
15.11.2022 
 אישור קבלת מסמכים 

 
 שם חברה: 

 טלפון:  איש קשר:  

 דוא"ל:  כתובת:  

 טלפון נייד:  פקס: 

 
 

יפו  -לתכנון הפקה והקמה של פרויקט "שביל העלייה   2022/46 מס'שלבי - דומכרז פומבי  :הנדון
 שער העליות לישראל"  

 
 

 הזמנה להציע הצעות. . 1 )   (
 טופס הצעה למשתתף במכרז. . 2 )   (
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.  . 3 )   (
 טופס ניסיון מקצועי של המציע.   . 4 )   (
 ההסכם ונספחיו. . 5 )   (
 דוגמת תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות. . 6 )   (
 דוגמת אישור רו"ח של המציע לצורך עמידה בתנאי הסף הכספי. . 7 )   (

 . תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .  8 )   ( 
 תצהיר העדר הרשעות.   .      9)   (    
 ותצהיר נושאת השליטה. אישור עו"ד על עסק בשליטת אישה  .      10)   (    

 

 
___________________    _____________________ 

 ע חתימת המצי          תאריך 
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 אתרים בחוף תל אביב 
 בע"מ  יפו-ה לפיתוח אתרי תיירות בת"אחבר

 תל אביב יפו  21ה רחוב הארבע
 

 תאריך..........................           
 לכבוד 

 
 _____________ 

 
 _____________ 

 
 _____________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 46/2022 מס'פומבי מכרז נדון : ה

 רויקטל פש מהפקה והקהלתכנון  - הזמנה להציע הצעות
 יפו שער העליות לישראל"  -שביל העלייה "

 
 ריכוז מועדים קובעים למכרז 

 
 

 
המועד שממנו ניתן לרכוש את  

 מסמכי המכרז 
 

  -  9:00בין השעות    15.11.2022החל מיום  
במשרדי הנהלת אתרים ברחוב    15:00

  –בתל אביב )מגדל פלטינום    21הארבעה  
 (  6קומה  
 או 

במקום    ם באתר האינטרנט של אתרי 
 ועד לכך המי 

 
   מועד אחרון למשלוח 

או להגשת הערבות    לות הבהרה א ש 
 הבנקאית לבדיקה 

   

 
 16:00בשעה    29.12.2022ביום  

 

 
 

 מועד אחרון להגשת  
 ת במכרז הצעו 

 
במשרדי    12:00בשעה    9.1.2023ביום  

בתל    21הנהלת אתרים ברחוב הארבעה  
 ( 6קומה    –אביב )מגדל פלטינום  

 
 
 
 
 יבת המכרזים מועד פתיחת ת 

גשת  רון לה ד האח ר המוע דקות לאח   30
ת אתרים  במשרדי הנהל   –ההצעות במכרז  

  -   6, תל אביב )קומה  21ב הארבעה  ברחו 
ציעים המעוניינים  בניין פלטינום(, מ 

להשתתף בפתיחה נדרשים להירשם מראש  
באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני  

   להלן   28לכתובת המופיעה בסעיף  
בין  זו ו   בטבלה   פורטים ן התאריכים המ י התאמה בי במקרה של א 

מסמכי המכרז או בנספחיו )ככל    מועדים אחרים המפורטים בגוף 
 בלה הם שיקבעו. התאריכים המפורטים בט   -ומופיעים(  
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 כללי 
 
יפו בע"מ הינה חברה עירונית בבעלות מלאה  -חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  -אביב  -אתרים בחוף תל .1

תל   עיריית  )להלןשל  יפו  "  "ההחבר"  –  בהתאמה  אביב  בין    החברה"(.  העירייה "  ;"אתרים או  עוסקת, 
, פארק התחנה,  היתר, בפיתוח תשתיות ואתרים לתיירות ובניהול רצועת החוף, נמל תל אביב, יפו העתיקה

