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  מזון חלבי ספקי במאגר להיכללפנייה להגשת הצעות 

 הקרן למורשת הכותל המערבי של

 

 כללי .1

 ה שלהפקשירותי  מעניקה הקרן ,"(הקרן)להלן: "במסגרת פעילותה של הקרן למורשת הכותל המערבי 

 ,אירועי בר מצווה למשפחות באזור הכותל והרובע היהודי, וכן מקיימת פעילויות חינוכיות שונות

לצורך אירועים במסגרתן מגיעות קבוצות מגוונות לסיורים באזור העיר העתיקה והרובע היהודי. 

ו/או קל כיבוד  ו/או בסגנון בופה יםבוקר חלבי ינדרשת הקרן מעת לעת לאספקה של בר ופעילויות אלו,

 ."(מזון חלבי)להלן יחד: " כריכים חלביים

 להיכלל במאגר מועמדות שזו, להגי פנייההעומדים בתנאים המפורטים ב םספקי בזאת הקרן מזמינה

 . ("המאגראו " "מזון חלבימאגר )להלן: " למזון חלביהקרן 

  במאגר לרישום סף תנאי .2

 להלן: התנאים המפורטים בכל, במצטבר, העומדרשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר מועמד 

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

 ברי בוקר.וכריכים חלביים , כיבוד קללאספקה של  מתאיםתקף הרישיון עסק בעל  .2.2

שיון יצרן בתוקף יר - בירושלים שמטבחם ממוקם מחוץ לגבולות העיר העתיקה למועמדים .2.3

 .עבור המוביל שיון הובלה בקירוריורעבור המטבח המייצר  הבריאות מטעם משרד

טופס לקיחת אחריות המחייב  - העתיקה בירושליםהעיר שמטבחם ממוקם בגבולות  ועמדיםלמ .2.4

 .פנייה זול 'ד נספחכבנוסח המצורף  תנאי ייצור נאותים

על ידי הרבנות  תכשרות מהדרין )לא מהודרת( המפוקח ה שלעומד תחת השגח המטבח המייצר .2.5

 הראשית. 

 דרישות חובה לרישום במאגר  .3

 .1976-תשל"ו, לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתקף אישור ניהול ספרים  .3.1

, כשהוא חתום על ידי פנייה זול 'ה נספחכהמצאת טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף  .3.2

 .המבטח

 הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .4

 .בהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה 20.10.22החל מיום ניתן להגיש בקשה לרישום במאגר  .4.1

 נספחהמצורף כ "מזון חלבי למאגר להצטרף טופס "בקשה הגשת למאגר יתבצע באמצעות רישום .4.2

 https://drushim.thekotel.orgבכתובת:  המכרזים של הקרן, אתרלפנייה זו ומפורסם ב א'

לקמן כדכשהוא מלא וחתום כנדרש, בצירוף המסמכים שיפורטו  ,("מאגריםתחת הלשונית: ")

  "(.מסמכי הבקשה)להלן: "

להגיש באופן מקוון באמצעות אתר  יש הנדרשים, המסמכים הבקשה, בצירוף את טופס .4.3

https://drushim.thekotel.org/
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 האינטרנט של הקרן, בכתובת שלעיל. 

 הבאים: והאישוריםלטופס הבקשה יצורפו המסמכים  .4.4

 העתק תעודת עוסק מורשה. .4.4.1

 , כריכים חלביים וברי בוקר.כיבוד קללאספקה של  המתאים צילום רישיון עסק תקף .4.4.2

 ורישיון הובלה בקירור של המטבח המייצר רישיון יצרן בתוקף מטעם משרד הבריאות .4.4.3

בנוסח המצורף מחייב בתנאי ייצור נאותים  טופס לקיחת אחריות או של המוביל

 .)למטבח הממוקם בתחומי העיר העתיקה בלבד( פנייה זול 'ד נספחכ

 .1976-אישור ניהול ספרים תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.4.4

לפנייה זו, כשהוא חתום על ידי ' הנספח טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף כ .4.4.5

 .המבטח

  לעיל. 2.5 בהתאם למפורט בסעיףבתוקף צילום תעודת כשרות  .4.4.6

 .ספקהכשהוא חתום ע"י לפנייה זו,  נספח ב'מחירון המצורף כ .4.4.7

לוודא כי האישורים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים יהיו בתוקף בכל עת  ספקהבאחריות  .4.5

בקרות כל שינוי במסמכים , ולעדכן באופן מיידי את הקרן במהלך ההתקשרות עם הקרן

 ובאישורים הנ"ל.

