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 לקבלת מענק  בקשות קול קורא להגשת

 עבור הארכת שעות הפתיחה ב"שבוע ירושלים" במוזיאונים ואתרי מורשת

 כללי .1

בזאת מוזיאונים, אתרי מורשת ואתרים  "( מזמינההרשות)להלן: " הרשות לפיתוח ירושלים.1.1

העומדים בתנאים להלן, להגיש בקשה לקבלת מענק עבור הארכת  ארכיאולוגיים בירושלים

 .שעות הפתיחה למבקרים, במהלך "שבוע ירושלים"

, לא כולל ימי שישי ושבת 13.5.2021 – 6.5.2021"שבוע ירושלים" יתקיים בין התאריכים .1.2

 "(.שבוע ירושלים" -" ותקופת הפעילות)להלן: "

המעוניינים להגיש בקשה בהתאם לקול קורא זה יידרשו לפתוח את האתר למבקרים במהלך .1.3

שעות הפעילות )להלן: " 23:00ועד השעה  18:00לכל הפחות החל מהשעה "שבוע ירושלים" 

 "(.המזכות

רשימת המוזיאונים והאתרים שבקשתם תאושר תפורסם באתר האינטרנט .1.4

/https://www.itraveljerusalem.com " :( ובפרסומים נוספים אתר האינטרנט)להלן"

 קשורים לשבוע ירושלים, על פי שיקול דעתה של הרשות. ה

 זכאות להגשת בקשה .2

 :במצטברלכל התנאים המפורטים להלן,  רשאי להגיש בקשה בהתאם לקול קורא זה, מבקש העונה

 .ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל (לרבות מלכ"ר)תאגיד המבקש הינו .2.1

 המוניציפאלי ארכיאולוגי, הממוקם בשטח או אתר/מורשת ו המבקש הינו מוזיאון ו/או אתר.2.2

 "(.האתרירושלים )להלן: " העיר של

 האתר מתוכנן לפעול במהלך שעות הפעילות המזכות )לכל הפחות( לאורך כל תקופת הפעילות. .2.3

 .1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו למבקש כל .2.4

  אופן הגשת הבקשה .3

 "(. תקופת ההגשה)להלן: " 18.4.2021בהתאם לקול קורא זה עד ליום ניתן להגיש בקשה .3.1

בשבוע ירושלים",  הארכת שעות הפתיחה -הבקשה תוגש באמצעות מילוי "טופס בקשה למענק .3.2

, בצירוף www.jda.gov.ilהמופיע באתר האינטרנט של הרשות לפיתוח ירושלים, בכתובת: 

 סמכים הבאים:המ

 לקול קורא זה. נספח א'טופס הגשת בקשה, בנוסח המצורף כ .3.2.1

https://www.itraveljerusalem.com/
http://www.jda.gov.il/
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חומר רקע אודות המבקש, ובכלל זאת מידע אודות סוג פעילות המבקש )מוזיאון, אתר  .3.2.2

מורשת וכיוצ"ב( וכל מידע רלוונטי נוסף לצורך הוכחת עמידתו של המבקש בתנאי 

 לעיל. 2הזכאות להגשת בקשה, כמפורט בסעיף 

 .מורשי החתימה בתאגידחתום ע"י  2019דו"ח מבקרים שנתי באתר לשנת  .3.2.3

 צילום רישיון עסק תקף )ככל שנדרש בהתאם לסוג פעילות האתר(.  .3.2.4

 . 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ואישורים  .3.2.5

לעיל, יש להגיש לגב'  3.1, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף את טופס הבקשה.3.3

 . bid@jda.gov.ilלכתובת:  ל,"יעל מימון באמצעות הדוא

מובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפעול לאיתור מוזיאונים ו/או אתרי מורשת ו/או .3.4

 ים ארכיאולוגיים מיוזמתה, ולהזמינם להגיש בקשה בהתאם לקול קורא זה. אתר

)יש לציין בנושא  atara@jda.gov.il עטרה שניצר, בדוא"ל:' לגב לפנות ניתן והבהרות לשאלות.3.5

-02"הארכת שעות פעילות בשבוע ירושלים"( או בטלפון:  –הדוא"ל "הרשות לפיתוח ירושלים 

5890027. 

