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 16/2019במכרז פומבי מס' מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 בלתי נפרד מההצעהויהווה חלק 

 

האם יש צורך להקים אתר  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.6סעיף  .1

 .אתר של הזוכה במכרז באם יש כזה( או)לא יתבסס על אתר העמותה  -חדש

 הבהרה:

 יש צורך להקים אתר חדש.

 

אתרי קידום לגבי כל  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.8סעיף  .2

מכירות באתרים השונים, האתרים הנ"ל הם רק ישירות מול הגופי הלינה / אטרקציות 

 .עיף זה אינו רלוונטי לזוכה המכרז, סולעמותה אין יכולת פתיחת ספק מול גופים אילו

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

 מבוטל. –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.8סעיף 

 

יש צורך בשינוי הסעיף  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.10סעיף  .3

, לי דעת קהל ) סוכני נסיעותילהכנת תוכנית פרסום , שיווק , חומרים פרסומיים , הבאת מוב

 ואין את זה בתקציב. מפיק אירועים( _____)שמור באשכול(בולגרים / עיתונאים ועוד .  )

 הבהרה:

 ביחס)מנגנון לקבלת החלטות  הכנת תכנית שנתית ליח"צ ואירועיםהכוונה ל

 , ולא להפקת אירועים ויח"צ.יכללו בתוכנית השנתית ליח"צ(שאירועים/מוצרים ל

 

 בשם מי יוצאות הבקשות?  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.11סעיף  .4

 הבהרה:

ויוגשו בשם המזמין  ,הבקשות יוכנו ע"י הזוכה במכרז כחלק מתחולת העבודה בשוטף

 .)דוגמת בקשה לנוהל צת"פ(

 

כלול האם סעיף זה  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.1.12סעיף  .5

 ?במסגרת תקציב מכרז זה

 הבהרה:

 ת במכרז זה.והמפורטת בסעיף זה מתוקצבעוץ והניהול יהי ותעבוד

 

יתבסס על אתר העמותה –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2.1.2סעיף  .6

 .או אתר של הזוכה במכרז זה באם יש לו כזה

 .הבקשה נדחית
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באיזה תקציב מדובר  –למסמכי המכרז  4ותנאים כלליים, עמוד להוראות  3.2.1.3סעיף  .7

 ובחו"ל האם זה ע"י משרד התיירות? או מתוך התקציב הנתון.

 הבהרה:

 בתמורה לזוכה במכרז.תקציב השיווק כלול 

 

האם עלות שילוט  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2.2.1סעיף  .8

 מכרז זה והאם חובה להקים?ואלמנטים כלולים בתקציב 

 הבהרה:

 כלול בתמורה לזוכה במכרז. לוטהשיהכנת תכנית תקציב 

 ., ועבודה זו תלוית תקציבאין חובה לשלט או להקים אלמנטים פיזיים בשטח

 

 מה זה מערכת ייעודית.  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2.2.3סעיף  .9

 הבהרה:

האשכול ירכוש מערכת ניווט, ועל הזוכה במכרז להכניס את התכנים או להנגיש אותם 

 בהתאם לעניין. –למפעיל מערכת הניווט 

 

יש להוריד את המילה  –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2.2.4סעיף  .10

הכוונה הייתה המלצות , היות ומי ששולט על המחירים הינם העסקים הפרטניים  תמחור

 לתמחור.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: המכרזלמסמכי  4להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3.2.2.4במקום האמור בסעיף 

 ."בשפות שונות לקהלים שונים התאמהו"שיווק המוצר 

 

 6אין אפשרות להתחייב ל  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  4סעיף  .11

כן חובה להיות  .כנס לפרויקטיחודשים מכיוון שהזוכה תלוי בעסקי התיירות שיסכימו לה

 בתוך התהליך של יצירת החומרים.