רג באמצעות הדוא"ל, בכתובת: ולשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' אפרת גינזב .4.6

efrat@thekotel.org מזון מאגר  –. יש לציין בנושא הדוא"ל "הקרן למורשת הכותל המערבי

 ."חלבי

  למאגר צירוף .5

בכל  בקשה לרישוםשל כל  העמידתיבדוק את "(, הצוות המקצועימקצועי של הקרן )להלן: "צוות  .5.1

 זו לעיל.   פנייהתנאי הסף לרישום ובדרישות החובה המפורטות ב

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

 .ספקמה

למאגר. מובהר כי לצוות  ספקהבאם לצרף את  ויחליט הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה .5.3

ו/או להתנות את צירופו למאגר  ספקהמקצועי קיים שיקול דעת מוחלט ובלעדי, האם להוסיף 

 .מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור ספקוה, בתנאים

 עדכון המאגר .6

להיכנס למאגר. במסגרת העדכון תהא  ספקיםיעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות  המאגר .6.1

רשומים אשר אינם  ספקיםחדשים למאגר וכן להסיר  ספקיםרשאית הקרן לאשר כניסתם של 

, וזאת על פי שיקול דעתה ו/או בדרישות המפורטות בפנייה זו עומדים עוד בתנאי הרישום

 הבלעדי.

 במאגר לשימוש והעקרונות למתן שירותים התקשרות .7

mailto:efrat@thekotel.org
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בהתאם  אשר נכללים במאגר לצורך קבלת שירותים תתבצע הספקים התקשרות הקרן עם .7.1

 לשיקול דעתה הבלעדי של הקרן.

 בהתחשב,במסגרת שיקוליה, תהא הקרן רשאית ליתן עדיפות להתקשרות עם הרשומים במאגר,  .7.2

 זמינות, כשרות, יכולת שינוע, התאמה לאופי האירוע ועוד. :הבאים שיקוליםב ,היתר בין

במחירון  נקוביםה םמחיריה להצטרפות למאגר, מקבלים על עצמם הספקים אתבהגשת בקשה  .7.3

 . , ואלו יהוו תמורה מוחלטת לכל הזמנה שתוזמן מהם על ידי הקרןלפנייה זו ב'נספח המצורף כ

בנוסח שיוכן וייקבע בלעדית חתימה על הסכם התקשרות לקרן הזכות לבקש טרם ההתקשרות  .7.4

נוסף והכל על פי שיקול דעתה  /המסמכים דלעיל לרבות כל מסמך חדשהמצאת  ן ו/אועל ידי הקר

 הבלעדי.

על ידי גורמים שאינם הקרן לא תהא באחריות הקרן, והמועמדים  הזמנת שירותיםמובהר כי  .7.5

 מוותרים על כל טענה בנושא.

הקרן . על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר זה, הרשום במאגר תתבצע מעת לעת ספקהפנייה לכל  .7.6

מובהר . למתן השירות הנדרש לה באותה העת, על פי שיקול דעתה, שיהיה רלוונטי לספקתפנה 

ובפרט אין היא מתחייבת להיקף , הנמצא במאגר ספקכי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם 

הנמצא במאגר תהא על פי ספק החלטת הקרן באשר להתקשרות עם . כלשהו של התקשרות

עוד מובהר כי הקרן תהא  .צוות המקצועי והגורמים המוסמכים בקרןהמוחלט של ה ושיקול דעת

נוספים שאינם נכללים במאגר,  כריכים חלביים וברי בוקרמזון חלבי,  ספקירשאית להתקשר עם 

 .על פי שיקול דעתה המוחלט

  .אינה מהווה מכרזיובהר כי פנייה זו 

 .בכל עת בקשה להצטרף למאגר על פיהבאופן שניתן להגיש , פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, כמו כן

 



                                                        

 

 מזון חלבי למאגר להצטרף בקשה טופס -' א נספח

 

: הבאים הפרטים את למלא יש  

 

: _________________________________________________המבקש שם  

________________________________________: תאגיד מספר /זיהוי מספר  

: ______________________________________________________כתובת  

: ___________________________________פקס: _______________ טלפון  

Email ______________________________________________________:  

פי דין בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או טעות וכן בגין כל -בחבות המוטלת עליו על המבקש ישא .1

נזק לגוף או לרכוש שייגרם על ידו ו/או על ידי מהבאים מטעמו בגין ו/או בקשר לביצוע השירותים 

על פי פנייה זו, והוא ישפה את הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: "הקרן"( בגין כל נזק, 

 עה כאמור.הוצאה או תבי

 

אין בכל האמור בפנייה זו כדי להטיל על הקרן אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריות המבקש   .2

בהתאם להוראות התחייבות זו ולכל דין, והמבקש פוטר בזאת את הקרן מכל אחריות לכל נזק 

 מכל סוג שהוא שייגרם למבקש ו/או לכל צד ג' בקשר עם מתן השירותים. 