 גובה המענק .4

גובה המענק שיוענק למבקשים שיאושרו בהתאם לקול קורא זה ייקבע בהתאם למספר .4.1

 , כמפורט בטבלה שלהלן:2019המבקרים הכולל באתר במהלך שנת 

 גובה המענק 2019מספר מבקרים כולל בשנת 

 ₪ 5,000 מבקרים 49,999עד 

 ₪ 15,000 מבקרים 50,000-99,999

 ₪ 25,000 מבקרים 100,000-299,999

 ₪ 35,000 מבקרים 300,000-499,999

 ₪ 45,000 מבקרים ומעלה 500,000

 

, אשר עומד בכל תנאי הזכאות, יהא זכאי למענק 2020מבקש שפעילותו החלה במהלך שנת .4.2

 ₪. 5,000בגובה של 

הזכות לעדכן את סכומי המענק ו/או את מידרג המענק, על פי שיקול הרשות שומרת לעצמה את .4.3

 דעתה הבלעדי.

 מובהר כי סכומי המענק כוללים מע"מ, ככל שיחול..4.4

mailto:bid@jda.gov.il
mailto:atara@jda.gov.il
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 הליך בחינת הבקשות וקבלת המענק .5

לעיל, ותחליט אם  2הרשות תבחן כל בקשה לגופה, בהתבסס על התנאים המפורטים בסעיף .5.1

 לאשר את הבקשה.

בהתאם את בקשתו  לאשרהחליטה  בקשתו עומדת בכל תנאי הזכאות, והרשות מבקש אשר.5.2

מובהר כי האישור העקרוני מותנה בפתיחת אתר  ".אישור עקרוני" הרשות, יקבל מן לנוהל

עות הפעילות המזכות לכל הפחות, על פי תנאי הקול הקורא ובהתאם לנתונים המבקש בכל ש

שהוצגו בהגשת הבקשה ללא יוצא מן הכלל. עד להשלמת כל האמור, האישור העקרוני לא יחייב 

 את הרשות במאומה.

 המבקש אם אף, לאו אם לאשר בקשה האם ובלעדי מוחלט דעת שיקול קיים לרשות כי מובהר.5.3

 להחלטות באשר טענה כל על בזאת מוותר והמבקש, לעיל המפורטים הזכאות בתנאי עומד

 כאמור. הרשות

מועד יום מ 45ימציא לרשות תוך  שקיבל אישור עקרוני המענק, מבקש םכתנאי להעברת תשלו.5.4

נספח חתום בפני עו"ד ומאומת כדין בנוסח המצורף כדו"ח ביצוע תצהיר שבוע ירושלים,  סיום

 הצהרה בדבר עמידה בכל תנאי הקול הקורא. , הכולללנוהל זה ג'

המענק ישולם למבקש לאחר עמידה בכל תנאי הקול הקורא, לרבות פתיחת האתר במהלך .5.5

 .שעות הפעילות המזכות, ובכפוף לאישור נציג הרשות לתצהיר דו"ח הביצוע, כאמור לעיל

 לשביעות, זה קול קורא בהוראות המבקש לעמידת המענק הינו מותנה וכפוף כי, יובהר עוד.5.6

 .הרשות רצון

 לבטל, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הרשות רשאית, הקול הקורא הוראות בכל המבקש עמד לא.5.7

 השבת את מהמבקש לדרוש או/כספי המענק ו את לשלם לא או/ו זכאות המבקש את

 שהועברו. ככל, שקיבל התשלומים

 התחייבויות המבקש .6

המבקש מתחייב כי האתר יהא פתוח למבקרים במהלך כל שעות הפעילות המזכות כהגדרתן .6.1

 לעיל, לכל הפחות, לאורך "שבוע ירושלים". 1.3בסעיף 

לוגו  בצירוף הביקורים שיתקיימו במסגרת שבוע ירושלים,אודות  כי המידעהמבקש מתחייב .6.2

בכל ו , יופיעהרשות לפיתוח ירושלים, לוגו עיריית ירושלים ולוגו משרד ירושלים ומורשת

, פרסום בעיתון פנימי או חיצוני, מידע באתר למנויים דיוורלרבות:  מטעמו, הפרסומים

 , וכיוצ"ב., דף נחיתה ייעודי, אפליקציההמבקש

, לרבות הפעולות שיבוצעו על ידוו/או  הביקורים באתרוהוא בלבד, אחראי לטיב המבקש, .6.3

. מובהר בזאת כי הרשות לא תשא בכל אחריות מטעמו עבור הביקורים או הפעילותפרסומים ל

 לנזק ו/או תביעות כספיות ו/או דרישות פיצוי כאמור. 
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יהא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד, מניעת רווח, פגיעה ו/או הוצאה, שיגרמו לרשות  המבקש.6.4