 .   יפו-אביב-ומתחמים אחרים בעיר תל  נמל יפו

רויקט  הפקה והקמה של פ  ,לתכנוןהצעות    תבלקלפומבי    מכרזבמסגרת  הינכם מוזמנים בזה להציע הצעות   .2
הזמנה  ט ב כמפורוהכל  "(  השביל" ו/או "קטהפרוי"   -)להלן    "יפו שער העליות לישראל  –שביל העלייה  "

 . (בהתאמה "ההסכם" -" והשירותים"  -הלן )ל זה מכרז המצורף ל   הסכםכאן וב

כ  החברהבכוונת   .3 שכולל  במרחב  השביל  את  ומשת  20-להקים  עניין  מ ה רע  נקודות  יפו    דרך  ו יפ  נמלחל 
הע  יפוהעתיקה,  הרכבתומס  יר  תחנת  במתחם  לצותיים  ה.  כך  החברה  רך  )להלןכינה  רעיונית    -  תכנית 

הפרוג  "(הפרוגרמה" המכרז.  למסמכי  א  רמה המצורפת  ומגדירה  ונושאיומגבשת  הפרויקט  מטרות    , ת 
ם העיקריים אותם  ת החווייתייאת המסגרת התקציבית, לוח הזמנים והרעיונו,  לרבות קהלי היעד והשפות

   .משננת למהיא מתכ 

כאן  ההצעות   .4 של  בהליך  בסיס העיקרון  על  ל,  Design to Budgetיוגשו  התייחסות    חווייתי  קונספטתוך 
 .  פרויקט כהגדרתו להלןתקציב הגרמה ולפרול   םהמותאבנקודות העניין השונות ובשטח בכלל, באופן  

 
 השירותים

 
הן    -  ובהצעת המציע הזוכה  וגרמה ר פרויקט על פי המפורט בפלל מרכיבי הכאת ביצוע    השירותים יכללו  .5

 )אך לא רק(: רבות, ל(Turn Key Project) עהמוצפט צוע, בהתאם לקונס כנון והן הביהת

ופיסול,   .5.1 ריהוט  אביזרים,  תפאורה,  וגרפיקה,  מיתוג  ואפליקציות,  תכנים  מולטימדיה,  מערכות 
 ; ות ונגישותהנדסי, בטיח   תשתית ועבודות חשמל, תיאוםעבודות 

 ; לרבות יועצי חשמל, קונסטרוקציה, בטיחות, נגישות וכיוצ"ב בפרויקט עציםכלל המתכננים והיו .5.2

 ; ל הרשויות המוסמכותוכל  התיאום הנדסי מול הגורמים הרלוונטיים בעיריי  .5.3

תרי  אניהול הפרויקט, ניהול העבודות בשטח וניהול הבטיחות בעבודות לרבות ניהול יומן עבודה ב .5.4
 ; השונים העבודות

 : ביצוע תשתיות בשטח .5.5

 תיאור נושא #
שלגביהן  לכל העבודות בשטח לרבות עבודות התשתית )למעט אלה   יותאחר כללי  1

 (. אחרתבמפורש צוין 
יצוע תיאום עבודות מול מחלקת ההנדסה של העירייה וקבלת  לבאחריות  
 אישורה. 

התקנות   2
 וביסוס 

לרבות סימון   החברהכתוב של   אום ובאישורימיקום נקודות העניין ייקבע בת
 . גבי מפה על

  םכלוליני התלייה לחוויות ולשילוטים בנקודות העניין השונות מתקכל 
, בין אם תלייה על קירות ו/או על הרצפה  שירותים ובאחריות המציע הזוכהב

 . ניםעבודות הביסוסים למתקני התלייה השו , לרבות  וכיוצ"ב
ל  ת ייקבע בתיאום ובאישור כתוב שח ו/או קירוט כל שימוש בעמוד קיים בש

 . החברה
   .קטפרויב עבודות החשמל כל תכנון ודות חשמל בע 3

 .  בפרויקטהחשמל מהנדס  על המציע הזוכה לקבל את אישור החברה ל
אספקת החשמל למתקנים השונים תבוצע מהארונות השונים הקיימים בשטח  

 . המציעיםואשר יוצגו למציעים בסיור  
ות  וד עבלכל  עירייהב מחלקות המאור, החשמל וההנדסה ישור  ל את אביש לק

