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 פתש"ה         לולא         
 2020       פטמברס

 נוהל סיוע בשיווק ופרסום של מסלולי תוכן תיירותיים 

 ה תבירושלים וסביב

 מטרות  .1

העצמת חוויית ול התיירותלפעול לקידום "( מבקשת הרשותהרשות לפיתוח ירושלים )להלן: "
עריכת אוסף של סיורים ומסלולי תוכן תיירותיים וזאת באמצעות  בירושלים, הביקור

 (. "פרויקט"ה , כמפורט בנוהל זה להלן )להלן:והסביבהירושלים המתקיימים ב

הרשות תציג ותפרסם מידע מתוך אוסף המסלולים במספר פלטפורמות, בהן אתר התיירות 
, חוברות מידע www.itraveljerusalem.comהרשמי של ירושלים במרשתת, שכתובתו: 

 רשות. לתייר ובלשכות המידע לתיירות, ובפלטפורמות נוספות עליהן תחליט ה

יזמים המעוניינים להשתתף בפרויקט, מוזמנים להציע הצעות להוספת מסלולי תוכן 
המתקיימים באזור הפרויקט, לאוסף המסלולים. על מסלולי תוכן אלו להתאים לאחת 

 מהקטגוריות הקיימות באוסף המסלולים, כפי שיפורט להלן בנוהל זה.

צעות שיווק ופרסום של מסלולי התוכן, להצעות שתעמודנה בתנאי נוהל זה יינתן סיוע באמ
 אשר יצורפו לאוסף המסלולים של הרשות. יובהר כי לא תינתן תמיכה כספית.

  הגדרות .2

אזורי מסלולי תוכן בעיר ירושלים, כולל על הוראות נוהל זה תחולנה  –הפרויקט אזור  א.
המוזיאונים, "המייל מרכז העיר, שוק מחנה יהודה, רחוב יפו, העיר העתיקה, קריית 

כולל אזור גוש עציון, בית שמש, עמק  ,אזור סובב ירושליםוכן ב התרבותי" ועין כרם
 . האלה, מדבר יהודה וצפון ים המלח

הממוין לפי הקטגוריות , תוכןמסלולי אוסף הכולל מידע אודות  – אוסף מסלולים ב. 
  הבאות:

שווקים, מסעדות בעלות סיפור מיוחד, מסלול תוכן בעקבות לדוגמה:  –קולינריה  .1
 .אוכל ועדות, מתחמי אוכל וכו'

2. Arts & Crafts – לדוגמה: אמנות מסורתית, גרפיטי, סדנאות אמנים. 

 .לדוגמה: מוזיאונים, תיאטראות, גלריות –תרבות  .3
לדוגמה: סיפור המנדט הבריטי, היציאה  –היסטוריה דרך אישים ואנשים  .4

 .וסופריםהחומות וממילא, משוררים מ
  .תצפיות וגגות .5

-העיר העתיקה וגיא בן, עקבות הסיפור התנ"כיב לדוגמה: – תרבויות ודתות .6
 ושכונות חרדיות. דת , שלוש הדתות, סיור מוסדותרוזהולוהינום, ויה ד

 .אזורי תעשייה וטכנולוגיה בעיר –חדשנות  .7

לדוגמה: פארקים,  .Eco-Tourism –נקודות תצפית ונופים  –מסלולי טבע  .8
 .טיילות

לדוגמה: סוגים ותקופות אדריכליות, מבנים בעלי סיפור  –אדריכלות ועיצוב  .9
 .ייחודי

השלטון  סלול בעקבות אתרי מורשת, המפעל הציוני ומוסדותמ –ממלכתי  .10
 .בירושלים ובאזור סובב ירושלים

 .סנפלינגלדוגמה: מסלולי נחלים, רכבים, אופניים, טיולי ג'יפים,  –אקסטרים  .11
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הפרויקט ומותאם לאחת מהקטגוריות באזור  םהמתקיימסלול תיירות  –מסלול תוכן  .ג
נקודות עניין/אתרים לכל  10שעות וכולל  3 -באוסף המסלולים, האורך בין שעה וחצי ל
 הפחות. מסלול התוכן יהא אחד מהבאים:

 
מסלול תוכן ללא עלות שאינו מודרך, המאפשר לתייר לסייר  – מסלול תוכן עצמאי .1

בעצמו בין האתרים השונים, עם אפשרות לקבלת הדרכה עבור מסלול התוכן 
 )בתוספת תשלום או ללא עלות(. 

