצד המקבל אשר ייחשף למידע סודי של הצד המגלה מתחייב לשמור על המידע הסודי באותה
רמת סודיות שהיה משתמש בה על מנת לשמור על מידע סודי שלו ,ולפחות ברמת סודיות
סבירה.

7.3

צד מקבל יגלה את המידע הסודי רק למי מעובדיו או קבלני המשנה הקשורים עמו ,וזאת אך
ורק וככל שהגילוי נדרש לשם קיום הוראות הסכם זה ותוך התחייבותם של אותם גורמים
לאותה רמת סודיות הנדרשת מצד מקבל בהסכם זה.

7.4

מוסכם על הצדדים ,כי ההתחייבות לשמירת סודיות דלעיל תחול על עובדי כל צד מקבל ,נציגיו
ו/או כל גורם הקשור בכל צד מקבל ,וכל צד מקבל יחשב כאחראי להפרת חובת הסודיות כאמור
על ידי מי מעובדיו ,נציגיו ו/או על ידי מי מהגורמים הקשורים בו.

7.5

עם דרישתו הראשונה של צד מגלה ,הצד המקבל ישמיד ו/או יעביר באופן מיידי לידיו של הצד
המגלה כל מידע סודי שבחזקתו ו/או בשליטתו של הצד המקבל ,לרבות כל תכתובת בעניין,
ויאשר בכתב ביצוע השמדה כאמור.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייבים הצדדים שלא לחשוף ו/או לגלות את פרטי הסכם
זה ואת עצם התקשרות הצדדים בהסכם זה ללא אישורו של הצד השני מראש ובכתב.

קניין רוחני
8.1

כל צד להסכם שומר לעצמו את כל הזכויות בכל זכות קניין רוחני בקשר עם המידע הסודי.

8.2

הצדדים מסכימים ,כי גילוי מידע סודי לצד השני והשימוש בו ,אינו מעניק בשום אופן לצד
השני ,כל זכות או רישיון ביחס למידע סודי ,מעבר לזכות להשתמש במידע הסודי לשם מטרות
הסכם זה בלבד.

8.3

הצדדים מסכימים ,כי אינם רוכשים זכות כלשהי בקניינו הרוחני של הצד השני ,לרבות לא
בסימני המסחר של כל צד.

איסור הסבת ההסכם
9.1

הצדדים לא יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות לאחר זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם על פי
הסכם זה לאחר למעט לחברות אחרות בבעלותם ,אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.

9.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הצדדים רשאים להמחות על דרך של מתן הודעה (אולם ללא צורך
בהסכמתה) ,את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי הסכם זה ,כולו או מקצתן ,לחברה אחרת
מקבוצת יד 2או גטנדר לפי העניין.

הודעות
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמופיע במבוא להסכם זה ,אלא אם ניתנה הודעה מפורשת בדבר
שינוי כתובתו של צד להסכם.
כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו כמפורט בראש ההסכם (כפוף לכל שינוי בה ,שהודעה
בכתב עליו נמסרה לצד האחר בהתאם להוראות סעיף זה) יראוה כאילו הגיעה ליעדה אם נשלחה בדואר
רשום  -כעבור שבעים ושתיים ( )72שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה
 ביום שלאחר יום משלוחה ובלבד שבידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אםנמסרה בכתובתו של הצד הרלבנטי באמצעות שליח  -בעת מסירתה כאמור ,בכפוף לכך שהתקבל אישור
נתקבל על מסירת ההודעה; באמצעות דואר אלקטרוני  -בעת שליחתה ,אלא אם התקבלה הודעת
שגיאה אצל השולח בגין מסירת הדואר האלקטרוני.

.11

שונות
11.1

שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על
פי כל דין ,או כוויתור או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא ,אלא אם הוויתור,
ההסכמה ,הדחייה ,הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

11.2

כל שינוי בהסכם זה לרבות תוספת או השמטה או ויתור אם יעשו לאחר חתימת זה לא יהיה
להם תוקף ,אלא אם הם נתונים בכתב ובחתימת כל הצדדים.

11.3

כל צד יישא במלוא הוצאותיו בנוגע למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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במקרה שייקבע ,כי הוראה מהוראות הסכם זה הינה חסרת תוקף ,בלתי חוקית או בלתי ניתנת
לאכיפה ,לא תשפיע קביעה כזו על תוקפן ,חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר ההוראות.

11.5

שום איחור בשימוש בזכויותיו של צד כלשהו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או הפעלתו
באופן שונה מהמפורט בהסכם לא ייחשב כשלעצמו כוויתור על זכויות כלשהן והוא יהיה רשאי
לממש ו/או להפעיל את זכויותיו ,כולן או חלקן ,הם על פי ההסכם והן על פי כל דין בכל עת
שימצא לנכון.

11.6

מקום השיפוט הייחודי בכל הנובע מהסכם זה הינו בעיר תל אביב יפו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

קורל תל בע"מ

גטנדר בע"מ