רכושו של כל אדם לו/או  םו/או לגופו/או לצד שלישי כלשהו  למי מטעמה ו/או למבקרים ו/או

ו/או מפרסומים אודות הביקורים ו/או מהשתתפות בסיורים באתר צאה ישירה או עקיפה כתו

או מטעמו ו/או המהווה הפרת ו/ו/או של כל הבא מכוחו  המבקשעקב מעשה או מחדל של 

 .התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם

נוהל אינו עומד בתנאים הקבועים ב המבקשיתברר כי תקופת הפעילות כי ככל שבמהלך  יודגש .6.5

לבטל את זכאותו של המבקש ו/או לצמצם את גובה המענק שאושר עדה וזה, תהא רשאית הו

  עבורו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

 פרסום המבקשים   .7

בהגשת הבקשה, נותנים המבקשים את הסכמתם המלאה לרשות לפעול לפרסום שמם בצירוף .7.1

ע ירושלים", אשר יבוצעו על ידי הרשות ו/או לוגו המבקש במסגרת פרסומים הקשורים ל"שבו

 מי מטעמה.

מובהר כי פרסום המבקשים יתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הרשות, בפלטפורמות ואמצעי  .7.2

 מדיה שונים, כפי שיוחלט על ידה. 

מובהר כי לרשות לא תהא כל אחריות באשר לבחירת המבקרים במוזיאונים ו/או באתרים, וכי .7.3

תחייבות מצד הרשות לביקור בפועל באתר המבקש במסגרת שבוע אין באישור הבקשה ה

 ירושלים. 

 סייגים .8

הרשות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא באשר לאיכות ולטיב השירותים ו/או .8.1

 הסיורים ו/או הפעילויות במבקשים.

שעלולים הרשות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל תקלה ו/או אבדן ו/או נזק .8.2

להיגרם למשתתפים בפעילות )מבקשים ו/או מבקרים( ו/או לצד שלישי כלשהו במסגרת שבוע 

  ירושלים.

פעילות של מבקש כלשהו במהלך תקופת הפעילות, -הרשות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאי.8.3

 לשעות הפעילות, צמצום מספר המשתתפים וכיוצ"ב.

 כללי .9

לרשות שמורה הזכות לבטל זכאות של מבקש בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי קול קורא זה .9.1

 ו/או הפרת כל דין, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

תקופת  ,הרשות רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי הקול הקורא בכל עת, לרבות המועדים.9.2

שיקול דעתה הבלעדי, וללא וכל יתר תנאי הקול הקורא לפי  הפעילות,תקופת  ההגשה, משך

 הודעה מוקדמת, וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו.
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בקבלת התקציבים הממשלתיים והעירוניים  תמותני הנוהללמען הסדר הטוב יובהר, כי הפעלת .9.3

המתאימים, וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים או הפסקתם או השהיית העברתם או 

 ., לפי הענייןהפעילותסיק או להשהות את המשך תהא הרשות רשאית להפ – כולם יחד

 המבקשכדי להוות אישור כי  קול קורא זהמובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי .9.4

, ואין בכך כדי ליצור מחויבות קול קורא זהו/או כי הוא עומד בתנאי  הקול הקוראייכלל בגדר 

 .כלשהי מצד הרשות

 ,פרסומים אחרים כלשהםקול קורא זה לבין הוראות התאמה -בכל מקרה של סתירה או אי.9.5

  .הקול הקוראהוראות  תגברנה

הדין החל על קול קורא זה וכל הנובע ממנה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט .9.6

  הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

וכמי שמקבלים על  יראו את המבקשים כמי שקראו את הקול הקורא, הבינו את הוראותיו.9.7

 עצמם את כל התנאים המפורטים בו.

גלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, תת קול קורא זההוראה מהוראות שככל .9.8

 .בתוקף, בהתאם להוראות כל דין תיוותרנההאחרות  הקול הקוראהוראות 
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 __________________תאריך קבלת הבקשה במשרדי הרשות

 שות(ימולא ע״י עובד הר)

 נספח א' – טופס בקשת מענק עבור הארכת שעות הפתיחה ב"שבוע ירושלים"
 [המבקשעל ידי מורשי החתימה של  להחתים את הטופס שי[

  : הרשות לפיתוח ירושליםלכבוד

: _____________________________ המוזיאון/אתר המורשת/אתר ארכיאולוגישם 

 "(האתר" או "המבקש)להלן: "

 _____________________________________________________________זיהוי:  מספר

 : ___________________________________________________________האתרכתובת 

 _______________________________________  __________________________ :ל"דוא

 __________________________________________________________________ :טלפון

 _______________________________________ ___________________________  :פקס

 ____________________________________________________________שם איש קשר: 

 ____________________________________________________מספר טלפון איש קשר:  
 

 המבקש והתחייבויות קבלת מענקתנאי 

 בקשות להגשת קול קורא , בהתאם להוראותהמענקלקבלת  המבקש לצורך בחינת זכאות
במוזיאונים ואתרי מורשת  "ירושלים שבוע"ב הפתיחה שעות הארכת עבור מענק לקבלת

 בזאת כדלקמן: יםומתחייב יםמצהיר והננ, ״(הקול הקורא)להלן: ״

 .ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל (לרבות מלכ"ר)תאגיד המבקש הינו  .א

 בשטח ארכיאולוגי, הממוקם אתר או/ו מורשת אתר או/ו מוזיאון הינו המבקש .ב
 ."(האתרירושלים )להלן: " העיר של המוניציפאלי

 תקופת כל לאורך המזכות )לכל הפחות( הפעילות שעות במהלך לפעול מתוכנן האתר .ג
 .הפעילות

 .1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו למבקש כל  .ד

 בהתאם להוראות הנוהל. הםידוע לנו שכללי הזכאות לקבלת המענק  .ה

ידוע לנו כי הרשות רשאית להסתייע בהחלטותיה בוועדות, יועצים או מומחים, לצורך  .ו
בדיקות הנדרשות ליישום הקול הקורא ומתן המענקים, ולא  ביצועקבלת החלטות ו/או 

 יהיו לנו כל טענות בקשר לכך.

באשר למתן המענק, דחיית הבקשה, התניית המענק בתנאים ידוע לנו כי ההחלטות  .ז
תהינה לנו  תהינה סופיות, ולא רשות. החלטותיה של ההרשות בסמכות וכיוצ״ב, תהינה

 כל טענות באשר להחלטות אלו.

ידוע לנו כי הרשות תהא רשאית לפנות בכל שלב למבקש ו/או לכל צד שלישי לקבלת  .ח
ת והשלמות, בכתב או בע"פ, לפי שיקול דעתה מידע נוסף, לרבות אסמכתאות, הבהרו

הבלעדי, והמבקש מתחייב להמציאם. כן תהא הרשות רשאית לבחון את נכונות הפרטים 
 .שפורטו בבקשה עם כל גורם שתמצא לנכון, לרבות גורמים שאינם המבקש
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 .מענקידוע לנו כי אין במילוי טופס זה כדי לחייב את הרשות לפיתוח ירושלים במתן ה .ט

ימים מתום  45אישור המענק מותנה בהמצאת תצהיר דו"ח ביצוע בתוך י כידוע לנו  .י
 שבוע ירושלים, כשהוא חתום ומאומת כדין.

הננו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הקול הקורא הנוגעות לשיווק ופרסום, לרבות  .יא
בכל  מורשתלוגו הרשות לפיתוח ירושלים, לוגו עיריית ירושלים ולוגו משרד ירושלים וביחס 

, פרסום בעיתון פנימי למנויים דיוורלרבות:  מטעם המבקש בקשר לשבוע ירושלים, הפרסומים
 ., וכיוצ"ב, דף נחיתה ייעודי, אפליקציההמבקשאו חיצוני, מידע באתר 

מותנית בקבלת התקציבים הממשלתיים המתאימים,  הקול הקוראהפעלת ידוע לנו כי  .יב
תהא  -העברתם  תהתקציבים ו/או הפסקת ו/או השהייקבלת  וכי בכל מקרה של אי

ואת מתן המענקים על פיה, לפי  הקול הקורא הרשות רשאית להפסיק או להשהות את
 העניין.

למען הסדר הטוב מובהר כי אין בחתימתנו על כתב התחייבות זה כדי ליצור מחויבות  .יג
תנאי הקול הקורא, כלשהי מצד הרשות למתן המענק ו/או להוות אישור בדבר עמידתנו ב

וכי כל עוד לא הוציאה הרשות הודעת זכאות חתומה, לא תהא הרשות מחויבת במאומה, 
 לרבות כלפי מבקשים העומדים בתנאי הקול הקורא ונמצאו זכאים למענק.