  
מסלול תוכן ללא עלות או בתשלום, אשר כולל הדרכה  –מסלול תוכן מודרך  .2

 חלקי או מלא. באופןחר, פרונטלית או באמצעות אפליקציה או בכל אמצעי א
 

 לפחות אחדעצמאי  תוכןמסלול  הצעה המוגשת בהתאם לקול קורא זה תכלול – הצעה ד. 
 ו/או מודרכים בסך הכול. עצמאייםמסלולים  10 -מ יותר ולא, עלות ללא

אשר תדון בהצעות שתוגשנה במסגרת קול קורא זה ותחליט לגביהן, ועדה  – עדההוו .ה
ואשר תורכב מהגורמים הבאים: הממונה על התיירות, מנהל תיירות נכנסת, מנהלת 

 פיתוח המוצר התיירותי ויועץ מקצועי. 

בה תקצה הרשות תקציבים  ,להלן 3 התקופה האמורה בסעיף – הפרויקטתקופת  .      ו
   בהתאם לתנאי נוהל זה.  ו, ובכפוף לביצועהפרויקטלצורך ביצוע 

 תוקף .3

בכפוף למסגרת  ,14.9.2020החל מיום  הצעות שתוגשנהעל  תחולנההוראות נוהל אלו  א.
 התקציבית.

מאת הגורמים  לרשותתקציבים בפועל ה לקבלת ףעל פי נוהל זה כפו הסיועמתן  ב.
 . המתקצבים

נוהל זה, על פי שיקול תנאי ו/או הנוהל רשאית לשנות ו/או לבטל בכל עת את הרשות  ג.
כמו כן, שמורה לרשות הזכות להפסיק את פעולות השיווק  .דעתה הבלעדי והמוחלט

  והפרסום בכל עת. 

 זכאות להגשת הצעה .4

תנאים המפורטים כל הב במצטברהעומד אי להגיש הצעה להוספת מסלול תוכן לאוסף, יזם רש
 להלן: 

או עוסק מורשה  , עוסק פטורתאגיד )לרבות מלכ"ר( שהתאגד בישראלהיזם הינו  .א
 .הרשום כדין בישראל

הדרכת סיורים ו/או יזמות ו/או הפעלה של  ו/או הפקה בתכנוןעל ניסיון מוכח היזם ב .ב
 . שקדמו לפרסום הנוהל שנתיים האחרונותמהלך הבאופן רציף ב ,תיירותית

 יזם. הופעל על ידי מ במקרה של מסלול תוכן מודרך, על המסלול להיות .ג

ללא עלות מוצע ה תכני ותיירותי,הוא בעל ערך מוסף המוצע על ידי היזם מסלול התוכן  .ד
 לפי שיקול דעתה של הוועדה. ,במחיר הוגןאו 

ניתן להציע שפות לפחות.  אנגליתשפה הבגיש בשפה העברית ומסלול התוכן המוצע נ .ה
ערבית, גרמנית, רוסית, איטלקית, סינית  נוספות מעבר לעברית ולאנגלית, כגון:

פרסם את כן יוקיים את ההדרכות בכל השפות המוצעות , ובלבד שהמציע יוספרדית
 .אלו ותהמסלול בשפ
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המסלול המוצע , בשטחים פתוחיםבאתרי טבע ו/או המתקיים תוכן במקרה של מסלול  .ו
הרשויות המוסמכות, המאושרים על ידי מסומנים  בשביליםהינו בטיחותי, מתקיים 

 .ן רשות הטבע והגנים ומשטרת ישראלבה

עונה )על במהלך כל השנה או ה צפוי להתקיים באופן קבוע לאורך המוצע מסלול התוכן .ז
 והתאמתו לעונות השנה(. מסלול התוכןפי אופי 