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

המציע ", יבוא: למסמכי המכרז 5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  4במקום האמור בסעיף 

. בהתבססות 3.2הזוכה יבנה תכנית עבודה המבוססת על הפרויקטים המופיעים בסעיף 

 ,קמפיינים ,נכסים דיגיטליים ,פעילות אסטרטגית ,מותג ותקשורת אסטרטגיתעל 

וכל דרישה נוספת של מנכ"לית האשכול או מי מטעמה. תשומת לב המציעים כי  תקציב

( 6תוכן תכנית עבודה לכל המאוחר בתוך ששה ) 3.2ביחס לכל העבודות המפורטות בסעיף 

 "חודשים ממועד החלטת ועדת המכרזים על המציע הזוכה.
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אין קשר לסעיף זה ולעבודה  –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  6.6סעיף  .12

 נושא מכרז זה.

 הבקשה נדחית.

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם  1ב2סעיף המציעים מופנים להוראות 

 לאנשים עם מוגבלות.

 

האם הכוונה היא לגוף המגיש  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.1סעיף  .13

 המכרז במקרה שלנו היא עמותת התיירות גליל מערבי .  את המכרז או למנהל הגוף מגיש

 הבהרה:

 סעיף זה מתייחס למציע עצמו.

 

כתוב כי התשובות יועברו  –למסמכי המכרז  7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.4סעיף  .14

שאומר כי התשובות יפורסמו באתר וכן אין  8.2רק לרוכשי המכרז ונוגד את הכתוב בסעיף 

 תאריך במסגרת מפגש מציעים . 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטלת. – למסמכי המכרז 7כלליים, עמוד להוראות ותנאים  8.4פסקה ראשונה בסעיף 

 

על מנת לעמוד בסעיף זה יש  –למסמכי המכרז  7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10סעיף  .15

 ₪. 100,000לתת מקדמה של 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

להוראות  1הצעת המציע, נספח  – 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נספח 

הנ"ל במקום טופס הצעת המציע  1ים יעשו שימוש בנספח ותנאים כלליים. המציע

 למסמכי המכרז 14-12בעמודים 

 

₪  500,000האם המחיר  של  –למסמכי המכרז  7להוראות ותנאים כלליים, עמוד  11סעיף  .16

 כולל מע"מ?

 .כן

 

 ?מהו תאריך חתימת החוזה .17

 הבהרה:

 כהצעה הזוכה.ימים מהמועד בו יודיע האשכול למציע שהצעתו נבחרה  10

 

 .מע"מ₪ +  8,000יש להעלות את השכר החודשי הקבוע ל  .18

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  8להוראות והתנאים הכלליים, עמוד  11( לסעיף 2במקום האמור בפסקה שנייה )

 לעיל בכתב הוראות ותנאים כלליים זה 3.1"העבודות המפורטות בסעיף המכרז, יבוא: 
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בתוספת מע"מ מיום החתימה על החוזה  ₪ 6,700ישולמו בתשלום חודשי בסך של 

ה"כ, מספר החודשים מחתימת החוזה ועד סוף )בס 2020המצורף למכרז זה, ועד סוף שנת 

 מע"מ(."₪ +  6,700כפול  2020

 

 סעיף זה אינו מקובל .  –למסמכי המכרז  8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  12.2סעיף  .19

 הבקשה נדחית.

 

₪  8,000תשלום שוטף  –למסמכי המכרז  9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  13.1.1סעיף  .20

  לחודש + מע"מ.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  13.1.1במקום האמור בסעיף 

 6,700לעיל, הינו קבוע ועומד על סך  3.1"התמורה עבור התשלום השוטף, כמופרט בסעיף 

 לא כולל מע"מ."₪ 

 

ריד את שים להומבק –למסמכי המכרז  10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.1.1סעיף  .21

ואם ניתן להוציא ערבות מכל בנק או רק מבנק ישראל . חסר  ,₪ 5,000הערבות המציע לסך 

 ביטוח 1נספח ב

 לחוזה. 1נוסח ערבות ביצוע, נספח ב' – 3נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף 

 הערבות תוצא מכל בנק בישראל.