 . החשמל
 לארונות המצויים בשטח. , לרבות חיבור  פרויקטב כלל עבודות החשמל וע ביצ

 קבלנים מוסמכים ורשומים בלבד. על ידי עבודות החשמל  ביצוע 
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 תיאור נושא #
 . ודק חשמל מוסמךב ביקורת של יצוע ב

שיקום והחזרה   4
 למצב קיים 

 . רךפי הצואחר, לו/או  ואי לחשמל, תקשורתרת תו ת ליציו חפיר ביצוע
תחילת העבודות, לרבות הידוק הקרקע   לפניאת פני הקרקע למצבן  תרהחז

 והחזרת הריצוף ו/או החלפתו באבנים תואמות. 
שת  ח. נדרטהשלתנאי בשים לב לוגיות הנדרשות לפרויקט אספקת כל הטכנו  טכנולוגיות  5

 לצרכי תחזוקה.   גבוהה אמינות, וירופגעי מזג האו דות כנגדעמי
 ודיות.מזג אוויר יותקן בקופסאות מגן ייע ש לפגעי ציוד רגי

 .וקבלת אישור יועץ נגישות, תכנון וביצוע הפרויקט על פי דין נגישות  6
 

  24ל  ה שתקופאחריות ושירות ל וכן    החברהצוותי הפעלה מטעם    הכשרהת הפרויקט לחברה,  מסיר .5.6
 ים. חודש

 

 זמנים הולוח  , התמורהקטויתקציב הפר

הפרויקט   .6 כתקציב  בסך  של  מסתכם  מע  ₪  4,600,000ולל  הינה  התמורה    ."(רההתמו "  -)להלן    "מ( )כולל 
 . וביצועו בתכנון הפרויקטרוכות הכמכל מין וסוג שהוא והעלויות  וצאותה כל ה לת אתוכול  סופית

  6בסעיף  טת  המפור  התמורהזוכה  ה  שולם למציעת   ,ובמועד  החברהותים לשביעות רצון  שיריצוע העבור ב .7
 : ורטים להלןעפ"י שלבי הביצוע המפ 

 

 אחוז  שם פעילות
 10% גמר גיבוש הקונספט 

   מולטימדיה ותאורה 
 0% ר תכנון ראשוני מג

 20% גמר תכנון מפורט 

 0% רכש, תכנות והיערכות 

   ריהוט ואפקטיםתפאורה, 
 0% גמר תכנון ראשוני 

 15% גמר תכנון מפורט 

 0% יצור י  גמר גתצה

   תכנים ואינטראקטיב 
 5% תסריטים  הצגת תקצירי

 20% הכנת תסריטים מלאים  

 off-line 10%הצגת 

   on-lineהצגת 
   התקנות

   גמר השחלת כבילה ומתקנים 
גמר התקנת ציוד קצה  

 10% ותפאורה 

 10% תכנותים הרצה ומסירה 

 100% סך הכל
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 : קטרויהפ של  המתוכנן   הזמניםלוח  .8

 

 
 סף  איתנ

 

 ת המצטברות )תנאי סף(, כדלקמן: וית מציעים העונים על הדרישות המקדמהצעו גיש רשאים לה .9

רת סך של  ומת,  להזמנה זו  1שבעמוד  מנים המפורטים בטבלה  במועד ובז  זרכשו את מסמכי המכר .9.1
 שבכל מקרה לא יוחזר.  -₪ כולל מע"מ  300

 מכרז. י הצירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנא .9.2

 

)ב  ןשל תוכ  ביצועותכנון    של   ודם מוכחק  וןייסנ  בעל .9.3 כדוגמת מוזיאונים,    לפחות  רויקטיםפ  (2שני 
אר  אתרים  מבקרים,  לפחות  ,  וכיוצ"ב  מורשת   אתרי יים,  כיאולוגמרכזי  של    ₪  2,000,000בהיקף 

וזאת    (₪מיליון    )שני אחד,  כל  מע"מ  כולל  האחרו  5במהלך  לא  למועד  שקדמו    ת שלהגן  השנים 
 . זבמכר תצעוהה

