
                                                            

 
  של ספקי פעילויות ייחודיותאגר היכלל במל הגשת בקשות

 עבור הרשות לפיתוח ירושלים ירושלים פארק
 

לפי התחומים ) ייחודיות פעילויות לספקי פונה בזאת, "(י"הרל": להלן) ירושלים לפיתוח הרשות

ק פאר שלספקי הפעילויות הייחודיות יכלל במאגר להלהגיש בקשות , (המפורטים להלןלדוגמא 
 .י"לעבור הר ,ירושלים

 
 פארק את מקימה ,והגנים הטבע ורשות לישראל קיימת קרן, ירושלים עיריית בשיתוף ,י"הרל

 עמק, מוצא עמק, הארזים עמק אזור את וכולל ,דונם 00,111-כ של על שטח המשתרע ,ירושלים
 פעילויותל ציבורי משיכה מוקד האחרונות בשנתיים מהווה ירושלים פארק .צופים ועמק רפאים

 .(הפארק מצורפת למסמך פניה זהמתית של יסכמפת ) הטבע בחיק ונופש פנאי
 

ל "האירועים הנ. מגוונים וקהילה חברה רועייאבו  מתקיימים ,פארקהשל  יזהפי ולפיתוח במקביל
 .בארועים זמנייםכן במועדים קבועים ו השנה ימות במהלךבפארק  מתקיימים

 
 של תושבי ירושלים ובתודעה, בכלל הציבורית בתודעה ירושלים פארק של עמדומ את לבסס בכדי

שונים אשר הבאירועים  ייחודיות פעילויותספקי  ובלושי, לקהל תיולפעילומרכזי  כמוקד, בפרט
 של לאופיו יתאימו אלו פעילויות ייחודיות. י"הוראות הרלבהתאם ל ,פארקחלקי הביתקיימו 

 .לפארק יעד קהלי של יותר רחב מגוון למשוך ןומטרת ,שלו הפיתוח לשלביותכן ו הפארק
 

אשר ( תאגיד או עוסק מורשה) חיצוניים ספקים ידי-לע זמני באופן יופעלו הפעילויות הייחודיות
בעת , י"בגין כל פעילות תציין הרל .הפארק הנהלת עם ובתיאום באישור, יכללו במאגר האמור

 : הזמנת השירותים
 

 ;י עבור הפעלת הפעילות"ם להרלהאם הספק יידרש לשלם תשלו .א
 ;י בגין הפעלת הפעילות"האם הספק יהא זכאי למימון חלקי או מלא מאת הרל .ב

 .י"י וללא מימון מאת הרל"האם הספק יפעיל את הפעילות ללא תשלום להרל .ג
 

או כל היתר /כל אישור ו ,להשיג על חשבונו, כמו כן מובהר שבאחריות ספק הפעילויות בלבד
ידו -המבוצעות על פעילויותאו תקן החלים על סוג ה/או חיקוק ו/בדרישות כל דין וולעמוד 

 .לרבות קיום ביטוחים בהיקף הנדרש, בפארק
 

 :הפעלהה מועדי
 

רשימת זמנים ומועדים לאורך ימות השנה המועדפים לאספקת , הספק יצרף לפעילות המוצעת
דרש לדעת הספק לצורך שקילת בקשתו וכן כל פרט רלוונטי נוסף הנ, הפעילות המוצעת על ידו

 .י"והערכתה על ידי הרל
 

 עצמאי באופן לפעול יכולות, י"הרליד -המנויות להלן אשר יאושרו על מהפעילויות חלקמובהר ש
 והפקות לאירועים בצמידותאו /ו בלבד מסוימות בתקופות חלקןו, כולה השנה לאורך

 .י"הרלבהתאם להחלטת , בפארק המתקיימים
 



                                                            

 

 :להלןכד יהיו מהספקהמבוקשות לדוגמא  הפעילויותתחומי  סוגי
 

 .השוניםהפארק  מוקדי בין העוברת תיירותית רכבת .0
 (.ומעלה נוסעים 4-ל) משפחתיות יםיאופנ כולל, אופניים השכרת .2

 .אופניים על רכיבהשל  מיומנויותלימוד  מתקני .3
 .'ווכד נייד וסטיפ קיר, אומגות, חבלים פארק: מתקנים כגון הפעלת .4

 בלי או עם)' ווכד שדה בישולי, מהטבע ויצירה הפעלות הכולל אירוח חוויתי מאהל .0
 (.לקבוצות לינה אפשרות

