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 דירות לשירותי לינה עבור הקרן למורשת הכותלהגשת בקשות להיכלל במאגר 
לבעלי דירות נופש או פונה בזאת , ("השוכרתאו " "הקרןהקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: "
דירות של הקרן למורשת , להגיש בקשות להיכלל במאגר דירות העומדות להשכרה על בסיס יומי

 הכותל. 
 

 רקע כללי על הפרויקט
הקרן מפעילה תוכניות חינוכיות שונות במסגרתן מגיעות קבוצות לאירוח בשבתות באזור הכותל 

 ר.זו, ולצורך כך נדרשים לה פתרונות לינה באבירושלים המערבי והרובע היהודי
 

   .וסופי שבוע 'ה-'פעילות : ימים א
 

 סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות
המופיע באתר הקרן דירות ללינה" רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר 

 ובדף מטה. http://bids.thekotel.org/bids.asp –בכתובת 
 

טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט על המבקשים למלא את 
 להלן.

 
את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש  באמצעות אתר 

   otel.org/bids.asphttp://www.thekהמכרזים של "הקרן למורשת הכותל המערבי". בכתובת: 

 davido@thekotel.org    :כתובתל לפנות בדואר אלקטרוני לפרטים נוספים ניתן 
 

 יובהר כי פנייה זו אינה מהווה מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו עליה. 
 בכל עת בקשה להצטרף למאגר על פיה.כמו כן, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, באופן שניתן להגיש 

 
 :תנאים סף מצטברים לרישום במאגר

 :כללי .א
 בעל תעודת עוסק מורשה או פטור. .1

  בתוקף  רישיון עסקעסק בעל ארבע דירות או יותר יציג  .2
  חתימה על נספח הביטוח המצורף למסמך זה. .3

. 
 :מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 .פטור צילום של תעודת עוסק מורשה או עוסק .1
 אישור ניהול ספרים בתוקף. .2
 במקרה הצורך.-רשיון עסק .3
 .נספח הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח .4
 .הספק י"ע מלא – דירות למאגר להצטרף בקשה טופס .5

http://bids.thekotel.org/bids.asp
http://www.thekotel.org/bids.asp
mailto:davido@thekotel.org
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 ."הכספית ההצעה" נספח .6

 .עמוד כל בתחתי המציע י"ע חתומים למאגר ההצטרפות מסמכי כל .7

 
 במקרה של התקשרות יחולו התנאים הבאים:

 .בלבד מגורים הינה השכירות מטרת .1

בשבתות חורף החל מהשעה  13:00מועדי כניסה ויציאה: בשבתות קיץ כניסה החל מהשעה  .2
 . פינו הדירה יעשה עד ארבע שעות לאחר צאת השבת.12:00

 .חג/שבת מתום שעות 4 עד למשכיר תוחזר הדירה .3

 דירה צבוממיטות מוצעות, , ומסודרת שטופה, נקיה כשהיא לשוכרת תימסר הדירה .4
 תקין.)כולל מצב חשמל, מים, בטיחות וכו'(.

בשבתות חורף החל מהשעה  13:00מועדי כניסה ויציאה: בשבתות קיץ כניסה החל מהשעה  .5
 . פינו הדירה יעשה עד ארבע שעות לאחר צאת השבת.12:00

נהלות ששהה במקום וההתבמידה וייגרם נזק לדירה, תפנה הקרן את המשכיר לאורח  .6
 מולו ולא מול הקרן. בעניין תהיה

 . ₪ 50במקרה של אבדן מפתח תשלם הקרן למשכיר סך של  .7

מס  לרבות שהוא וסוג מין מכל, זה ומהסכם השכירות מן, הדירה מן הנובעים המיסים כל .8
 .המשכיר על יחולו, וממשלתיים עירוניים מיסים הכנסה, 

 .מהדירה או/ו השכירות מן הנובעים הבית וועד החשמל, המים בהוצאות ישא המשכיר .9

 מלבד, שהוא וסוג מין מכל, נוסף תשלום כל השכירות בגין או/ו למשכיר תשלם לא קרןה .10
 .השכירות דמי