 
לרבות: החלפת מטבח ייצור,  ,כל שינויבאופן מיידי בקרות את הקרן ידע ליהמבקש מתחייב  .3

 .הנדרשים במקרה של החלפה כאמורלהמציא את האישורים כן ווכיוצ"ב,  ,החלפת מוביל

 
המבקש מקבל על עצמו את המחירים הנקובים במחירון המצורף כנספח ב' לפנייה, והם יהוו  .4

 ם מהמחירון, ככל שיוזמנו על ידי הקרן.תמורה מלאה וסופית לכל הזמנה של פריטי

 

מזון  במאגר להיכלל הצעות להגשת בפנייה כמפורט הנדרשים המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

רישיון יצרן בתוקף מטעם משרד , צילום רישיון עסק תקף, העתק תעודת עוסק מורשה: לרבות, חלבי

אישור ניהול ספרים , אחריות מחייב בתנאי ייצור נאותיםהבריאות ורישיון הובלה בקירור או טופס לקיחת 

 בבחירת לסייע שיכול כל מידע נוסף רלוונטיו, מחירון, תעודת כשרות טופס אישור קיום ביטוחים, תקף

 .המבקש

 

_______________________ 

 המבקש חתימת  

  



                                                        

 

 מחירון -נספח ב'

 כריכים -מפרט א'
 הנדרשים כולל משלוח עד היעדהמחיר הנקוב מגלם אספקת הפריטים 

מחיר עבור  פירוט  
 כשרויות
מהדרין 

 –לפחות
 כולל מע"מ

הכשרויות: בד"צ מחיר עבור 
רובין, בד"צ העדה"ח ובד"צ 

 כולל מע"מ - הרב לנדאו

 כריך   .1

ס"מ(  או בייגל,  28-32)לחמניית חצי בגט 

 לבחירה.

 לבחירה - ממרח חלבי או טבעוני

 סוגי ירקות  4

חלבון: טונה/ ביצה קשה/ תוספת 

חביתת ירק/ בולגרית/ צהובה  חביתה/

 .'וכדו

 לבחירה -מטבל אישי או מרכזי

: כל כריך יהיה ארוז באריזה אריזה

 . *אישית, כולל מפית

*על האריזה תהיה תווית המפרטת את 

לחילופין, כל סוג כריך  תכולת הכריך.

ית בארגז וישלח ארוז אישית, ללא תו

 נפרד המפרט את סוג הכריך. 

18  ₪ 19  ₪ 

 :ון'כריכון/סנדוויצ  .2

-7כריך קטן בלחמניית המבורגר בקוטר 

 ס"מ או בלחמניית אצבע. 9

 לבחירה -ממרח חלבי או טבעוני 

 סוגי ירקות  3

תוספת חלבון: טונה/ ביצה קשה/ 

חביתה/ חביתת ירק / בולגרית/ צהובה 

 .'וכדו

8  ₪ 10  ₪ 

 ברי בוקר -'במפרט 

מתומחר בנפרד )ראה להלן( איש לוגיסטי  . שירות ע"יהמחיר הנקוב מגלם אספקת המזון ושילוחו עד ליעד

למתן כחצי שעה לפני האירוע וכחצי שעה אחריו )עד שעתיים עבודה( וכולל נוכחות של איש לוגיסטי 

   האירוע. עריכה בסגנון בופה, כלים חד"פ, מפות, פינוי וקיפול בסיוםשירותי: 

 כולל מע"מ )לכל סוגי הכשרויות( מחיר למנה פירוט 

 .קרואסונים אישיים בטעמים Aמדרג 

 .בורקסים אישיים בטעמים

 .מוגז, מתוק, מים –שתיה קרה 

30  ₪ 



                                                        

 

מינימום 

הזמנה: 

 מנות 30

קפה, תה, סוכר, מים  –שתיה חמה 

  .חמים, חלב

 .מגוון – כריכים אישיים

 Bמדרג 

מינימום 

הזמנה: 