 במסגרת המכרז.  במשותף ויובהר כי לא ניתן להגיש הצעות
 

 
 עותואופן הגשת ההצ מכרזנאי הת
 

  ל פרטי כמוה כהצהרה שכ  זה  זמכרשתתפות בוהגשת ההצעות לה  ,מכרזכל מסמכי הציע לקרוא את  על המ .10
 ומוכרים למציע.  , מקובליםמובנים ,יהם ידועיםאנ ות, ההסכם ונספחיו מכרזה

י  גשת ההצעה על ידלא תתקבל לאחר הו/או סתירה ו/או התנגדות וכיוצא באלה  בנה  אי ה  ה בדבר ענט  כל .11
 המציע. 
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לית את מרכיביהם העיקריים   ואלית ומילו יביא לידי ביטוי בצורה ברורה, ויזש קונספט  ציג  הל צעה  ההעל   .12
 :ות לרב  ל בסיס הפרוגרמה,ע החוויתי של הפרויקט,ספט  נולי והק של הקונספט האדריכ

 תיאור תחום #

 המטרות. עקרונות יישום  • המסלול והשטח  1

נושאי התכנים העיקריים )ארכיטקטורת התכנים( והנרטיב/ים   •
 מובילים.

 כן. ם למבנה התומסלול הביקור ונקודות העניין בהתא •

 צורת תנועת המבקרים ומשך הביקור.   •

 . לצפי קליטת קה •

 עקרונות ההתמודדות לביקור חוץ ברחוב סואן.  •

 לילה. ור יום וביקור סות לביק ייחההת •

 ההפעלה. תפקידי צוות   •
 התצוגות והחוויה  2

  
 הרעיון המארגן וסיפור המסגרת •

 תיאור פלטפורמות החוויות והתצוגות   •

 הדמיות החוויות  •

 הגראפית תמצית השפה  •
ניתוח תקציב ולו"ז   3

 הפרויקט 
 הפרויקט   רשימת מרכיבי •

 בלבד( סגרות תקציב ט )מפירוט אומדן העליות למרכיבי הפרויק •

 ניתוח לו"ז הפרויקט  •

 ניתוח אומדני התפעול  •
 תיאור צוות הפרויקט, לרבות: • צוות הפרויקט  4

 צוות הקריאייטיב.  •

 צוות המתכננים והיועצים. •

 ויקט. מנהל הפר •
 תיאור החברה לרבות:  • ון המציע  סי ני 5

 המשנה )באם יש(  מבנה הקבוצה וקבלני •

 תיאור החברה המציעה  •

 םיקטים קודמי לפרו דוגמאות   •

 המלצות מלקוחות  •
 (USBפורמט דיגיטלי על גבי התקן אחסון נתונים ) • תצורת ההגשה  6

 

כי   מבוסמובהר  מסוימת  בהצעה  לבחור  החברה  חהחלטת  זהות  על  גם  צוות  סת  המוצערוהפברי  ,  יקט 
 , בלבד. אותם חברי צוותמצעות רה באותים לחב ריליתן את הש המציע הזוכה ייב בהתאם יתחו

 : מכרזהי מסמכ .13

 מנה להציע הצעות להשתתף במכרז.הז .13.1

 .רזמכלמשתתף ב  טופס הצעה .13.2

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.  .13.3

 .של המציע מקצועי ניסיוןטופס  .13.4

 ן: "( ונספחיו כדלקמההסכם" -)לעיל ולהלן  ביצוע השירותיםהסכם  .13.5
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 הצעת הספק במכרז. - 1נספח   .13.5.1

 יקט.הפרוהתכנית הרעיונית )הפרוגרמה( של  - 2נספח   .13.5.2

 הקונספט המאושר. - 3נספח   .13.5.3

 לוח זמנים )גאנט(.   - 4נספח   .13.5.4

 נספח אחריות ושירות. - 5נספח   .13.5.5

 מפרט תקופת הרצה. - א'5נספח   .13.5.6

אומדן תקציבי שיצורף להסכם בסיום שלב הקונספט, יעודכן בסוף שלב התכנון    -  6נספח   .13.5.7
  4,600,000של    הראשוני; בכל מקרה לא יחרוג מעבר לתקרת תקציב הפרויקט בסך כולל