 

מבקשים הבהרה מאיזה  –למסמכי המכרז  12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  1.2סעיף  .22

 8,000עבור שירות שוטף  לאחר חתימת החוזהתאריך יש לשכור את העובד לטובת הפרויקט 

 לחודש + מע"מ. ₪ 

 הבהרה:

העובדים, ככל שכירת עובדים ע"י הזוכה במכרז הינה לפי שיקול דעתו, ובלבד ששכירת 

ויש בכך צורך, תהיה כך שהזוכה במכרז יעמוד בכל התחייבויותיו כלפי האשכול במסגרת 

 מכרז זה.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח 

 

האם המחיר אותו יש לרשום  –סמכי המכרז למ 12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  1.3סעיף  .23

 כולל את התשלום הכולל. 2כולל את השירות השוטף וכן להדגיש האם התשלום לסעיף 

 הבהרה:

 התשלום השוטף נקבע במסגרת המכרז.

למסמכי המכרז,  1הצעת המחיר, נספח ב 2התשלום עבור השירותים המפורטים בסעיף 

 כולל מע"מ  ₪374,576את התשלום השוטף. כך, שהתמורה המקסימלית תהיה  לא יכלול
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עד חודש  9/19חודשים מחודש  16מע"מ לחודש עבור ₪ +  6,700פחות )₪  500,000]לפי 

12/20).] 

 

בעלי  50ישולם לאחר צרוף  –למסמכי המכרז  12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  2.2.3סעיף  .24

 יות האשכול.צימרים ויש לצרף את רשימת רשו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  2.2.3סעיף במקום האמור בסעיף 

צירוף בעלי צימרים מתחום שיפוט רשויות האשכול למועדון והכנסתם לדף  :2 דרך אבן"

מתמורת  40% – 1עד ארבעה חודשים מסיום אבן דרך  –ייעודי לפרויקט זה באתר הייעודי 

 20%-בעלי צימרים ו 50ישולם לאחר צירוף  100-מתמורת פרויקט ה 20%, 100-פרויקט ה

 בעלי צימרים נוספים." 50 נוספים אחרי צירוף 100-מתמורת פרויקט ה

 

שיווק בארץ כן ובחו"ל  –למסמכי המכרז  12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  2.2.4סעיף  .25

 . לא יכול להיות מיליון כניסות לא ראלימותנה במשרד התיירות יש להוריד את הכתוב לגבי 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 12, עמוד 1המחיר, נספח להצעת  2.2.4סעיף במקום האמור בסעיף 

מתמורת  30% – 2חודשיים מתום אבן דרך  – "לובחו בארץ המועדון שיווק :3 דרך אבן"

 .פרסום קמפיין שיווקי ראשון אשר אושר ע"י האשכולאחרי חודש , ישולם 100-פרויקט ה

 ".המועדון באינטרנטנתוני חשיפה ותנועות של חברי אודות  שוטף דיווחנדרש 

 

התוכנית מדברת על מספר מסלולים מובנים ליצירת  –דרכי תיירות חלק מכובד בתוכנית  .26

 ביקוש לאזור ולכן יצירת הדרכים היא הראשונה לביצוע.

 .הבקשה נדחית

 

האם זה כולל עסקי תיירות  –למסמכי המכרז  13, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  3.2.1סעיף  .27

)מה משמעות המילה אתרים( המספרים הכתובים הם לא לעניין ואין  מורשת .ואתרי טבע 

אתרי נוף ומורשת, לעומת זאת עסקי תיירות יהיו רק אלה שיקבלו ויסכימו להשתתף  600

 בפרויקטים. 

 הבהרה:

לרבות  – למסמכי המכרז 13, עמוד 2להצעת המחיר, נספח  3.2.1"אתרים" לעניין סעיף 

אתר שהוא תומך תיירות בגליל , כל ללככעסקי תיירות, אתרי טבע ומורשת.  ,אתרי תיירות

 .סקרב רשוםהמערבי ניתן ל

  התשלום הוא עבור המיפוי בלבד.
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לא מובן דרישות הביצוע  –למסמכי המכרז  13, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  3.2.2סעיף  .28

 והאם יש חובה לייצר חוברת .