 מנות 20

 .קרואסונים אישיים בטעמים

 .בורקסים אישיים בטעמים

מוגז, מתוק, מים, שתיה  –שתיה קרה 

 .טבעית )תפוזים/לימונדה(

קפה, תה, סוכר, מים  –שתיה חמה 

 .חמים, חלב

 .מגוון –כריכים אישיים 

  .מגשי ירקות

 .סלט מרכזי גדול לבחירה

54  ₪ 

 Cמדרג 

מינימום 

 הזמנה:

 מנות 20

 .קרואסונים אישיים בטעמים

 .בורקסים אישיים בטעמים

מוגז, מתוק, מים, שתיה  –שתיה קרה 

 .טבעית )תפוזים/לימונדה(

קפה, תה, סוכר, מים  –שתיה חמה 

 .חמים, חלב

  .מגוון –כריכים אישיים 

  .מגשי ירקות

 .סלט מרכזי גדול לבחירה

  .מגשי פירות העונה חתוכים

  .פלטת גבינות קשות

 .טורטיות אישיות בטעמים

55  ₪ 

 Dמדרג 

מינימום 

הזמנה: 

 מנות 20

 .קרואסונים אישיים בטעמים

 .בורקסים אישיים בטעמים

מוגז, מתוק, מים, שתיה  –שתיה קרה 

 .טבעית )תפוזים/לימונדה(

קפה, תה, סוכר, מים  –שתיה חמה 

 .חמים, חלב

 .מגוון –כריכים אישיים 

  .מגשי ירקות

 .לבחירה סלט מרכזי גדול

  .מגשי פירות העונה חתוכים

  .פלטת גבינות קשות

 .טורטיות אישיות בטעמים

 .פוקאצ'ות/פיצות אישיות

75  ₪ 



                                                        

 

 .קישים אישיים

 .פלטת דגים מעושנים

  .ברוסקטה עם סלמון

 .קינוחים

 : )תקף לכל המדרגים( פירוט כמויות ומידות ביחס לתפריט ברי הבוקר

מלוח לאדם.יח'  2יח' מתוק +  2מאפים:   
.)במגוון טעמים ומילויים( יח' לאדם 2כריכים:   

 שתיה קרה – חישוב של 5 אנשים לבקבוק )בימים חמים, חובה שישיית מים בכל הזמנה(. 
.גר' לאדם, מפולט( 130איש )כ 20-פלטת ירקות: חישוב של פלטה ל  

. (לסועד' גר 100-80-)כ פלטת גבינות קשות  
איש.  20-פלטת פירות: חישוב של פלטה ל  

.יח' לאדם 2טורטיות:   
 קינוחים: כוסות מוס אישיות/מקרונים/פחזניות/רעיונות אחרים.

 כיבוד קל -מפרט ג'

 המחיר כולל אספקה ושילוח ליעד

 כולל מע"מ )לכל סוגי הכשרויות(מחיר  פירוט 

 לק"ג₪  33 ג "מגוון מאפים לפי ק  .1

 ₪  180 איש  15 -פלטת גבינות ל  .2

 ₪  120 איש  15 -פלטות ירקות ל  .3

 ₪  130 איש  15 -פלטת פירות ל  .4

 כללי

 כולל מע"מ מחיר  פירוט 

שירות ע"י איש לוגיסטי, כולל עריכה,  

 .לאירוע של עד שעתיים 'פינוי וכו

הזמנה לאירוע יחיד בסך כולל יובהר כי 

ומעלה תכלול שירות איש ₪  2,000של 

 ללא תוספת תשלום.לוגיסטי 

150   ₪ 

 

  



                                                        

 

 
 נספח פירוט השירותים –ג'  נספח

 לוגיסטיקה ושינוע: .1

 ספקהלספק את ההזמנה עד ליעד השילוח. בעת אספקת ברי בוקר, מתחייב  ספקהעל  •

 להקים את האירוע ולפנותו עם הסיום. 

לדאוג לעריכה אסתטית, מפות בד, כלים  ספקהבאירועים בהם נדרש שירות, באחריות  •

חד"פ איכותיים, עיצוב בכלי נוי, קופסאות ריקות למוצרים שנשארו עבור המשפחה 

 )במקרה שהיא תדרוש( ופינוי בסיום האירוע.