 כנגד הצגת חשבונית מס. 45תנאי תשלום : שוטף+ .11

 .ממוחשבת רכש הזמנת באמצעות ורק הקרן נציגי י"ע ורק אך יבוצעו ושינויים הזמנות .12

 מדיניות ביטולים:  .13

  ללא חיוב. -מועד ההזמנהיום לפני  14עד 

 מסכום ההזמנה. 25%הקרן תשלם למשכיר  -יום לפני מועד ההזמנה 14פחות מ 

 
 

 ייעוץ ייחודי:סיווג ל
 התאמת הדירות המוצעות לצרכי הפעילות. יבדוק, "(הצוות המקצועיהקרן )להלן:  של מקצועי צוות
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 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניין כי מובהר
 קבלת לצורך, הבקשה בטופס המבקש ידי על צורפו שפרטיהם לממליצים ולפנות, מהמבקש
 .המלצות

 
 

 ויחליט, לעיל שפורטו הקריטריונים על, היתר בין בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות
 
 

 האם, ובלעדי מוחלט דעת שיקול קיים המקצועי לצוות כי מובהר. למאגר המבקש את לצרף באם

 המקצועי הצוות להחלטות באשר טענה כל על בזאת מוותר והמבקש, הנ"ל למאגר מבקש להוסיף
 .כאמור

 
 כלשהי. הצעהמובהר שאין הקרן מתחייבת לקבל 

 
הרשום במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר זה.  בעל דירההפנייה לכל 
הנדרש לה באותה העת,  השירותשיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למתן  לבעל דירההקרן תפנה 

על פי הצעתו. מובהר כי הקרן אינה מתחייבת  עמוותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר 
במאגר, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות.  הנמצא בעל דירהלהתקשר עם 

נמצא במאגר תהא על פי שיקול דעת המוחלט של הצוות ה עסקהחלטת הקרן באשר להתקשרות עם 
 המקצועי והגורמים המוסמכים בקרן.

 
 

 ביטוח : 

 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל   ”המשכיר“מבלי לגרוע מאחריות  .1
,את הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח  מתחייב לבצע על חשבונו ”המשכיר“דין, 

ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח א', 
 החוזה וכל הארכה שלו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 1.1 

 לתקופה. $ 500,000 -למקרה ו  $  500,000

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 
 בשם "ביט".

 של לפחות :ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות  1.2

 למקרה ולתקופה.  $  5,000,000  -לעובד  ו   $  1,500,000

לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים "המשכיר" ]מובן שעל "
 המגיעים כחוק, בגין עובדיו[.
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הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 
 בשם "ביט".

מעבידים כל עוד אינו מעסיק "המשכיר" פטור מלבצע ביטוח אחריות 
 עובדים.

 ו/או הקרן למורשת הכותל המערבי  …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .2
 ".משרד ראש הממשלה -ו/או מדינת ישראל 

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.

ימציא ל"קרן" אישור מחברת הביטוח, עפ"י  ”המשכיר“במעמד חתימת החוזה,  .3
 הנוסח המצ"ב כנספח א', אשר יכלול בין השאר :

 אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות. 3.1
 
 

 –אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות  3.2
יום ממועד מתן  30הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

 הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"קרן".             
 

יום לפני תום  15מתחייב להמציא ל"קרן" אישור חדש, לפחות  ”המשכיר“
 לכך עפ"י חוזה זה. מחויבתוקפו של כל אישור, כל עוד הוא 

 רשאי לבצע ”המשכיר”הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו .4
 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן   ”המשכיר“ .5

ל"קרן" וכן לפעול למימושן של  מידיתבעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך 
 הפוליסות.

בביטוחים המתאימים , הכוללים  מבנה הדירה ותכולתה  יבטח את ”המשכיר“ .6
 משרד ראש הממשלה , -, מדינת ישראלויתור על זכות השיבוב נגד "הקרן "

רשאי  ”המשכיר“, למעט אם הנזק יגרם על ידם בזדון.  ם והאורחים בדירהעובדיה
אולם הוא פוטר מאחריות את  המבנה והתכולה הנ"לשלא לבצע ביטוח עבור 

בגין והאורחים בדירה   םעובדיהראש הממשלה ומשרד  –מדינת ישראל  ,"הקרן"
 כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו. 