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 אבן", יבוא: למסמכי המכרז 13, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  3.2.2במקום האמור בסעיף 

 30% – 1חודשים מתום אבדן דרך  4עד  –אתרים  100הכנת חומרים לכל קבוצה של  :2דרך 

מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה  5%מתמורת דרכי תיירות, אשר תשולם בשיעור של 

 אתרים.  100של 

 ."ותיאורם נקודות הענייןרשימה של ש: תוצר מבוק

 

סעיף זה הוא הסעיף המרכזי  –למסמכי המכרז  12, עמוד 1להצעת המחיר, נספח  3.2.3סעיף  .29

 ::40%בתמורה של  1להיות אבן דרך בתוכנית האסטרטגית ולכן הוא חייב 

  40%- 2יהפוך להיות אבן דרך  1אבן דרך 

  20%- 3יהפוך להיות אבן דרך  2אבן דרך 

 הבקשה נדחית.

 

מהי תוכנית רווחית לאשכול  –למסמכי המכרז  13, עמוד 1המחיר, נספח להצעת  4.3.1סעיף  .30

 ומי יתפעל אותה?

 הבהרה:

 .לאשכול שתשיא רווח לאשכולתוכנית 

 השאלה ביחס "לתפעול" אינה ברורה.

 

 . אינו רלוונטי למכרז אנא בדקו שובנספח זה  –למסמכי המכרז  20, עמוד 5נספח  .31

 .זה הבהרה לשאלות תשובות במסמך לעיל 12 תשובה ראו

 

 .את כל השינויים יש עליכם להכניס לחוזה מתן שירות .32

 תכולת השירותים, נספח א' לחוזה. – 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נספח 
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 16.7.2019למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 

 נספח 1

 16/19 מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 הצעת המציע

 

 אנו מציעים את התמורה כדלקמן: 16/19למתן כלל השירותים במכרז  .1

כפי שמפורט  12/2020אלש"ח עד סוף  500התקציב המוקצה למכרז זה עומד על  .1.1

 למסמכי המכרז. 11בסעיף 

 .כולל מע"מ+ ₪  6,700עבור שירות שוטף סך של  .1.2

להלן בנספח זה סך כולל של  2עבור השירותים המפורטים בסעיף  .1.3

(, אשר יחולקו וישולמו "התמורה הכוללת")להלן: _________________ ₪ 

 להלן. 2כאמור בסעיף 

 

 (:"100-"תמורת פרויקט המהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  40% – 100-מועדון ה .2

 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .2.1

 אבני דרך לתשלום: .2.2

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  .2.2.1

 (."100-"המקדמה עבור פרויקט ה)להלן:  100-ה

כתיבת תכנית עבודה הכוללת קריטריונים, אמצעי שיווק ועוד  :1 דרך אבן .2.2.2

עד חודשיים מיום ההוראה על התחלת  –המפורטים כתתי אבני דרך 

ת ילאחר אישור תכנ, אשר ישולם 100-מתמורת פרויקט ה 20% –העבודה 

 .העבודה ע"י האשכול

-במידה ואחרי ארבעה חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט ה

זו, יהיה רשאי האשכול לקזז  1לא ישלים נותן השירותים אבן דרך  100

מכל סכום שיהיה חייב לנותן  100-את המקדמה עבור פרויקט ה

-המקדמה לפרויקט ה השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה

100. 

למועדון צירוף בעלי צימרים מתחום שיפוט רשויות האשכול  :2 דרך אבן .2.2.3

עד ארבעה חודשים  –ייעודי לפרויקט זה באתר הייעודי והכנסתם לדף 

מתמורת פרויקט  20%, 100-מתמורת פרויקט ה 40% – 1מסיום אבן דרך 

 100-מתמורת פרויקט ה 20%-בעלי צימרים ו 50ישולם לאחר צירוף  100-ה

 .בעלי צימרים נוספים 50נוספים אחרי צירוף 
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 – 2חודשיים מתום אבן דרך  –שיווק המועדון בארץ ובחו"ל  :3 דרך אבן .2.2.4

, ישולם חודש אחרי פרסום קמפיין שיווקי 100-תמורת פרויקט המ 30%

ראשון אשר אושר ע"י האשכול. נדרש דיווח שוטף אודות נתוני חשיפה 

 ותנועות של חברי המועדון באינטרנט.