 )כולל מע"מ(.  ₪

 אישור ביטוח.  - 7נספח   .13.5.8

 נוסח ערבות ביצוע.  - 8נספח   .13.5.9

 כתב העברת זכויות קנין רוחני.  - 9נספח   .13.5.10

בתנאי   .13.6 עמידה  להוכחת  תצהיר  כאמור  ו  עילל  9.3בסעיף    כמפורט סף  הדוגמת  האיכות  לניקוד 
 . הלןל 19בסעיף 

   .   עילל  9.3בסעיף  כמפורט הכספי  דוגמת אישור רו"ח של המציע לצורך עמידה בתנאי הסף .13.7

 . 1967-ם, תשל"ן ייקאות גופים ציבורוק עסלפי חהיר תצת גמדו .13.8

 תצהיר העדר הרשעות.   .13.9

 

 . ותצהיר נושאת השליטהאישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, דוגמת  .13.10

 . החברהידי -כל מסמך אחר כפי שיוחלט על .13.11

יילהלן,    18כאמור בסעיף   .14   ם עיהמצי  בלבד. בהתאם לאמור  איכותל  ע  סבוסהמ   פומביכמכרז    ערךהמכרז 
,  "46/2022מס'    פומביבמכרז    הצעהסומן באופן קריא וברור " במעטפה אחת סגורה שתעתם  את הצ  יגישו 

 )כולל תתי סעיפיו(.להלן  16בסעיף והיא תכיל את כל המפורט 

הארבעה    ח'ם ברמשרדי אתריזים בלתיבת המכר  הכניסהיש להכניס למעטפה סגורה המצ"ב ול ההצעה  את   .15
המועד  "  -לעיל )ולהלן    1עד המועד המפורט בטבלה שבעמוד  ,  (6ה  מ וק  -טיניום  ל פן  יפו )בניי-אביב-תלב,  21

בכתובת דלעיל ביום ובשעה האמורים, לא    מכרזיםהצעה שלא תימצא בתיבת ה"(.  ותון להגשת הצעהאחר
 תידון. 

 : המפורטים להלןאת המסמכים על מגיש ההצעה לצרף להצעתו  .16

 בנוסח המצורף למכרז זה.  ערבות בנקאית  .16.1

 

מנהל פנקסי חשבונות כדין על  ד השומה או רואה חשבון המעיד כי המציע  ק( מפקי)או העתר  שואי .16.2
 מוסף ועל פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  חוק מס ערך פי פקודת מס הכנסה,  

ר חתום  ההצעה, אישו  הינו חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להמציא יחד עםמקרה והמציע  ב .16.3
 על החברה, השותפות או התאגיד האחר, לרבות: ון, ובו פרטים שבח  רואהדין או -עורך בידי

 . תאגיד מהמרשם שמתנהל לגביופרטי התדפיס מעודכן של  .16.3.1
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של  שמו .16.3.2 המלאים  ופרטיהם  המניותתיהם  )להלן    תאגיד ב  בעלי  בו  אחזקותיהם    –והיקף 
 .  ("התאגיד"

 
יחז יחיקו בעלי מני יובהר כי אם בתאגיד  יד משפטי  אג ת  צעותידים, אלא באמות שאינם 

כא התאגיד  מאחורי  העומדים  היחידים  הם  מי  לפרט  מתבקש  המציע  עד כלשהו,  מור 
 בעל/י המניות הסופי/ם בתאגיד.    היחיד או היחידים המהווה/ים את 

 
 . הדירקטורים בתאגיד שמותיהם ופרטיהם של  .16.3.3

 
הרשאי .16.3.4 האנשים  של  ופרטיהם  בשמושמותיהם  לחתום  ה  ם  מסמכי  וההסכם, על  מכרז 

 תימה של עו"ד/רו"ח  על מסמכים אלה. ח  ורואיש

 
 .  המציע י טופס הצעה החתום על יד .16.4

מקצוע .16.5 ניסיון  ההמלצותטופס  לבדיקת  קשר  אנשי  פרטי  בתוספת  והמלצות  עמידה    , י  להוכחת 
ניקוד איכות ההצעסף  הבתנאי   ון  יע על הניסיוכל מסמך אחר שיש בו כדי להצב  ה,שלעיל ולמען 

 .  שירותים כאןה יצוערך בלצו והכישורים של המציע

הסף   .16.6 בתנאי  עמידה  להוכחת  המציע  בחתימת  ממסמ)תצהיר  כחלק  שצורפה  לדוגמה  כי  בהתאם 
 המכרז(.