 הפוליסות כל י"עפ העצמית ההשתתפות סכומי לבכ בלעדית יישא  ”המשכיר“ .7
 .ל"הנ

מעביד בינו ו/או עובדיו -המציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד .14
מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. היועץ מתחייב לשאת ולשלם בעצמו ו/או קבלני משנה 

ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה מטעמו, וכן את 
כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס 

 וכמקובל בתחום פעילותו.בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין 

המציע, ככל שיזכה, יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן וטיב השירותים והמוצרים שיסופקו  .15
ידי מי מטעמו, וכן יהיה הוא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים -ידו ו/או על-ושיבוצעו על
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אה לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או הקרן, לרבות נזקים שייגרמו להם, כתוצ
 מביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים נשוא מסמך זה.
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 דירות ללינה למאגר להצטרף בקשה טופס

 

  :הבאים הפרטים את ולספק למלא יש

 

 ____________________שם המבקש: _____________________________

 

 _______________________: _________________מספר זיהוי/מספר תאגיד

 

 

 ____________________כתובת: __________________________________

 

 _____________________טלפון: _______________ פקס: ______________

 

Email __________________________________ :____________________ 

 

זמנה להגשת בקשות להיכלל המסמכים הנדרשים כמפורט בה כליש לצרף לטופס בקשה זה את 

 וכל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע בבחירת המבקש. במאגר

 תמונות של הדירה. נא לצרף

 

________________________ 

 חתימת המבקש
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 :דירה העומדת להשכרההמפרט טכני של 
 )על המשכיר להשלים את הפרטים שלהלן( 

 
 

 

 

  כתובת הדירה

  שטח  )במ"ר(

  מספר חדרים

  מספר מיטות מבוגרים

  מספר מיטות ילדים

  מספר לולים

 יש/ אין מזגן

 יש/ אין חימום 

 יש/ אין פלטה

 יש/אין מיחם

 יש/אין מקרר כולל התקן שבת

 יש/ אין מצעים ומגבות

)שמפו, מרכך, סבון  אביזרי רחצה והיגיינה
, נייר טואלט גלילים, נייר טואלט נוזלי

 (חתוך

 יש/ אין

 יש/ אין פ, קפה, תה, קומקום("פינת קפה )כוסות חד

 יש/אין חלב
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 :הצעת מחיר

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת אמצע השבוע 
 

   מחיר למיטה מבוגר

   מחיר למיטה ילד

   תוספת עבור לול 

   מחיר לכל הדירה
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  השכרת דירות – ישור  עריכת  ביטוחא -נספח א' 
 לכבוד

 )להלן : "הקרן"(   המערביהקרן למורשת הכותל 

 97500, העיר העתיקה, ירושלים  2רח' העומר 

 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 אירוח .השכרת דירות ל"קרן" לצורך :  נשוא אישור זה .1

 .……………………חוזה מס' : 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 לתקופה[.  $  500,000 -למקרה ו   $  500,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ

 ח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי הינו בנוס

 למקרה.  $  …………………השתתפות עצמית :  

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 למקרה ולתקופה  $  …………………   -לעובד  ו  $  ………………… 

 למקרה ולתקופה[.  $  5,000,000  - לעובד  ו $  1,500,000]לפחות :  

 הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי 

 .$  …………………השתתפות עצמית :  

 הקרן למורשת הכותל המערבי  ו/או …מבוטח : "בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם ה .5
אחריות כלפי צד  ת)+ סעיף אחריות צולבת בפוליסמשרד ראש הממשלה"  –ו/או מדינת ישראל 

 שלישי(.

לעיל  5הפוליסות הנ"ל כוללות סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הגורמים הנזכרים בסעיף כל  .6
 ועובדיהם והאורחים בדירות.

 5הגופים הנזכרים בסעיף ע"י  כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .7
  .לעיל,  אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם

שבכל מקרה וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ המבוטח לבינינו קייםשבין הננו מאשרים בזאת  .8
יום  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסות  צמצוםשל 

                                                          .                                                           מבוטח וגם ל"קרן"ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל
 

 בכבוד  רב,        

 מ..  חברה לביטוח בע"………                                                                                          