 

 (:"תמורת דרכי תיירות"מהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  30% – דרכי התיירות .3

 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .3.1

 אבני דרך לתשלום: .3.2

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  .3.2.1

 "(.המקדמה לדרכי תיירותדרכי תיירות )להלן: )"

חודשים ממועד ההוראה על  4עד  –אתרים  001קבוצות של  6 :1 דרך אבן .3.2.2

, אשר תשולם מתמורת דרכי תיירות 60% –תחילת ביצוע עבודה זו 

 כדלקמן:

 5%תשולם תמורה בשיעור  –סקר אתרים ונקודות עניין  .3.2.2.1

 אתרים. 100מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה של 

אטרקציות, אתרי  100רשימה של לפחות תוצר מבוקש: 

 עניין.תיירות ונקודות 

אפיון האתרים ונקודות העניין שהתקבלו באבן דרך קודמת  .3.2.2.2

מתמורת דרכי  5%תשולם תמורה בשיעור  –לפי קטיגוריות 

 אתרים. 100תיירות עבור כל קבוצה של 

 10 -ל 1טבלת אתרים ונקודות עניין שתכלול נ.צ וציון בין תוצר מבוקש: 

 .ית האסטרטגיתשיקבל כל אתר עבור התאמה לקטגוריה שאופיינה בתוכנ

במידה ואחרי חודשיים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט דרכי 

לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי האשכול לקזז  תיירות

את המקדמה עבור דרכי תיירות מכל סכום שיהיה חייב לנותן השירותים, 

 וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה לדרכי תיירות.

חודשים  4עד  –אתרים  100הכנת חומרים לכל קבוצה של  :2דרך  אבן .3.2.3

של  עוריתשולם בש אשר, מתמורת דרכי תיירות 30% – 1תום אבדן דרך מ

  אתרים. 100מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה של  5%

 .חוברת הכוללת תיאור לנקודות הענייןתוצר מבוקש: 

 –בחירת מערכת דיגיטלית להצגת המסלולים יחד עם האשכול  :3דרך  אבן .3.2.4

מתמורת  10%תשולם תמורה בשיעור  – 2תום אבדן דרך ים מיעד חודש

 דרכי תיירות לאחר בחירת התוכנה.

 

תמורת כרטיס "מהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  30% –כרטיס תיירות דיגיטאלי  .4

 (:"תיירות דיגיטאלי
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 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  .4.1

 המבחנים לאבני הדרך לתשלום יקבעו ע"י האשכול לאחר קביעת תכנית העבודה. .4.2

 אבני דרך לתשלום: .4.3

מתמורת  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  .4.3.1

המקדמה לכרטיס תיירות פרויקט כרטיס תיירות דיגיטאלי להלן: )"

 "(.דיגיטאלי

ממועד ההוראה על תחילת  חודשים 3 – כתיבת תכנית עסקית :1בן דרך א .4.3.2

אשר ישולם  מתמורת כרטיס תיירות דיגיטאלי 20% –ביצוע עבודה זו 

 .ע"י האשכול העסקיתת יכנותהלאחר אישור 

התוכנית העסקית תבחן את האפשרויות השונות לשילוב אטרקציות שונות 

בכרטיס אחד, במתן הנחות באמצעות רכישה מוקדמת של כרטיסים 

 ., קרי שיטות לניהול הכרטיסוכיוב'

טיס התוצר הסופי צריך להיות הצגה של האפשרויות השונות לשימוש בכר

תיירות משולב בגליל המערבי ע"י תייר נכנס ותייר פנים, לרבות חלוקה 

 למשתמשים לפי גיל, וסוג אטרקציות )רומנטי, אקסטרים, נופש, אופניים, 

סוסים, מוסיקה, קולינריה, יקבים, צעירים וכיוב'(, ואת המשמעויות 

 הפוטנציאליות הכלכליות לאשכול.

ל אטרקציות כך שהתוכנית תהיה התוכנית תכלול כמות מינימאלית ש

 .רווחית לאשכול

 התוכנית העסקית תוצג לאשכול לצורך בחירת החלופות המתאימות.

במידה ואחרי ארבע חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה פרויקט כרטיס 

טאלי לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי תיירות דיגי

האשכול לקזז את המקדמה עבור כרטיס תיירות דיגיטאלי מכל סכום 

שיהיה חייב לנותן השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה 

 המקדמה לכרטיס תיירות דיגיטאלי.