 .להניח את כל ההזמנה על הבר מההתחלה ולא בהמשכים ספקהבהזמנת ברי בוקר על  •

לא ישתמש בשיירי מזון באירועים עוקבים, יוציא לאירוע את כל המזון שהוזמן,  ספקה •

 . עודפות מנות למטבחוולא יחזיר 

 המתבקשת המשמעות כל עם המערבי הכותל ברחבת ופריקה אספקהלדאוג להספק על  •

 במחסנים או חנייהוקשיי  תנועה עומסי ,גישה קשיי מבחינת מורכב למקום באספקה

 יורה שעליו בירושלים מקום כל ו/אוהיהודי  ברובע הכותל ו/או ברחבת לכך המיועדים

 .הקרן נציג

 לספק ליעד ללא שירותי שינוע. ספקהאין באחריות הקרן לדאוג לחניה/פריקה, באחריות  •

 ישראלית זהות תעודת בעל להיות צריך הכותל ברחבת הציוד את לפרוק המגיע השליח •

 .המשטרה ובאישור בטחוני בבידוק מותנית שהכניסה כיוון

 

 ביטול: תנאי .2

תהא רשאית לבטל את ההזמנה, כולה או  הקרן -חלביים כריכים ו כיבוד קל בהזמנת •

 .ללא תשלום דמי ביטול מצד הקרן האספקה מועד טרם שעות 24 עדחלקה 

שעות  48הקרן תהא רשאית לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה עד  - ברי בוקר בהזמנת •

 .ללא תשלום דמי ביטול מצד הקרן האספקה מועד טרם

שעות  24 -פחות מ של זמן פרק בתוךוכריכים חלביים  כיבוד קלבמקרה של ביטול הזמנת  •

 -טרם מועד האספקה או במקרה של ביטול בהזמנת ברי בוקר בתוך פרק זמן של פחות מ

מעלות ההזמנה  75% לספק דמי ביטול בשיעור הקרן תשלם, שעות טרם מועד האספקה 48

לכל פיצוי ו/או  ספקה. פרט לתשלום דמי הביטול, לא יהא זכאי כולל מע"מ הכוללת

 תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

כריכים חלביים ו/או ברי בוקר( בגין נסיבות של  כיבוד קל ו/אובמקרה של ביטול הזמנה ) •

הביטול אם כח עליון או מצב בטחוני, הקרן תהא פטורה מתשלום דמי ביטול, וזאת אף 



                                                        

 

 שעות )ברי בוקר( ממועד האספקה. 48וכריכים חלביים( או  כיבוד קלשעות ) 24בוצע בתוך 

 מנגנון קנסות: .3

בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות, כגון איחור באספקה, אספקת מזון שאינו טרי וכדו',  •

בהתאם למנגנון הקנסות המפורט בטבלה המצורפת  ספקהרשאית הקרן לקנוס את 

 לפנייה זו. 'ונספח כ

  



                                                        

 

 טופס לקיחת אחריות -'דנספח 

 הקרן למורשת הכותל המערבי לכבוד:

 עבור הקרן למורשת הכותל המערבי לאספקת מזון חלביהנדון: אחריות מלאה 

הננו לקרן,  כריכים חלביים וברי בוקר, כיבוד קלאספקת במסגרת התקשרות עמכם לשירותי 

 מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 :, לרבותותבכל דרישות משרד הבריאות והרשויות השונ יםעומדועל פי חוק  הננו עובדים .1

יצרן בתוקף, רכב שינוע בקירור/מבוקר רישיונות אספקת מזון ממטבחים עם רישיונות עסק, 

 וביטוח המכסה את כל האמור כדלהלן.

על הובלת המזון בתנאים נאותים, באריזות שומרות חום/קור ובהתאם הננו מקפידים  .2

 ת כל דין.ולהורא

שעות, ובתנאי  4עלה על יועד שליחתה ליעד המבוקש לא של כל הזמנה מרגע הכנתה  הזמן .3

מעלות צלזיוס ומזון  70טמפ' של מזון חם מעל  ת:שהמזון נשמר בתנאים מתאימים, לרבו

 מעלות צלזיוס. 4-קר בקירור מתחת ל 

שות בטיחות המזון הנדרשות, ההפעלה של הארוחות בשטח יהיו על פי חוק ויעמדו בכל דרי .4

 תקנות משרד הבריאות והרשות המקומית.

כל הזמנה מטעמכם הינה באחריותנו המלאה וכל בעיה ברמה התברואתית היא על אחריותנו  .5

 המלאה.