 .ניידים מזנונים/קפה עגלות .6
 .פוניסוסי  על רכיבה/סוסים טיולי .7

 (.לא או לקרקע מקובע) פורח כדור הפעלת .8
 .קבוע/נייד בובות לתיאטרון תא .9

 
 .זו מובאת לשם הדוגמא בלבד ואינה מהווה רשימה סגורהרשימה 

 
 :תםבקשבמסגרת יפרטו להפעלת פעילות בפארק  בקשהמעוניינים להגיש פונים ה

 
 .הפעילות המבוקשת להיכלל במאגרומועדי נספח כללי המתאר את סוג  .0

 קשתולב הרלוונטי בתחום הפונהפירוט הניסיון המקצועי והמעשי של  –ניסיון בתחום  .2
 .(ככל שרלוונטי)

 .הפונהמסמך המעיד על רישיון עסק כדין על שמו של  .3
 .פרטי איש קשר של הפונה .4

 
נוסף שיכול תמונות וכל מידע רלוונטי , הדמיות, על הפנייה להיות מפורטת ולכלול ככל הניתן

 .לסייע בבחירת הפונים
 

נוספת בקול  בקשהאחת במסגרת קול קורא ואין מניעה להגשת  מבקשהאין מניעה להגשת יותר 
 .לא הוגשה כבר בעבר ונדחתה על ידי הצוות המקצועי בקשהובלבד שה, קורא עתידי

 
חתום , להיכלל במאגר ספקי פעילויות ייחודיות בפארק ירושלים בקשההטופס  יוגשו על גביפניות 

הורדה מאתר ולניתן לעיון  הגשת הבקשהטופס  .בצירוף המסמכים הנדרשים, ידי המציע-על
 .www.jda.gov.il :י"האינטרנט של הרל

 
או , Assaf@jda.gov.il: ל"באמצעות דואיש להגיש  ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,הפניותאת 

 2כיכר ספרא , ירייהקריית הע, י"הרללמשרדי או בהפקדת מעטפת הפניה , באמצעות דואר רשום
 .על הפונה לוודא קבלת פנייתו. 90322 ירושלים ,32226ד .ת ,ירושלים

 
 .12-6297609לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 

 

http://www.jda.gov.il/


                                                            

 :צירוף למאגר ספקי פעילויות ייחודיות

 
 הרלוונטי לתחום המבקשים את ויסווג יבדוק, "(הצוות המקצועי: להלן) י"הרל של מקצועי צוות

 המועמדים בחינת כי יצוין. עיסוקם בתחום ובקיאותם כישוריהם, לניסיונם בהתאם, יסוקםלע
 של רצון ושביעות עבודה עומס, ניסיון, אישיות יכולות ביניהם, קריטריונים מספר פי על תתבצע

 .המבקש ידי על, ניתנו אם, שניתנו קודמים משירותים אחרים גופים או/ו י"הרל
 

 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
 קיים המקצועי לצוות כי מובהר. פקי הפעילויות הייחודיותס למאגר המבקש את לצרף באם

 באשר טענה כל על בזאת מוותר והמבקש, למאגר מבקש להוסיף האם, ובלעדי מוחלט דעת שיקול
 .כאמור המקצועי הצוות להחלטות

 
י "הרל. י מתוך מאגר זה"על פי בחירה של הרל, הפנייה לכל ספק הרשום במאגר תתבצע מעת לעת

, למתן הפעילויות הנדרשות לה באותה העת, על פי שיקול דעתה, שיהיה רלוונטי תפנה לספק
ותחליט על פי שיקול דעתה האם , לפי הענין, לרבות קבלת הצעת מחיר או דרישה למימון

י "הרל. הספק מתחייב מצדו להעביר את הצעתו בהתאם לפנייה. להתקשר עם הספק על פי הצעתו
בפרסומים שהיא  (לפי התחומים והענין, או חלק מהם)ירותים רשאית לפרסם את נותני השתהא 

של הפארק פייסבוק עמוד ה, אתר אינטרנט, עיתונות, עלונים, לרבות חוברות)עורכת מעת לעת 
ספקי הפעילויות אינה מתחייבת להתקשר עם הספקים הנמצאים במאגר י "הרלמובהר כי . ('וכו

באשר י "הרלהחלטת . היקף כלשהו של התקשרותובפרט אין היא מתחייבת ל, הייחודיות
הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות המקצועי  ספקלהתקשרות עם 

י "כן מובהר כי אין ביצירת המאגר כדי לגרוע מזכותה של הרל .י"בהרלוהגורמים המוסמכים 
, ל"רבות באמצעות קקל)או גופים שאינם רשומים במאגר /להפעלת פעילויות באמצעות ספקים ו

כי אין , לפי שיקול דעתה, י תהא סבורה"וזאת במקרים בהם הרל, (ב"עירית ירושלים וכיוצ, ג"רט
 .מקום להפעלת פעילות כלשהי באמצעות ספקים אלו

 
 

 .אין הרשות לפיתוח ירושלים מתחייבת לקבל בקשה כלשהימובהר ש
 



                                                            

 
 מפת פארק ירושלים

 

 