 , ככל שיידרש.בדרישות כל דין לעמודתחייב מהיזם של מסלול תוכן מודרך,  במקרה .ח

 .נספח א'היזם חתם והגיש טופס הצהרה והתחייבות, בנוסח המצורף כ .ט

 הצעותהגשת  .5

מסלול תוכן עצמאי יזם העומד בתנאי הזכאות רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, הכוללת  .א
 .עצמאיים ו/או מודרכים בסך הכולמסלולים  10 -אחד לפחות, ולא יותר מ ללא עלות

 , יגיש את הצעתו באמצעותלעיל 4עומד בכל תנאי הזכאות המפורטים בסעיף יזם ה .ב
 .https://www.itraveljerusalem.com/kkm/: בקישור הבאטופס מקוון 

 
 הבאים: הפרטים לטופס הגשת ההצעה יצורפו .ג

  – תוכןה יתכנית מסלול .1
, וכן בשפה העברית ובשפה האנגליתעל היזם לצרף פירוט של תכנית מסלולי התוכן 

 כאשר התוכנית תכלול את כל המידע הבא:, בכל שפה נוספת שבה הסיור מועבר

, מקום קיומו, התוכן מסלולהתוכן, מועדי הפעלת  ממסלולי אחד כלתיאור  .1.1
עיקרי התכנית, שיתופי פעולה, שפת ההפעלה, קביעת מספר מינימום של 

ל נרשמים לשם הפעלת הפעילות, תמונות וכל פרט מהותי אחר. המסלו
 המידע הבא: , שעל כל אחת מהן יימסר נקודות עניין 10יכלול מינימום 

 .מידע לתייר: שעות פתיחה, כתובת וטלפון, אתר אינטרנט .1.1.1

 .גלריית תמונות .1.1.2

, מסחר וקניות, סניפי המרת מט"חאתרי דת, אתרים היסטוריים,  .1.1.3
תחבורה ציבורית, מסעדות ומזון, משטרה ובטחון וכו' בקרבת 

 .נקודות העניין

למשל סיפור אישי, היסטוריה, מידע  ,רקע, היסטוריה ומידע חדש .1.1.4
אדריכלי, אנקדוטה מעניינת וכו' אשר לא מופיעות במדריכי התיירות 

 המוכרים.

כל מסלול יורכב מנקודות עניין )אתרים/אטרקציות( שהן נקודות 
( לכל נושא, ונקודות עניין תחת נושא 'Must See'ה"חובה" הברורות )

ות בלתי מוכרים אשר לא מופיעים "גילוי הנסתר" אשר יחשפו לתייר מקומ
במדריכי התיירים, אלא ידועים רק למומחים, מקומיים, ויודעי דבר. דגש 
ויתרון מיוחד יינתן למסלולים אשר ידגימו שיתוף פעולה עם עסקים 

 ירים בעיר. ימקומיים לעידוד המסחר באזור והרחבת מעגל האתרים המתו

ירות טלפוני, ש – המפעיל עם קשר ויצירת השירות הזמנת אופן .1.1.5
 מידע ורישום אינטרנטית, זמני פעילות מתן השירות. מערכת

אתר אינטרנט, קישורים  ,אמצעי שיווק וקידום של היזם פירוט .1.1.6
 לפרסומים, אפליקציה וכו'.

לא יכלול את כל הפרטים והמידע  המוצע תוכןהשמסלול  במקרה .1.1.7
 סיועליט שלא להעניק למציע רשאית להח אהוועדה תה –הנדרשים 

 בגינו.

https://www.itraveljerusalem.com/kkm/


-4- 

 המציע אודות מידע .2

-אישור ניהול ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2.1
1976. 

 ;עוסק פטור או עוסק מורשהאו תעודת  )לרבות מלכ"ר( התאגדותתעודת  .2.2

' )עד וכו סרטונים, לאתר לינקים כולל, הפעילות ותחומי העסק פרופיל .2.3
 .(אחד עמוד

 באתרי תיירות וכו'(.המלצות )ממזמינים,  3 .2.4

 .('א נספח) כתב הצהרה והתחייבות חתום .2.5

 בחירת הזכאים לסיוע .6

אמות מידה מקצועיות על פי נוהל זה ותכריע בה על פי  הצעהועדה תדון בכל וה א.
הוועדה  החלטות הוועדה יהיו מנומקות ויתועדו בכתב. .שתיקבענה על ידי הוועדה

 תהיה רשאית להסתייע בייעוץ חיצוני, ככל שיידרש על ידה. 

