
580535        קרן      125.4.5

קול קורא לשכירת חללים לשימושים יומיים
ב"בית הנסן", מרכז תרבות לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה בירושלים

 הרשות לפיתוח ירושלים )"הרשות"( מפרסמת בזאת קול קורא לשכירת חללים לשימוש יומי, 
ב"בית הנסן", מרכז תרבות לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, הממוקם ברחוב גדליהו אלון 14 בירושלים 

)"המתחם"(. 

הרשות מזמינה בזאת ארגונים, חברות, עמותות וגופים פרטיים, להגיש בקשה לשכירת חללים 
במתחם לקיום אירועים ו/או פעילות ו/או צילומים שאינם פתוחים לקהל הרחב ואינם כוללים 

פרסום האירוע לציבור. 

יובהר כי לא יתאפשר קיום אירועים פרטיים כגון חתונות, בר מצוות וכיוצ"ב.

אישור בקשות לשכירת חללים במתחם כפופה לעמידה בתנאי נוהל המתחם, והחלטת מנהל 
המתחם, מנהל הרשות או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם המוחלט.

לפרטים נוספים יש לעיין בתנאי נוהל המתחם המפורסם באתר האינטרנט של בית הנסן בכתובת: 
hansen.co.il

hansen@ranwolf.co.il :לשאלות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני בכתובת

פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, וניתן להגיש בקשות על פי קול קורא זה כל עוד הודעה זו מפורסמת 
באתר האינטרנט של בית הנסן.

מובהר כי הרשות אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.
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   לטווח קצר/יומיים  רועים יאת חללים להשכרהל נו

 וטכנולוגיה  מדיה ,עיצובמרכז ל "הנסן יתב"ב

 כללי  .1

מרכז תרבות המתמחה    -  "הנסןבית  "  נהלת את מ   ,"(הרשות)להלן: "רשות לפיתוח ירושלים  ה

   .יםל שבירו 14ו אלון ה, ברחוב גדלי"(המתחם)להלן: " עיצוב, מדיה וטכנולוגיהב

חלל אפשר  להרשות    בכוונת  יומייםמתחם  ב  יםהשכרת  ק/לשימושים    ,ארגוניםל  צרלטווח 

ואי   עמותות  ,רותבח הרחב  לקהל  פתוחים  שאינם  פרטיים  פוגופים  כוללים  האירוע נם    רסום 

 ות. שיווקית כולל רשתות חברתיפלטפורמה ב ורלציב

 

  הגדרות .2

  אירועים"

יומיים  

פתוחים  

   "לציבור

לציבורהפתו   ותפעילוי  תרבולבע  חות  תוכן  מטרוות  ללא  פעילויות  תי  או  רווח  ת 

 כגון:י עם מטרות רווח מסחר /תי רבובעלות תוכן ת

של    לות פעי   (,ו'וכד יו,  גלריה, סטוד  שטח לטובת מפעילי תוכן תרבות )כגון: השכרת  

פעילות   חש  אירועים  , קהילתיתעמותות,  תרבות בעלי  אירועי  בינלאומית,    יפה 

 .  'ום וכד איכותיי

למ שכולליםטאירועים  רווח  קצר  לותפעילצורך    טחשהשכרת    רת  כגון    לטווח 

מסחר כנסיםי,  פסטיבל  חברה,  ואשר  וכד   אירועי  קשרהינם  ו'  ורוח    לאופי  בעלי 

 ת שתתקיים במתחם.ף לפעילוהמתחם ו/או בעלי ערך מוס 

 צ"ב ווכי   ותבר מצו ,ונותחתכגון  יום אירועים פרטיים יובהר כי לא יתאפשר ק

  אירועים"

ומיים  י

סגורים ללא  

   "פרסום

טווח/יומית  לותפעי לצורך    שטחהשכרת   הרחב ש  קצרת  לקהל  פתוחה    אינה 

 האירוע בפלטפורמות השונות.  של רסוםושאינה כוללת פ

ק יתאפשר  לא  כי  או  ום  י יובהר  פרטיות  פרטיים  שמחות  של  אירועים  שאינם 

 ריים ופים מסחגרגונים, עמותות או א

 