 20% – 1מסיום אבן דרך  חודש – בודהכתיבת תכנית ע :2אבן דרך  .4.3.3

מתמורת כרטיס תיירות דיגיטאלי אשר ישולם לאחר אישור תכנית 

 העבודה ע"י האשכול.

אבני דרך ליישום החלופות הנבחרות מהתוכנית  תכלולעבודה התכנית 

 .העסקית, לרבות צירוף תיירנים ושיווק ופרסום של הכרטיס

 – 2מסיום אבן דרך חודשים  4 –צירוף ספקי תיירות במרחב  :3אבן דרך  .4.3.4

למספר הגעה מתמורת כרטיס תיירות דיגיטאלי אשר ישולם לאחר  40%

 .המינימאלי של עסקי תיירות שיקבע באבן דרך קודמת

 .רשימת אתרי תיירות שהצטרפו לכרטיסתוצר מבוקש: 

 –קמפיין שיווק הכרטיסים לאחר ההשקה שלהם  :4אבן דרך  .4.3.5

 .תוכנית העבודהלהראות שמימש את  20% - 3חודשים מסיום אבן דרך 
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 16.7.2019למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 

 נספח א'

 תכולת השירותים

 עבודה שוטפת:

בדגש על תיירות נכנסת  לקידום התוכנית האסטרטגית לתיירות תיירניםשוטפת מול עבודה  .1

 .ובהתאם לפילוח קהלי היעד החדשים שסווגו

וגורמים  , קק"ל, משרד החקלאות, הרשות לפיתוח הגלילעבודה שוטפת מול משרד התיירות .2

  .נוספים לקבלת תמיכות ומענקים

 .קידום קמפיין לאזור בהתאם להמלצות התוכנית האסטרטגית .3

 ממשלתיים, לקידום האזור.ים התיירות מול גורמהאשכול בנושאי ייצוג  .4

ים שיתרמו למינוף התחום מצד התייר, התיירן, הרשות יהטמעת כלים דיגיטלתכנון, ביצוע ו .5

)ניהול התוכנית הדיגיטלית שהוגשה על ידי האשכול למיזם ישראל  המקומית והאשכול.

 דיגיטלית, יבוצע בתיאום מלא עם האשכול(

כולל  ,המלצות חברתי מבוסס אפיון בעל ,בעברית ובאנגלית ייעודי,ניהול אתר אינטרנט  .6

 .עדכונים וקידום שוטף של האתר

 קידום ותפעול המדיות השונות כולל תכנים ופרסומם ברשתות החברתיות .7

 בוטל. .8

יצירת שיתופי פעולה תיירותיים פנימיים בין התיירנים לבין עצמם ובינם לבין גורמי תיירות  .9

 נסת.לקידום תיירות נכ ארציים

רסום, אמצעים שיווקיים, מפות, פעולות יח"צ, פ – ואירועים שנתית הכנת תוכנית יח"צ .10

 סוכני מכירות והפקת אירועים.

בהתייחסות לשפה, נראות, מיקום וקשר עם  תיירותי, מרחבי קידום הליך שילוט ממותג .11

 .וכיו"ב(, כולל הגשת בקשות לתקציב )לדוגמא בנוהל צת"פ המרחב הווירטואלי

לדוגמא: שילוט דיגיטלי,  –מימוש תקציבים לקידום דיגיטלי של התיירות שהאשכול מגייס  .12

 אפליקציה וכיו"ב.

 להלן. 3.2המפורטים בסעיף  פרויקטים ליישום התכנית האסטרטגית לתיירותניהול  .13

 סיוע בגיוס תקציבים ותמיכות ממשרדי הממשלה וארגונים נוספים. .14

 

 (:"100-"תמורת פרויקט המהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  40% – 100-מועדון ה .15

 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  15.1

 אבני דרך לתשלום: 15.2

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  15.2.1

 .("100-"המקדמה עבור פרויקט ה)להלן:  100-ה
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 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© 
 ללא אישור בעלי הזכויות אין לעשות שימוש במסמך זה או חלקו

 

כתיבת תכנית עבודה הכוללת קריטריונים, אמצעי שיווק ועוד  :1 דרך אבן 15.2.2

עד חודשיים מיום ההוראה על התחלת  –המפורטים כתתי אבני דרך 

ת ילאחר אישור תכנ, אשר ישולם 100-מתמורת פרויקט ה 20% –העבודה 

 .העבודה ע"י האשכול

-רויקט הפממועד מתן צו התחלת עבודה ארבעה חודשים במידה ואחרי 

יהיה רשאי האשכול לקזז זו,  1לא ישלים נותן השירותים אבן דרך  100

מכל סכום שיהיה חייב לנותן  100-את המקדמה עבור פרויקט ה

-השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה לפרויקט ה

100. 