בתנאים בהתאם  ה, או תתנה אותה, תדחה אותסיועועדה תאשר את הזכאות לוה .ב
 לצורך, והחלטתה תהיה סופית.

 לצורך הצגת הצעתם במסגרת בחינת ההצעות, תהא הוועדה רשאית להזמין מציעים ג.
  .עדהואל מול חברי הו

ולהזמין יזמים לביוזמתה רשאית לפנות תהא הוועדה כי לי לגרוע מהאמור יודגש מב ד.
 .לאוסף המסלולים, בהתאם לתנאי נוהל זה הצעהלהגיש אותם 

 לעיל. 5בתנאים הקבועים בסעיף  המציעעמידת ב תתכנס מעת לעת ותדון ועדהוה ה.
, לא יהיה בכך משום הצעתועל קבלת  למציעובהר, כי במקרה והודיעה הרשות י

 .כלשהו על פי נוהל זה סיועהתחייבות למתן 

יובהר כי הוועדה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי את זכאות המציע להיכלל בפרויקט,  ו.
ואת יתר תנאי ההתקשרות, והכל  המאושר היקף הפרסום, בתנאי הזכאותעמידתו 

  בכפוף לעמידה בהוראות נוהל זה. 

באופן חלקי,  הצעה, או לאשר אף הצעהיים שיקול דעת שלא לאשר יובהר כי לוועדה ק ז.
אינה עולה בקנה  ההצעהאף אם היא עומדת בכל תנאי הנוהל זאת, ככל שלדעת הוועדה 

אחד עם מטרת הנוהל או שאין בה כדי להגשים את מטרת חלוקת הסיוע על פי הנוהל 
תפרט בכתב את  או על פי החלטת הממשלה שבמסגרתה מפורסם נוהל זה. הוועדה

 .הנימוקים להחלטתה

 הסיועפירוט  .7

הסיוע של הרשות להצעות שתאושרנה על ידי הוועדה לפי נוהל זה יינתן באמצעות  א.
צירופם לאוסף המסלולים, לצורכי שיווק ופרסום. מסלולי התוכן שאושרו על ידי 
הוועדה יועברו לגורם מקצועי שימונה מטעם הרשות, אשר ישלב את מסלולי התוכן 

 בתוך האוסף. 

ינויים באופן ההצגה, הפרסום והשיווק של מסלולי הרשות רשאית לערוך ביוזמתה ש ב.
 התוכן, במטרה להתאימם לאוסף המסלולים. 

כן שמורה לרשות הזכות לדרוש מהיזם לערוך שינויים בתוכן המסלולים המוצעים, 
לרבות הוספה או גריעה של נקודות עניין, שילוב אתרים מסוימים במסגרת המסלולים, 

 כיוצא באלו. קיצור או הארכת משך המסלול ו

הרשות תפרסם את המידע המופיע באוסף המסלולים תוך הענקת קרדיט ליזם, בהיקף  ג.
ישולב ובאופן עליו תחליט, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. המידע באוסף המסלולים 

לאורך השנה הקלנדרית בה נעשה הפרסום במערכי הפרסום והשיווק התיירותיים של 
 כמפורט להלן. ,הרשות
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הרשות תפרסם את מסלולי התוכן שנוספו לאוסף המסלולים, באמצעים שונים עליהם  ד.
 אמצעים הבאים, כולם או חלקם:תחליט הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ה

 .בעיר ת התיירותושילוב התכנים על גבי מסכים אשר יוצגו בלשכ .1

ים ומידע למסלולאחר ממשק דיגיטלי ייעודי או ב באפליקציהשילוב המידע  .2
 .פיתוח על ידי הרשות(שלבי בנמצא כעת תיירותי )

 התיירות הרשמי של ירושליםבאתר  מסלולי התוכןשילוב המידע ופירוט  .3
(www.itraveljerusalem.com )אשר יופץ( ובמגזין אלקטרוני )ככל שיהיה 

 תיירים בארץ ובעולם, כפי שיוחלט על ידי הרשות. לסוכני תיירות ול

 5 -ב מתפרסמות כיוםאשר  ,שילוב המידע בחוברות מידע תיירותי של הרשות .4
 .שפות

ירושלים ע"י הרשות תארחו בועיתונאים שי סוכניםחשיפה לביקורים יזומים של  .5
 מידי רבעון לפחות ולאורך השנה כולה, כפי שיוחלט על ידי הרשות.

