
 

 בתי המלוןבמאגר  להיכלל הבקש להגשת הזמנה

 הקרן למורשת הכותל המערבי של

 

 כללי .1

בשטח הממוקמים  אכסניותו מלון בתי בזאת "( מזמינההקרןהקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: " .1.1

להיכלל  מועמדות עומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, להגישו המוניציפאלי של העיר ירושלים

 ."(המלון בתי מאגר)להלן: "הקרן המלון של  בתי במאגר

הרישום במאגר בתי המלון הינו למתן שירותי הארחה לקבוצות הנוטלות חלק בסיורים וסמינרים  .1.2

 ו/או בסופי שבוע.וזאת באמצע שבוע אירועים ותוכניות חינוכיות שונות, מטעם הקרן במסגרת 

 מלונות במאגר לרישום סף תנאי .2

התנאים  בכל, בעלותושב האתריחד עם  ,העומדמועמד  בתי המלוןרשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר 

 :במצטבר להלן המפורטים

 .1975-( כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ותאגיד או יחיד)הינו עוסק  המועמד .2.1

)לעיל  בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים הממוקמיםברשות המועמד בית מלון ו/או אכסניה  .2.2

 ."(בית המלוןולהלן: "

 .תקף המתאים להפעלת בית מלוןרישיון עסק  לבית המלון .2.3

 )ככל שמסופק מזון בבית המלון(. ירושלים רבנות מטעם כשרותלבית המלון תעודת  .2.4

 מלונותהדרישות חובה לרישום במאגר  .3

, לרבות כל 1976-ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1

 האישורים הנדרשים.

לפנייה, כשהוא חתום על ידי  'ב נספחכ המצאת טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף .3.2

 .המבטח

 הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .4

" בתי המלון למאגר להצטרף טופס "בקשה הגשת יתבצע באמצעות בתי המלוןלמאגר  רישום .4.1

בכתובת:  המכרזים של הקרן, אתרלפנייה זו ומפורסם ב א' נספחהמצורף כ

https://drushim.thekotel.org (" :מאגריםתחת הלשונית")  כשהוא מלא וחתום כנדרש, בצירוף

  "(:מסמכי הבקשההמסמכים שיפורטו לקמן )להלן: "

, כולל: מיקום, מס' חדרים, מתקנים, נגישות לאנשים עם בית המלוןחומר רקע אודות  .4.1.1

, מספר מתקני פנאי כנסים/ תפוסת חדרים ממוצעת, אולמות אירועים/כשרות, מוגבלות, 

  .וכו' חדרי אוכל, בית כנסת

 .תקף שיון עסקיר צילום .4.1.2

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישור ניהול ספרים .4.1.3
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 . לבית המלון ביחס או הסכם ניהול בתוקף שכירות חוזה או בעלות אישור .4.1.4

 .לפנייה, כשהוא חתום על ידי המבטח 'ב נספחכ טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף .4.1.5

 המלון.חומר פרסומי המתאר את בית  .4.1.6

 מחירון עדכני של בית המלון. .4.1.7

במהלך  בכל עת יהיו בתוקף שיונות והביטוחים הנדרשיםיהר ,האישורים כיבאחריות הספק לוודא  .4.2

  .ההתקשרות עם הקרן

 . ישmiriz@thekotel.orgבאמצעות הדוא"ל, בכתובת:  מרים זלוףלשאלות והבהרות ניתן לפנות ל .4.3

 ".בתי מלון מאגר –המערבי  "ל "הקרן למורשת הכותלהדואלציין בנושא 

 בתי המלון למאגר צירוף .5

מוצע בכל  מלוןבית של כל  עמידתו"( יבדוק את הצוות המקצועיצוות מקצועי של הקרן )להלן: " .5.1

  תנאי הסף לרישום ובדרישות החובה המפורטות בהזמנה זו לעיל. 

מובהר כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים  .5.2

 .מהמועמד

למאגר. מובהר כי לצוות  בית המלוןבאם לצרף את  הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה, ויחליט .5.3

 ו/או להתנות את למאגר הנ"ל בית מלוןהמקצועי קיים שיקול דעת מוחלט ובלעדי האם להוסיף 

, והמבקש צירופו בתנאים, לרבות תנאים הנוגעים למחיר שהוצע על ידו בטופס ההצעה הכספית

 .מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור

 .כל בקשה לרישוםמתחייבת לקבל  אינה הקרןכי מובהר  .5.4

 המאגר עדכון .6

 וזאת ,בכפוף לפרסום פנייה זו באתר המכרזים של הקרן שוטף באופן יעודכן המלון בתי מאגר .6.1

 במענה לבקשות מועמדים להצטרף למאגר. 