צירוף בעלי צימרים מתחום שיפוט רשויות האשכול למועדון  :2 דרך אבן 15.2.3

עד ארבעה חודשים  –והכנסתם לדף ייעודי לפרויקט זה באתר הייעודי 

מתמורת פרויקט  20%, 100-מתמורת פרויקט ה 40% – 1מסיום אבן דרך 

 100-מתמורת פרויקט ה 20%-בעלי צימרים ו 50ירוף ישולם לאחר צ 100-ה

 בעלי צימרים נוספים. 50נוספים אחרי צירוף 

 – 2חודשיים מתום אבן דרך  –שיווק המועדון בארץ ובחו"ל  :3 דרך אבן 15.2.4

, ישולם חודש אחרי פרסום קמפיין שיווקי 100-מתמורת פרויקט ה 30%

טף אודות נתוני חשיפה ראשון אשר אושר ע"י האשכול. נדרש דיווח שו

 ותנועות של חברי המועדון באינטרנט.

 

 (:"תמורת דרכי תיירות"מהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  30% – דרכי התיירות .16

 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –תקופת הפרויקט  16.1

 אבני דרך לתשלום: 16.2

 יקטמתמורת פרו 10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  16.2.1

 .דרכי תיירות"(המקדמה ל)להלן: )" דרכי תיירות

ממועד ההוראה על חודשים  4עד  –אתרים  001קבוצות של  6 :1 דרך אבן 16.2.2

, אשר תשולם מתמורת דרכי תיירות 60% –תחילת ביצוע עבודה זו 

 כדלקמן:

מתמורת  5%תשולם תמורה בשיעור  –סקר אתרים ונקודות עניין  16.2.2.1

 אתרים. 100דרכי תיירות עבור כל קבוצה של 

אטרקציות, אתרי תיירות  100רשימה של לפחות תוצר מבוקש: 

 ונקודות עניין.

דרכי ת עבודה פרויקט לים ממועד מתן צו התחיואחרי חודשבמידה 

לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי האשכול  תיירות

מכל סכום שיהיה חייב לנותן  דרכי תיירותלקזז את המקדמה עבור 

דרכי השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה המקדמה ל

 .תיירות
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אפיון האתרים ונקודות העניין שהתקבלו באבן דרך קודמת לפי  16.2.2.2

מתמורת דרכי תיירות  5%תשולם תמורה בשיעור  –קטיגוריות 

 אתרים. 100עבור כל קבוצה של 

 1ת עניין שתכלול נ.צ וציון בין טבלת אתרים ונקודותוצר מבוקש: 

שיקבל כל אתר עבור התאמה לקטגוריה שאופיינה בתוכנית  10 -ל

 .האסטרטגית

תום חודשים מ 4עד  –אתרים  100הכנת חומרים לכל קבוצה של  :2דרך  אבן 16.2.3

 5%של  עוריתשולם בש אשר, מתמורת דרכי תיירות 20% – 1אבדן דרך 

  אתרים. 100מתמורת דרכי תיירות עבור כל קבוצה של 

 .חוברת הכוללת תיאור לנקודות הענייןתוצר מבוקש: 

 –בחירת מערכת דיגיטלית להצגת המסלולים יחד עם האשכול  :3דרך  אבן 16.2.4

מתמורת  10%תשולם תמורה בשיעור  – 2תום אבדן דרך ים מיעד חודש

 דרכי תיירות לאחר בחירת התוכנה.

לאשכול זכות בלעדית להחליט איזו , כאשר יעשה במשותף תכנהאפיון ה

 תכנה תבחר.