 עבורה. שעשינואת הקרן בכל תביעה שתגיע בעקבות הפעלת אירוע מזון  אנחנו נשפה .6

 

 

 ________: וחותמת:  ________  חתימה  ח.פ_     ____ספק :  ___ שם

 

  



                                                        

 

 ביטוח – 'הנספח 
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 __________________ -"המבוטח" 

משרד ראש הממשלה ו/או  –הקרן למורשת הכותל המערבי ו/או מדינת ישראל  -"מבקש האישור" 
 עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 אספקת שירותי הסעדה וקייטרינג -"השירותים" 
 

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על
ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות 

שנים לאחר תום תקופת מתן  3ין ולכל הפחות לתקופה נוספת של מוצר כל עוד קיימת לו אחריות לפי ד
השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח 

 "ביטוחי המבוטח"(.-זה )להלן: " אישור ביטוחי המבוטח" ו
ם, את שאר הביטוחים כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכ

וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים 

 ערוך על פי כל דין.על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח ל
ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 

השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את 
טוח, מבקש אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הבי

  2019-1-6האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, 

 לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 
כל התחייבויותיו גם אם תמנע תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את 

מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע 
מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך 

 י המבוטח כנדרש.שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוח
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג 
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת 

מיד  בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור
על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -תביעת ביטוח אשר יוחלט על
מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל 

מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה  שינוי או תיקון שיידרש על
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 

ות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם ואין בכך כדי להטיל אחרי
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 
 טוח זה.המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף בי

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, 
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

או כלפי מי פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/-הסכם זה ו/או על
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

רוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל משלימים לביטוחי המבוטח, יע
ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף -ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף -משלים שייערך עלחבות נוסף ו/או 

 לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, 
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי 



                                                        

 

לגרוע מכלליות האמור, לרבות מוכנות המזון והשתייה וכלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות 
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון.
וטח לדרוש כי יערכו בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המב

 על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם 
בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את 

ידי קבלן המשנה, בין אם -ל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו עלמבקש האישור בגין כ
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם 

 לאו. 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 

ובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת מ  כלשהי.
לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש 
האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים 

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

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 

או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי  להוראות המפקח על הביטוח
הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה 
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 

שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי  מוסכם כי בכל מקרה בו יחול
להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר -הנערך עלהנם קודמים לכל ביטוח 

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
יום לאחר  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 ינוי או הביטול.משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר הש
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח 
 ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

אשר קיים ביטוח אחר ו/או היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כ
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

 חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
ם( יבוטל, אולם אין . חריג רשלנות רבתי )אם קיי2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 

 -בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
1981 . 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור 
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ל המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על ע
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
  



                                                        

 

 

 

 
 

 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.

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

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

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

הקרן למורשת הכותל המערבי שם: 
משרד ראש  –ו/או מדינת ישראל 

הממשלה 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: 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302) צולבת אחריות ₪   2,000,000     צד ג'
 משנה וקבלני קבלנים

(307) 
 לטובת תחלוף על ויתור

 (309) האישור מבקש
"ל המללתביעות  כיסוי

(315) 
בגין מעשי או מבוטח נוסף 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321האישור )

מבקש האישור מוגדר כצד 
 (322ג' )

 (328) ראשוניות
 האישור מבקש רכוש

 (329' )ג כצד ייחשב

 לטובת תחלוף על ויתור ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309) האישור מבקש

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328) ראשוניות

 לחילופיןאחריות המוצר/ 
 על אישור לקבל ניתן

 מוצר חבות חריג ביטול
 משקה /מזון מוצרי בגין

 ידי על המסופקים
 המבוטח

 (302) צולבת אחריות  ₪ 2,000,000    
 לטובת תחלוף על ויתור

 (309) האישור מבקש
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (328) ראשוניות
 חודשים 12 - גילוי תקופת

(332)  
       

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -041



                                                        

 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

  



                                                        

 

 קנסות -'ונספח 

הקנס לכל סכום  מהות

 מקרה

 ₪  250 הספק למטבח מנות החזרת בגין קנס

 ₪ 250 דקות  10קנס על איחור מעל 

 ₪ 250  מזון או כוח אדם  לרבות: כלים חד פעמיים,סרים וקנס על ח

 ₪ 250 אי עמידה בפרטי הזמנה

עמדו זמן ממושך שמקולקל, ירקות לא טריים, מנות  :קנס על מזון לא טרי

 בחוץ ועוד.

250 ₪ 

 ₪ 250 דקות 30סרים תוך והשלמת ח  קנס על אי

 ₪ 250 הפנייהקנס על אי עמידה בתנאי 

באירועים  שימוש בשיירי מזוןאי הוצאת כל המזון שהוזמן ו/או קנס בגין 

 עוקבים

250 ₪ 

 
 

 


