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  1דף  
 

   2019דצמבר  08  

   ' כסלו תש"פי         

 

 אל: המציעים 

 Azureאספקת שירותי ענן ל במכרז מציעיםמענה לשאלות הנדון: 

 שניסבב הבהרות  – 2019( 12' ת )מס

 

דר הסעיפים ספי על , 5.12.19לשאלות שהתקבלו עד לתאריך  "(המוסד" –לביטוח לאומי )להלן  רצ"ב תשובות המוסד .1

 "(.שניסבב שאלות " –)להלן  במכרז

הבהרות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. להלן הבהרות המוסד  .2

  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה. במכרזהמציעים וגוברות על הנוסח המובא כל מחייבות את 

 על ההבהרות בסבב הראשון במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.יגברו ההבהרות בסבב השאלות השני כמו כן, 

ל ידי מורשי החתימה של ע מים, חתובסבב הראשון ובסבב השני תשובות המוסדשאלות ושל  יםיש לצרף להצעה תדפיס .3

 במכרז. 0.3.6.9כאמור בסעיף , בהצעה 0.3.6כנספח , המציע

 

 ברכה,ב

 המוסד לביטוח לאומי
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  2דף  
 

רכיב  מס'
 במכרז

 תשובה פרוט השאלה סעיף במכרז

פרק   .1
 המנהלה

 מבוקש כי: 0.7.5.1
" תמחקנה ובמקומן העתקי פוליסותהמילים " .א

 ".אישורי ביטוח בחתימת מבטחוייכתב "
 " תמחקנה.ואישור קיום ביטוחיםהמילים " .ב

תשומת לב עורך המכרז כי הפוליסות הינן חלק ממערך 
סודי שאינו  הביטוח הכולל של המציע וכוללות מידע פנימי

 רלוונטי לתנאי המכרז.

 שינוי במסמכי המכרז.אין  .א
 רז.שינוי במסמכי המכאין  .ב

 ותפוליס ילהגיש העתקהזוכה במכרז רשאי כי  בזאתמובהר 
במכרז  שאינו רלוונטי לדרישות המוסדמידע כל בהן ולמחוק 

, שמות של מבוטחים או ספקים אחרים ,מחירים :זה, לרבות

 מידע עסקי סודי וכיוצא בזה.כתובות, 

בתנאי ניתן לוותר על המצאת העתקי הפוליסות,  לחילופין,
שהיא מקבלת ומאשרת בחתימתה שחברת הביטוח תאשר 

להסכם  25ודרישות הביטוח המוגדרים בסעיף את כל תנאי 
על שחברת הביטוח תרשום במכתב נלווה או  0.7.3בנספח 

לפני שורת )  0.7.5אישור קיום ביטוחים בנספח גבי טופס 
 : (החתימה

ומקבלים את כל דרישות הביטוח בסעיף מאשרים אנו "
שם החותם, תפקיד בצירוף ,  "בהסכם 25סעיף הביטוח 

 .החותם, תאריך, חתימה ידנית וחותמת של חברת הביטוח

פרק   .2
 המנהלה

 מבוקש כי: 0.7.5.4
 " ברישא תמחק.הפוליסות והמילה " .א
 ".ייחתם" תמחק ובמקומה ייכתב "ייחתמוהמילה " .ב

 לעיל. 1ראה תשובה לסעיף שינוי במסמכי המכרז. אין 

פרק   .3
 המנהלה

 לעיל. 1ראה תשובה לסעיף שינוי במסמכי המכרז. אין  " ברישא תמחק.הפוליסות ומבוקש כי המילה " 0.7.5.5

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי לא  ב' 25סעיף  הסכם  .4
ניתן להעתיק את דרישות הביטוח לפוליסות הביטוח של 

 הזוכה. 

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

על הזוכה יהיה לקבוע ביטוח וסכומים מבוקש כי המילים " ג' 25סעיף  הסכם  .5
לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד 

לב עורך  " תמחקנה. תשומתלו, למוסד ולצד שלישי
המכרז כי אין בביטוחים הרלוונטיים כדי "למנוע הפסד" 

אלא כדי להוות כיסוי לסיכון ספציפי ואין בעריכת הביטוחים 
 עריכתם כדי למנוע הפסד כאמור.-ו/או באי

  :ג' בהסכם ישונה כדלקמן 25סעיף 

על הזוכה יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל "המילים 
האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למוסד ולצד 

 .יימחקו "שלישי
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  3דף  
 

רכיב  מס'
 במכרז

 תשובה פרוט השאלה סעיף במכרז

 מבוקש כי: ד' 25סעיף  הסכם  .6
לרכוש " ייכתב "נזק או אבדןלאחר המילים " .א

 ".הזוכה
תביעת.... ביטוח וכך גם לגבי המילים " .ב

" תמחקנה. לא ברורה מהות שמבטחות אותו
הדרישה. לחילופין מתבקש עורך המכרז להבהיר 

 את כוונתו.