 נסיעות מורי דרך, סוכני באמצעות , וכןבאתרי תיירות ומלונות יםחומרהפצת  .6
 בשיווק הרשות. חבילות לתייר ובמסגרת

לתכני הפרסום ובהם תוכן יובהר כי לרשות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר  ה.
המסלולים, לאופן השימוש במידע, לרבות באשר לפלטפורמות בהן ייעשה שימוש 

יווק, הפרסום והיקפם, והמציע נותן את הסכמתו המלאה במידע, וכן באשר לאופן הש
 כל טענה בקשר לכך. לכך בהגשת ההצעה, ולא תהא לו 

)אשר לא נעשית מטעם מסלולי התוכן כי האחריות על פרסום ושיווק  ,יובהר עוד ו.
הרשות על פי נוהל זה( היא על היזם, והרשות אך ורק מסייעת בעניינים אלו, על פי 

 שיקול דעתה.

למען הסדר הטוב יובהר כי אין בפעולות הפרסום והשיווק שיבוצעו על ידי הרשות כדי  
שיפורסמו  למסלולי התוכןלגרוע מאפשרותם של היזמים לבצע פעולות פרסום ושיווק 

  .כחלק מנוהל זה

, ו/או הסיוע שיינתן לוו/או השירות  מסלול התוכןהיזם, והוא בלבד, אחראי לטיב  ז.
, וכן לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישת והפרסומים שייעשו על ידי הרשות עבורלרבות 

. מובהר בזאת או מהשימוש במסלול התוכן על ידי משתמשים פיצוי שתיתכן מהפרסום
כי הרשות לא תשא בכל אחריות לנזק ו/או תביעות כספיות ו/או דרישות פיצוי כאמור. 

ניעת רווח, פגיעה ו/או הוצאה, שיגרמו היזם יהא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד, מ
רכושו של לו/או  םו/או לגופ למי מטעמה ו/או למשתמשים במסלול התוכן לרשות ו/או

ו/או  ו/או של השימוש במסלול התוכן כל אדם כתוצאה ישירה או עקיפה של הפרסום
או מטעמו ו/או המהווה הפרת ו/עקב מעשה או מחדל של היזם ו/או של כל הבא מכוחו 

 .התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם

יתברר כי הוא אינו יפורסם מסלול התוכן של היזם יצוין כי ככל שבמהלך התקופה בה  ח.
עדה להפסיק את פעולות הפרסום ועומד בתנאים הקבועים בנוהל זה, תהא רשאית הו

 של כל מסלולי התוכן או חלקם של אותו יזם. והשיווק

 המציעתן בכפוף לכללי הנוהל ועל פי כל דין. באחריותו של כל סיוע על פי נוהל זה יינ ט.
להמציא לרשות את כל האישורים הנדרשים כאמור, וזאת כתנאי לקבלת כל חלק 

הסיוע. ככל שלא יומצאו האישורים הנדרשים, תעכב הרשות את מתן הסיוע עד מ
 להמצאתם.

  

http://www.itraveljerusalem.com/
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 כללי .8

שהוגשו במועד מוקדם יותר אך לא עמדו בכל  הצעותניתן יהיה להגיש פעם נוספת  א.
תנאי הנוהל, וזאת בכפוף לתיקון כל הנדרש על מנת לעמוד באותם תנאים. במקרה 

 המתוקנת כהגשה חדשה.  ההצעהכזה, תיחשב 

מובהר כי פעולות הפרסום והשיווק שיבוצעו על ידי הרשות עשויות להשתנות מעת  ב.
עוד מובהר כי הרשות רשאית להפסיק ו/או לעת, על פי שיקול דעתה של הרשות. 