 מצורפים לבקשה זו המסמכים הבאים: .יד

 יש/אין שם המסמך

  ;נספח א' –טופס בקשת מענק 

ובכלל זאת מידע אודות סוג פעילות המבקש חומר רקע אודות המבקש, 
)מוזיאון, אתר מורשת וכיוצ"ב( וכל מידע רלוונטי נוסף לצורך הוכחת 

 ;עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות להגשת בקשה

 

  ;מורשי החתימה בתאגידחתום ע"י  2019דו"ח מבקרים שנתי באתר לשנת 
  ;פעילות המבקש(צילום רישיון עסק תקף )ככל שנדרש בהתאם לסוג 

  ;תעודת עוסק מורשה / פטור
  .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וים אישור

 

 שם החותם/ים: ____________________
 תפקיד: __________________________                                         

 תאריך: __________________________

_________________________    ______________________ 
 חתימה + חותמת                   שם המבקש          

  

 ו.יימים מיום מילו 21תוקף טופס זה עד 

 אישור עו״ד
 תאגידת.ז./ מספר ______________ החותמים בשם כי, מאשר בזאת מהנני הח״

וכי התקבלו בחתימתם,  המבקש״( מוסמכים לחייב את המבקש)להלן: ״_____________ 
 כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לצורך חתימת המבקש על כתב התחייבות זה. 

 
 ____________________    ______________________ 

 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד    
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  בקשות קול קורא להגשת
 עבור הארכת שעות הפתיחה ב"שבוע ירושלים" במוזיאונים ואתרי מורשת

 [המבקשעל ידי מורשי החתימה של  להחתים את הטופס שי[

 תצהיר דו"ח ביצוע –נספח ג' 
 

  : הרשות לפיתוח ירושליםלכבוד

-הננו הח"מ, ___________________, ת.ז. __________________, ו

המבקש, ___________________, ת.ז. __________________, מורשי החתימה מטעם 

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

 

)לעיל  : ________________________המוזיאון/אתר המורשת/אתר ארכיאולוגישם 

 ."(האתר" או "המבקשולהלן: "

 _____________________________________________________________זיהוי:  מספר

 : ___________________________________________________________האתרכתובת 

   __________________________ :ל"דוא

 _________________________ :טלפון

  ____________________________ :פקס

 ___________________שם איש קשר: 

 ____________________________________________________מספר טלפון איש קשר:  

 
 

קול קורא להגשת הננו עושים תצהיר זה בהמשך לבקשה שהגשנו לקבלת מענק בהתאם ל .1

הקול )להלן: " בקשות לקבלת מענק עבור הארכת שעות הפעילות ב"שבוע ירושלים"

 "(.הרשות"(, אשר פורסם על ידי הרשות לפיתוח ירושלים )להלן: "הקורא

, לא כולל ימי שישי 13.5.2021 – 6.5.2021שעות פעילות האתר במהלך "שבוע ירושלים" ) .2

 (: ושבת

 תאריך _________________;  .א

 שעת התחלה _____________;

 שעת סיום _______________.

 תאריך _________________;  .ב

 שעת התחלה _____________;

 שעת סיום _______________.

 ________________; תאריך _ .ג

 שעת התחלה _____________;

 שעת סיום _______________.
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 תאריך _________________;  .ד

 שעת התחלה _____________;

 שעת סיום _______________.

 תאריך _________________;  .ה

 שעת התחלה _____________;

 שעת סיום _______________.

 תאריך _________________;  .ו

 התחלה _____________;שעת 

 שעת סיום _______________.

מספר המבקרים במהלך שעות הפעילות המזכות כהגדרתן בקול הקורא במהלך "שבוע  .3

 ירושלים": ______________ משתתפים.

 

 הננו מצהירים ומאשרים כי כל הפרטים המפורטים לעיל, הינם נכונים ומלאים.

 

 שם החותם/ים: ____________________
 תפקיד: __________________________                                         

 תאריך: __________________________

 

_________________________    ______________________ 

  חתימה + חותמת                   שם המבקש          

 

 אישור עו"ד

________________________, מאשר בזאת כי ביום _______________ הופיעו הנני, עו"ד 

בפני מר/גב' ____________________ ת.ז. _____________________, ומר/גב' 

____________________ ת.ז. _____________________, המוכרים לי אישית / שזיהיתים 

צהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים על פי תעודת זהות, ולאחר שהוזהרו כי עליהם לה

  הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

     

__________________________ 

 חתימה +חותמת עו"ד

 
 

 