 :ד' בהסכם ישונה כדלקמן 25סעיף 

 ".לרכוש הזוכה" ייכתב "נזק או אבדןהמילים "לאחר  .א

וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג במקום המילים : " .ב
שמבטחות  לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח

רשם יבביטוחי הרכוש של הזוכה י" : ייכתב"  אותו
 " .שהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המוסד

 מבוקש כי: ה' 25סעיף  הסכם  .7
 " תמחקנה.ימי עבודה 14המילים " .א
 " תמחקנה.העתקי הפוליסות והמילים " .ב

 שינוי במסמכי המכרז.אין  .א

  לעיל. 1בתשובה לשאלה כאמור  .ב

 מבוקש כי: ו' 25סעיף  הסכם  .8
 " תמחקנה.ימי עבודה 14המילים " .א
 " תמחק.בפוליסות והמילה " .ב
 המילה "אותם" תמחק. .ג
" תמחקנה ובמקומן כשהם מתוארכיםהמילים " .ד

 ".אישור קיום ביטוחייכתב "

 שינוי במסמכי המכרז.אין  .א

  לעיל. 1בתשובה לשאלה כאמור  .ב

יוחלפו במילים  "ימציא הזוכה למוסד אותם" ים המיל .ג
את הפוליסות ואישור  ימציא הזוכה למוסד" :אותהב

 1, בכפוף לאמור בתשובה לסעיף "םקיום ביטוחי

 לעיל.

 שינוי במסמכי המכרזאין  .ד

9.  
 

" תמחקנה ובמקומן כל עוד יש לו... דיןמבוקש כי המילים " ז' 25סעיף  הסכם
חודשים מתום מתן  36לתקופה נוספת בת ייכתב "

 ".השירותים על פי הסכם זה

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

 

 מבוקש כי: יא' 25סעיף  הסכם  .10
בהתאם " ייכתב "יהיה אחראילאחר המילים " .א

 ".לאחריותו
 " תמחקנה.על פי פוליסההמילים " .ב

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

 מבוקש כי: יב' 25סעיף  הסכם  .11
 " תמחקנה.וביטוח אחר שהסדירהמילים " .א
" ייכתב מכל אחריות לנזקלאחר המילים " .ב

 ".לרכוש"
 " בסיפא תמחקנה.כלפי הזוכההמילים " .ג

 שינוי במסמכי המכרז.אין 
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  4דף  
 

רכיב  מס'
 במכרז

 תשובה פרוט השאלה סעיף במכרז

 14, אולם איחור של עד מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב " יג' 25סעיף  הסכם  .12
יום בהמצאת אישור קיום הביטוח, ממועד דרישת המוסד 

 ".בכתב, לא יהווה הפרה כאמור

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

 

 :יד' ישונה כדלקמן 25סעיף  ".2016ביט " ייכתב "2019ביט מבוקש כי במקום " יד' 25סעיף  הסכם  .13

ביט מכל או  2019ביט "ייכתב  "2019ביט "המילים במקום 

  ."או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי  שנתון ומכל חברה

 מבוקש כי: טו' 25סעיף  הסכם  .14
" תמחקנה ובמקומן ייכתב 60לכל הפחות המילים " .א

"30." 
)ביטול פוליסה אפשרי רק על פי תנאי המילים " .ב

 " תמחקנה.הפוליסה והחוק(

 שינוי במסמכי המכרז.אין  .א

  .שינוי במסמכי המכרזאין  .ב

 

 שינוי במסמכי המכרז.אין  " תמחקנה.פגיעה בצנעת הפרטמבוקש כי המילים " טז' 25סעיף  הסכם  .15

 :יז' ישונה כדלקמן 25סעיף  יימחק. 4מבוקש כי ס"ק  יז' 25סעיף  הסכם  .16

  יימחק.  Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית" – 4סעיף 

 יז'. 25ביתר חלקי סעיף שינויים אין 

רשאי " תמחק ובמקומה ייכתב "יערוךמבוקש כי המילה " כ' 25סעיף  הסכם  .17
 ".לערוך

 :כ' ישונה כדלקמן 25סעיף 

 ."רשאי לערוך"ייכתב  "יערוך"המילה במקום 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי לא  כא' 25סעיף  הסכם  .18
ניתן לשנות את תנאי המכרז וההתקשרות באופן חד צדדי 

 ומעת לעת.