 לצמצם את הסיוע בכל עת, בהתראה מראש שתימסר לכל מקבלי הסיוע.

בקבלת התקציבים הממשלתיים  תלמען הסדר הטוב יובהר, כי הפעלת התוכנית מותני ג.
והעירוניים המתאימים, וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים או הפסקתם או 

שאית להפסיק או להשהות את המשך רתהא הרשות  – לם יחדהשהיית העברתם או כו
 , לפי העניין.תכניתה

מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל זה כדי להוות אישור כי היזם  .ד
ו/או כי הוא עומד בתנאי נוהל זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות  הפרויקטייכלל בגדר 

 .כלשהי מצד הרשות

זכאות חתומה ע"י הרשות ועמידת היזם בכל התנאים הקבועים בה, ובכלל רק הודעת  .ה
יחייבו את הצדדים, ועד לחתימה  נספח א'זה חתימתו על כתב ההתחייבויות המצורף כ

 על מסמכים כאמור לא תהא הרשות מחויבת במאומה. 

 שינויים )באם יש( באופן תקופתי על פי דרישת ועריכת ןוידרשו לעדכיהמציעים  . ו
 .הרשות

מסמך זה הוא לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה  .ח
 שהיא.

 

 14.9.2020מועד פרסום הנוהל:  
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 *טופס הצהרה והתחייבות –נספח א' 

 בשיווק ופרסום של מסלולי תוכן תיירותייםבהתאם לנוהל סיוע 

 בירושלים וסביבתה

המקוון יחד עם  ההצעה חתום לטופסכשהוא סרוק ואותו  ולצרףיש להדפיס ולמלא את הטופס, *
 כל המסמכים הנדרשים כמפורט בנוהל.

 לכבוד הרשות לפיתוח ירושלים

הריני מגיש הצעה בהתאם לנוהל סיוע בשיווק ופרסום של מסלולי תוכן תיירותיים בירושלים 
ומצהיר ומתחייב בשמי/בשם "(, הרשות"( שפרסמה הרשות לפיתוח ירושלים )"הנוהלוסביבתה )"

 המציע ]יש למחוק את המיותר[, כדלקמן:

 פרטי המציע: 

 שם המציע*:  ________________________

 *)שם תאגיד או יחיד(

 ____________________:שם מגיש ההצעה*

 *ימולא במקרה שההצעה מוגשת בשם תאגיד

 מס' תאגיד/ת.ז.: _____________________

 ___________________כתובת: _________

 טלפון:  ____________________________

 דוא"ל: ____________________________

 הצהרות והתחייבויות המציע:

 הנני מצהיר שקראתי והבנתי את כל הוראות ותנאי הנוהל, והנני מקבל אותם ללא הסתייגות. .1

בפרויקט, ובכל יתר התנאים הנני מצהיר כי הריני/המציע עומד בכל תנאי הזכאות להיכלל  .2
 כמפורט בנוהל.

הנני מצהיר כי מסלול/י התוכן המוצע/ים עומד/ים בכל תנאי הזכאות להיכלל בפרויקט, ובכל  .3
 יתר התנאים כמפורט בנוהל.

הסיוע בנוהל, אשר יהא באמצעות שיווק  הנני מצהיר כי ידועים לי/למציע תנאי הנוהל וסוג .4
 . א תינתן במסגרת הנוהל תמיכה כספיתופרסום של מסלולי התוכן, וכי ל

הריני מצהיר כי ידוע לי/למציע כי קביעת היקף הסיוע שיינתן למציע, ככל שיינתן, ויתר התנאים  .5
 .להענקתו, ייקבעו ע"י ועדה מטעם הרשות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי

באתרי טבע ו/או  עוברעל ידי המציע תוכן המוצע המסלול ככל ש הריני מצהיר ומתחייב כי .6
המאושרים על ידי מסומנים  בשביליםהינו בטיחותי, מתקיים  שטחים פתוחים, המסלול המוצע

 ן רשות הטבע והגנים ומשטרת ישראל.הרשויות המוסמכות, בה

 הנדרש.בדרישות כל דין, ככל  לעמודבשמי/בשם המציע תחייב מהריני  .7

 )ככל שאלו הוגשו( מופעלים על ידי המציע. הריני מצהיר ומתחייב כי מסלול/י התוכן המודרך/ים .8
ידוע לי כי לרשות שיקול דעת מלא ובלעדי בנוגע לאישור ההצעות באמצעות הוועדה, על פי  .9

 התנאים המפורטים בנוהל.