 ו/או הכוללים פרסום חים לציבורפתו מסחריים/ותייםעים תרבאירוום קילאות  ככללי ז .3

  עמוד בתנאים הבאים:על האירועים שיתקיימו במתחם ל

 ורטות לעיל. תחם ועומד בהגדרות המפהאירוע תואם את אופי המ .א

 יפריע לפעילויות האחרות במתחם  אאירוע של .ב

 . תי של המתחםהשנ יםוער יוח האלב משתלב אירוע ה .ג
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פוגעני, הימורים, עידוד אלימות מכל  תוכן בעל אופי מיני  הכוללים ים  וער ום אייותר קי א ל .ד

 ליטית. הסתה דתית או פופלגתית,  סוג, פעילות מ

 . תהא סופית והחלטתה  בקשה לאירוע או לא  לאשרמובהר כי לרשות שיקול דעת מוחלט האם 

 

 רסוםפ סגורים לקהל הרחב וללא צילומים/ אירועיםיום קלכללי זכאות   .4

  הבאים:על האירועים שיתקיימו במתחם לעמוד בתנאים 

, על פי שיקול  לקיום האירוע וי מטעמאו מ נציג מנהל הרשותאו ל המתחם  ור מנהאיש קבלת  .א

 דעתם המוחלט. 

אי .ב קיום  יותר  מיני  ים  רועלא  אופי  בעל  תוכן  עיהי  פוגעני,הכוללים  מכל  מורים,  דוד אלימות 

 ת או פוליטית. הסתה דתיפעילות מפלגתית,  סוג, 

 

 הגשת בקשה  .5

 /ahdMxM2tsbfQp7doyhttps://goo.gl/forms :להלן קבלינ מסירת כל הפרטים

 

 הליך בחינת הבקשות  .6

ידי    לעיל  5עיף  סבכאמור  בלינק  בחינת הבקשה שתוגש   נציג מנהל  ו  אל המתחם  ה מנתבחן על 

 . ומטעמ יאו מ הרשות

תאושר   בסעילפי  הבקשה  הזכאות  שיקו4  -ו  3פים  כללי  פי  על  הרשות, ,  של  דעתה  מותנית  ו  ל 

 וקש.המב בתאריך קשיות החלל המבובפנ

ת רק לאחר אישור הצעת המחיר בכתב והסכמה לתנאי הביטול המפורטים בהצעהחלל ישוריין  

 המחיר. 

 

 םתשלו .7

אשר  התשלום    גובהרשאי לקבוע את  הא  יו  י מטעמת או מרשול הה מננציג  או    םמנהל המתח

 ה. המצורף לנוהל ז , בהתאם לתעריפוןמבקשי קיום אירועיםיגבה מי

 

 כללי  .8

פע  ניתן .ו להגיש  בקשויהיה  נוספת  שהוגשו  ם  בתנאי  ת  עמדו  לא  אך  יותר  מוקדם  במועד 

וזאת   כלהנוהל,  לתיקון  בתנא  בכפוף  לעמוד  מנת  על  יידונו  הנוהלי  הנדרש  אלו  בקשות   .

 קיימים במועד הגשתן.  הלים שיהיובסיס הנ ש, עלמחד

https://goo.gl/forms/tsbfQp7doyahdMxM2
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ז ת  א  ,רשאית לשנות או לבטל בכל עתהרשות   .ז נוהל  ם לביצועו,  התנאיאת  או  ה  הוראות 

 . והמוחלטהבלעדי   הדעת -פי שיקול-על

לצר .ח הינו  זה  בומסמך  לראות  ואין  בלבד,  והנחייה  הבהרה  בכל  מחיי  מסמך   כי  צורה  ב 

 . אשהי

 

   ranwolf.co.il hansen@–רוני אלקט  בדואר ,תחם, המ הלתנילמ ניתן לפנות  לבירורים

 

 