 כא' יימחק בזאת. 25סעיף  מקובל.

נספח   .19
0.7.5  

אישור 

 ביטוח

מתבקש עורך  לצורך חתימה על אישור קיום הביטוחים 
הפיקוח המכרז למלא את אישור הביטוח בהתאם להוראות 

 .15.5.2019מיום  6-1-2019מספר חוזר על הביטוח 

ם להוראות הפיקוח על התאבאישור ביטוח  0.7.5ב נספח "רצ
 .15.5.2019מיום  6-1-2019הביטוח חוזר מס' 
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  5דף  
 

   אישור קיום ביטוחים:  0.7.5נספח  
 

 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ישור.יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם

 המוסד לביטוח לאומי 
  שם

 דל"ןנ ☐
 ירותים ש  ☒
 ספקת מוצריםא  ☐
 ______חר: א ☐
 

 
 שכירמ  ☐
 וכרש  ☐
 כייןז  ☐
 בלני משנהק  ☐
 זמין שירותיםמ  ☒
 זמין מוצריםמ  ☐
 ______חר: א  ☐
 

 ח.פ. ת.ז./
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 13שד'  חיים ויצמן 

 ירושלים

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         

 301         צד ג'
302 
303 
304 
308 
309 
315 
318 
319 
320 
321 
324 
325 
326 
327 
328 
331  

אחריות 
 מעבידים

         

אחריות 
 המוצר

         

אחריות 
 מקצועית

        301 
302 
303 
308 
315 
316 
317 
318 
319 



 לביטוח לאומי המוסד  
       / אגף תשתיות תוכנהמינהל תמ"מ 

 Azureלאספקת שירותי ענן מכרז 
   2019( 12) מס' ת

 

  6דף  
 

 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327  

          אחר

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 בענן מחשובאספקת שירותי   090   

 
 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

 מידע מידע
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  7דף  
 

  'ב נספח
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף ביטוחפוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 קש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 מעמד מבקש האישור נוסח הפוליסה המבוטח מבקש האישור
מען הנכס  שם שם

המבוטח / כתובת 
 ביצוע העבודות

 
 בלן הביצועק  ☐

 בלני משנהק ☐
 וכרש ☐
 חר:_______א ☐
 

 ח.פ. .ז./ת ח.פ. ת.ז./

 מען מען

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / 
 שווי העבודה

כיסויים  השתתפות עצמית
 נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

        

        ופריצה גניבה
        עובדים עליו רכוש
        סמוך רכוש
        בהעברה רכוש
        הריסות פינוי

         צד ג'

אחריות 
 מעבידים

        

         אחר

 
 

 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  8דף  
 

 נספח השירותים  -נספח ג' 
 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות השירותקוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה
 072 שירותי ניטור 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק
 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(שירותי  005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 מערכותשירותי תחזוקת  009 בקרת מוסדות חינוך
 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות
 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה
 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 מיוחדיםדרישות מיוחדות/צרכים 
 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 הובלות והפצה
 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים
 090 בענן מחשובאספקת שירותי  - 020 אירועים/אולמות אירועיםהפקת 

 091 - 021 הריסות/פינויים
 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט
פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026 והובלה
- 

096 
 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות
 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות
 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 ח אדםוכ
 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים
 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע
 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה
 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים
 115 - 045  / השקעות ויזמותנדל"ן 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 046 לילדים

- 
116 

 117 - 047 ניהול מבנים
 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ
 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת
 122 - 052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
123 

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ
 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה
 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
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  9דף  
 

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות השירותקוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות
 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים
 136 - 066 שירות לאומי

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 
 067 ומלונאות

- 
137 

 138 - 068 שירותי ביקורת
 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת
 

 נספח סעיפים מיוחדים  -נספח ד' 
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 
- 

373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 380 - 310 מוצרכיסוי  למשווקים במסגרת חבות 
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 המוסד לביטוח לאומיכיסוי לתביעות 

 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה
 387 - 317 אחר )יש לפרט( -מבוטח נוסף 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 389 - 319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש  - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 האישור
320 

- 
390 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 392 - 322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח
 393 - 323 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים
 395 - 325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור מבקש

327 
- 

397 
 398 - 328 מבקש האישור ייחשב כצד ג'רכוש 

 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 400 - 330 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 401 - 331 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
- 332 - 402 
- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
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  10דף  
 

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
 

 נספח הנכסים המבוטחים -נספח ה'
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 