 

תמורת כרטיס "מהתמורה הכוללת המבוקשת )להלן:  30% –כרטיס תיירות דיגיטאלי  .17

 (:"תיירות דיגיטאלי

 .12/2020ועד תום חודש  10/2019מחודש  –קופת הפרויקט ת 17.1

 המבחנים לאבני הדרך לתשלום יקבעו ע"י האשכול לאחר קביעת תכנית העבודה. 17.2

 אבני דרך לתשלום: 17.3

מתמורת פרויקט  10%מקדמה בשיעור  –במועד הוראה על התחלת העבודה  17.3.1

 .(כרטיס תיירות דיגיטאלי"המקדמה ל")להלן:  כרטיס תיירות דיגיטאלי

ממועד ההוראה על תחילת  חודשים 3 – כתיבת תכנית עסקית :1אבן דרך  17.3.2

מתמורת כרטיס תיירות דיגיטאלי אשר ישולם  20% –ביצוע עבודה זו 

 לאחר אישור התוכנית העסקית ע"י האשכול.

התוכנית העסקית תבחן את האפשרויות השונות לשילוב אטרקציות שונות 

מוקדמת של כרטיסים בכרטיס אחד, במתן הנחות באמצעות רכישה 

 ., קרי שיטות לניהול הכרטיסוכיוב'

התוצר הסופי צריך להיות הצגה של האפשרויות השונות לשימוש בכרטיס 

תיירות משולב בגליל המערבי ע"י תייר נכנס ותייר פנים, לרבות חלוקה 

 למשתמשים לפי גיל, וסוג אטרקציות )רומנטי, אקסטרים, נופש, אופניים, 

, קולינריה, יקבים, צעירים וכיוב'(, ואת המשמעויות סוסים, מוסיקה

 הפוטנציאליות הכלכליות לאשכול.
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התוכנית תכלול כמות מינימאלית של אטרקציות כך שהתוכנית תהיה 

 .רווחית לאשכול

 התוכנית העסקית תוצג לאשכול לצורך בחירת החלופות המתאימות.

כרטיס ה פרויקט ת עבודלחודשים ממועד מתן צו התחארבע במידה ואחרי 

לא ישלים נותן השירותים אבן דרך זו, יהיה רשאי  תיירות דיגיטאלי

מכל סכום  כרטיס תיירות דיגיטאליהאשכול לקזז את המקדמה עבור 

שיהיה חייב לנותן השירותים, וכן לחלט את הערבות, והכל עד גובה 

 .כרטיס תיירות דיגיטאליהמקדמה ל

מתמורת  20% – 1מסיום אבן דרך  חודש – בודהכתיבת תכנית ע :2אבן דרך  17.3.3

כרטיס תיירות דיגיטאלי אשר ישולם לאחר אישור תכנית העבודה ע"י 

 האשכול.

אבני דרך ליישום החלופות הנבחרות מהתוכנית  תכלולעבודה התכנית 

 .העסקית, לרבות צירוף תיירנים ושיווק ופרסום של הכרטיס

 – 2מסיום אבן דרך חודשים  4 – צירוף ספקי תיירות במרחב :3אבן דרך  17.3.4

למספר הגעה מתמורת כרטיס תיירות דיגיטאלי אשר ישולם לאחר  30%

 .המינימאלי של עסקי תיירות שיקבע באבן דרך קודמת

 .רשימת אתרי תיירות שהצטרפו לכרטיסתוצר מבוקש: 

חודשים  –קמפיין שיווק הכרטיסים לאחר ההשקה שלהם  :4אבן דרך  17.3.5

 להראות שמימש את תוכנית העבודה 20% - 3מסיום אבן דרך 
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 16.7.2019למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 

  1ב'נספח 

 16/19המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז פומבי 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 בע"מאשכול כליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  _____סניף _________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

_______________ ( שקלים חדשים שתדרשו מאת אלפים חמשת)במילים:  0005,סכום עד לסך 

 .16/19)המציע( בקשר עם מכרז פומבי 

 

 

באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך אנו מתחייבים בזאת 

עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא  –דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 י.במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומ

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום 

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .30.06.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 )בנק(

 

 

 