הרשות רשאית לערוך ביוזמתה שינויים באופן ההצגה, הפרסום והשיווק של מסלולי ידוע לי, כי  .10
 התוכן, במטרה להתאימם לאוסף המסלולים. 

שינויים בתוכן המסלולים המוצעים, לרבות  מהמציע עריכתלדרוש ידוע לי כי הרשות רשאית  .11
או ם, קיצור הוספה או גריעה של נקודות עניין, שילוב אתרים מסוימים במסגרת המסלולי
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הארכת משך המסלול וכיוצא באלו, והריני מתחייב בשמי/בשם המציע לשתף פעולה עם הרשות 
 לגבי כל דרישה כאמור.

לתכני הפרסום ובהם תוכן המסלולים, לאופן לרשות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר ידוע לי, כי  .12
השימוש במידע, לרבות באשר לפלטפורמות בהן ייעשה שימוש במידע, וכן באשר לאופן השיווק, 

המלאה לכך בהגשת ההצעה, ולא  י/הסמכת המציענותן את הסכמת והריניהפרסום והיקפם, 
 כל טענה בקשר לכך. לי/למציעתהא 

)אשר לא נעשית מטעם מסלולי התוכן חריות על פרסום ושיווק האהריני מצהיר כי ידוע לי כי  .13
, והרשות אך ורק מסייעת בעניינים אלו, על פי שיקול ליי/על המציעעהרשות על פי נוהל זה( היא 

 .דעתה

, ו/או הסיוע שיינתן לי/למציעו/או השירות  מסלול התוכןאחראי לטיב ידוע לי, כי הריני/המציע  .14
, וכן לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישת פיצוי י/ועל ידי הרשות עבורלרבות הפרסומים שייעשו 

כי הרשות לא תשא  ידוע לי. או מהשימוש במסלול התוכן על ידי משתמשים שתיתכן מהפרסום
 הריני מצהיר כי הנני/המציעבכל אחריות לנזק ו/או תביעות כספיות ו/או דרישות פיצוי כאמור. 

למי מטעמה  ניעת רווח, פגיעה ו/או הוצאה, שיגרמו לרשות ו/אואחראי לכל נזק, אובדן, הפסד, מ
רכושו של כל אדם כתוצאה ישירה או עקיפה לו/או  םו/או לגופ ו/או למשתמשים במסלול התוכן

ו/או של י/ של המציע ו/או עקב מעשה או מחדל של ו/או של השימוש במסלול התוכן של הפרסום
 .הםנו/הווה הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו ו/או המי/או מטעמו/ו י/כל הבא מכוח

איני/המציע יתברר כי יפורסם מסלול התוכן שהגשתי ככל שבמהלך התקופה בה הריני מצהיר כי  .15
עומד בתנאים הקבועים בנוהל זה, תהא רשאית הועדה להפסיק את פעולות הפרסום  אינו

 .י/של המציעשל כל מסלולי התוכן או חלקם של והשיווק
 .שינויים )באם יש( באופן תקופתי על פי דרישת הרשותמתחייב לעדכן ולערוך הריני  .16

 ., עם מי מחברי הוועדהואישיאני מצהיר כי אין למציע כל קשר מקצועי, משפחתי  .17

 הסיוע: מצורפים להצעה זו המסמכים שלהלן לשם ביסוס הזכאות לקבלת .18

 .1976-התשל"ואישור ניהול ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .א
 תעודת התאגדות )לרבות מלכ"ר( או תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה; .ב
 פרופיל העסק ותחומי הפעילות, כולל לינקים לאתר, סרטונים וכו' )עד עמוד אחד(. .ג
 המלצות )ממזמינים, באתרי תיירות וכו'(. 3 .ד
 כולל כל המידע הנדרש בנוהל. – תוכןה יתכנית מסלול .ה

 

   

 חתימת המציע ההצעהשם מגיש  תאריך

 

 