תוכל הקרן לאשר כניסתם של בתי מלון חדשים למאגר ולהסיר בתי מלון אשר  ,העדכון במסגרת .6.2

 אינם עומדים עוד בתנאי הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 במאגר לשימוש והעקרונות למתן שירותים התקשרות .7

על פי האמור  אשר נכללים במאגר לצורך קבלת שירותים תתבצע בתי המלוןהתקשרות הקרן עם  .7.1

 בתקנות חובת המכרזים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקרן.

הרשומים  מסוימים בתי מלון במסגרת שיקוליה, תהא הקרן רשאית ליתן עדיפות להתקשרות עם .7.2

 :הבאים שיקוליםב ,היתר בין בהתחשב,במאגר, 

 מרחק מהעיר העתיקה. .7.2.1

 .מחיר .7.2.2

 .זמינות .7.2.3
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 .כמות משתתפיםבית המלון ביחס לגודל  .7.2.4

מתקנים,  ,מיקום: מבחינת)ו/או המשתתפים התאמה לצורכי הקרן ולצרכי האירוע  .7.2.5

 .ד(ועו , כשרותנראות, איכות אולמות,

מאגר, יידרש הספק לקיים את כל ב הרשום מלוןבית  שלהקרן להתקשר עם ספק מסוים  החליטה .7.3

 בדרישותאו /ו. ספק שלא יעמוד בתנאים שיפורטו בפנייה לקבלת הצעת מחירהתנאים והדרישות 

כאמור, תהא רשאית הקרן לבטל את רישומו במאגר באופן מלא או חלקי )ככל שהגיש מספר 

 .המוחלט דעתה שיקול פי על(, מלונות

הצעת המחיר עבור בית  בטופס הספקהמחיר שהציע פי  התמורה שתשולם בגין השירותים תהא על .7.4

תקף הן לפעילויות של הקרן למורשת הכותל  יהא בהצעת המחירמובהר כי המחיר הנקוב  .המלון

 המערבי והן לפעילויות שבמימון ידידי הקרן למורשת הכותל המערבי.

נוסף והכל  ש/לקרן הזכות לבקש טרם ההתקשרות המצאת המסמכים דלעיל לרבות כל מסמך חד .7.5

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מתוך המאגר על ידי גורמים שאינם הקרן לא תהא באחריות הקרן,  בתי המלוןמובהר כי הפעלת  .7.6

 מוותרים על כל טענה בנושא. והספקים

ובפרט אין היא  ר,במאג הרשומיםספקי בית המלון  מובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם .7.7

הנמצא  מלון עם ספק ביתהחלטת הקרן באשר להתקשרות . של התקשרותמתחייבת להיקף כלשהו 

 .המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים המוסמכים בקרן םבמאגר תהא על פי שיקול דעת

 

 . אינה מהווה מכרזיובהר כי פנייה זו 

 

 

 



 

 מלון בתי למאגר להצטרף בקשה טופס -' א נספח

 

: הבאים הפרטים את למלא יש  

 

: _________________________________________________המבקש שם  

: ________________________________________תאגיד מספר /זיהוי מספר  

: ______________________________________________________כתובת  

___________________________________: פקס: _______________ טלפון  

Email ______________________________________________________:  

 

 

 

 בתי במאגר להיכלל בקשות להגשת בהזמנה כמפורט הנדרשים המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

, עסק רישיון העתק, מורשה עוסק תעודת העתקחומר רקע אודות בית המלון, , פרופיל: פירוט לרבות, המלון

מחירון בית , ספרים ניהול אישור ,אישור בעלות או חוזה שכירות או הסכם ניהול בתוקף ביחס לבית המלון

 .המבקש בבחירת לסייע שיכול נוסף רלוונטי מידע וכל, המלון

 

 

 

________________________ 

המבקש חתימת  



 

 

 ביטוח - ב נספח

 :לעניין הגדרות נספח ביטוח זה
 _________________. -" המבוטח"
או מנהליהם /או נבחריהם ו/או עמותות בשליטתם ו/מ ו"או משרד רוה/ר ו"הקרן למורשת הכותל המערבי ע -" מבקש האישור"
 או עובדיהם/ו

 שירותי לינה והסעדה –"השירותים"
 

אצל חברת ביטוח , על המבוטח לערוך ולקיים, פי כל דין-או על/פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על
ב לנספח זה "את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצ,  מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים

 "(.אישור ביטוחי המבוטח" -ו" ביטוחי המבוטח: "להלן)להלן 

על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור לפני מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה , ללא כל דרישה מצד מבקש האישור
בהתאם , חתום בידי מבטח המבוטח, את אישור ביטוחי המבוטח, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, על הסכם

 )  2019-1-6ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההון, להוראות המפקח על הביטוח

לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על , אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה מובהר כי

ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט , פי הסכם זה

או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך /או דרישה כלפי מבקש האישור ו/ת כל טענה ומוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלו. לעיל

 .שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש

טח יהיו לדאוג ולוודא שביטוחי המבו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח
כן מתחייב . בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח

המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 
 . מבקש האישור להגישה למבטחיםידי -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על , מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל
בהמצאת , מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח. מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה

או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי /או באי בדיקתם ו/או בבדיקתם ו/בגין עריכת ביטוחים אלה ואישור ביטוח 
או לצמצם את /או על מי מטעם מבקש האישור ו/המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו

 .פי דין-או על/פי הסכם זה ו-אחריות המבוטח על

על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח , של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זהבכל מקרה 

 .על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה

הינה בבחינת דרישה , כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת
למבוטח לא תהא כל . פי דין-או על/פי הסכם זה ו-שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על, ית המוטלת על המבוטחמזער

או /או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/טענה ו
 .הביטוח שהוצא על ידי המבוטחאו היקף הכיסוי /כל טענה אחרת בנושא גובה ו

יערוך , או משלימים לביטוחי המבוטח/או לערוך ביטוחים נוספים ו/ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו

פורש ייכלל סעיף מ, ידו-או משלים שייערך על/בכל ביטוח רכוש נוסף ו. על חשבונו, או המשלים כאמור/המבוטח את הביטוח הנוסף ו

בכל . למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, או כלפי מי מטעם מבקש האישור/בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו

 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור-או משלים שייערך על/ביטוח חבות נוסף ו

מאחריות לאבדן או לנזק , את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, באים מטעמובשמו ובשם ה, המבוטח פוטר
או בו /או הפעילות ו/לרבות אובדן תוצאתי אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות המבוטח לרבות המבנה בו מתקיים האירוע ו

זקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם ניתנים השירותים וכן רכוש שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים וכן מאחריות לנ
 .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים

על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים , או בקשר עם השירותים/בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו
 .ביחס להיקף וסוג פעילותם



 

 

או /בין אם בוצעו באמצעותו ו, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, למען הסר ספק מובהר בזאת

או נזק שייגרם בשל /או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/המבוטח ישא באחריות לשפות ו. באמצעות קבלני משנה מטעמו

או בביטוחי קבלני המשנה מטעם /מכוסה בביטוחי המבוטח ואו נזק כאמור /בין אם אובדן ו, ידי קבלן המשנה-השירותים שבוצעו על

 . המבוטח ובין אם לאו

כי המבוטח יהיה , מובהר  .או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי/אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו

מוסכם במפורש כי המבוטח , כמו כן. ות העצמיתלרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפ, אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים

בגין נזקים , או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/יהא חייב בפיצוי ו

 .שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב
 
 

יובהר כי על המבוטח . מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בומוסכם בזאת כי המבוטח 
. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה. חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך

 .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב
 

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם

או דרישה בדבר שיתוף /או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/ידי מבקש האישור ו-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 .ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור  30א לא ייכנס לתוקף אל, שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח

 .בדבר השינוי או הביטול

לא תגרע מזכויות , או עובדיו ומנהליו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו

 .מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור

או מתן השירותים נשוא /טוחי המבוטח כוללים חריג פעילות אתגרית מוצהר ומוסכם בזאת כי חריג זה לא יחול בכל הקשור לפעילות והיה ובי

 .הסכם זה

או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים /כאשר קיים ביטוח אחר ו, או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח/היה וקיים סעיף המפקיע ו

או /או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או ביטוח חסר ו/או אמצעי מיגון ו/מוקדמים לכיסוי ו

 .הבאים מטעמו

אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות , יבוטל( אם קיים)חריג רשלנות רבתי . 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 

 . 1981 -א "המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמהמבטח וחובות 

אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור

 . אדם שגרם לנזק בזדון

 . העצמיות החלות על פיהןעל המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות 

 .הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית
  



 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/  ת. סיום ת. תחילה
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' יש

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (321מבקש האישור ) -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 
(329) 

      אחריות מעבידים
20,000,000 

 
 
 

 ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
היה וייחשב כמעבידם  -מבוטח נוסף 

 (319של מי מעובדי המבוטח )
 (328)ראשוניות 

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
076 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 . ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקףבאישור ביטוח כללי * 
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

למורשת הכותל הקרן שם: 
המערבי ע"ר ו/או משרד רוה"מ 

ו/או עמותות בשליטתם ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 