 

של תנאי הסף הכספי כמפורט    אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז לצורך הוכחת קיומו .16.7
   עיל. ל

 

 .   ציעחתום כדין על ידי המ  1967-של"וי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תתצהיר לפ  .16.8

 .  ידי המציעתצהיר העדר הרשעות חתום כדין על  .16.9

 .ר שליטת אישה חתום על ידי המציעתצהי .16.10

 ע.  ידי המצי -כשהם חתומים על כרזמכל מסמכי ה .16.11

 . אמורו המסמכים כהצעת המציע אם לא יוגש שלא לדון ב שומרת לעצמה את הזכות החברה

 
 ת במכרז ותנאי סף להשתתפלא  - סיור המציעים

 
, ובהתאם השתתפות בסיור  בשטח הפרויקטלהבהיר כי לא ייערך מטעמה סיור מציעים    החברה מבקשת .17

 להשתתפות במכרז.  איננה מהווה תנאי סף

-052:  וןפ בטל  , צחי בקרמר    עם  ליצור קשר טלפונימתבקשים    קטשטח הפרוימציעים המעוניינים לסייר ב 

 zb6500@gmail.comי: נ או באמצעות כתובת דואר אלקטרו  4898984
 

 בכל צורה שהיא.   החברהלא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב את יובהר כי 
 

 ניקוד ההצעות
 

כות הגבוה ביותר  בניקוד האי  שתזכההכשרה    שר ההצעהכא  ,(100%)  בדהמכרז מבוסס על ניקוד איכות בל .18
  .זתנוקד במקום הראשון במכר

 

 

 

mailto:zb6500@gmail.com
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.  יכות של כל אחד מהמציעים לפי אמות המידה והמשקלות המפורטים להלןוד הא תקבע את ניק  החברה .19
בין    החברה הנע  ציון  מידה,  כל אמת  עבור  להעניק  ביות  0רשאית  לא)הנמוך  לציון המרבי הקבוע  ותה  ר( 

 ה כדלקמן: אמת מיד

 )ציון מרבי(  10 רויקט ויישום המרכיבים בו ת שטח הפת חלוקאיכו

   – ט והתכניםכות וייחודיות הקונספאי
 קודות העניין  החוויות בנ  ואטרקטיביות שלייחודיות  -
 איכות התכנים בנקודות העניין  -
 כחות נקודות העניין בשטח נו -
 תמריץ לתנועה בכלל המסלול -
 ישית במהלך ולאחר הביקור תמריץ לחוויה א  -

 ן מרבי( )ציו  40

 )ציון מרבי(  10 מידת ההתאמה לפרוגרמה 

 רבי( )ציון מ 10 ט התקציבי פירו ה

 ון מרבי( )צי 10 ני וות יועצים משולב והטרוגבניהול צהמציע ניסיון  

 )ציון מרבי(  5 כנולוגיה המוצעת הטות איכ

 )ציון מרבי(  5 איכות מפרט התכנים 

 )ציון מרבי(  5 דומים  קטיםתכנון וביצוע פרוי ניסיון קודם של המציע ב

 בי( )ציון מר 5 הפרזנטציה מה ומההצעה שהוגש התרשמות כללית

 )ציון מרבי(  100 סה"כ
 

האיכות .20 על  יעמהמינימלי    ניקוד  מינימלי "  –)להלן    נקודות   75וד  איכות  לניקוד  ניקוד  שיזכו  הצעות   .)"
 .     החברהעל ידי   מהניקוד האיכות המינימלי יפסלו על סף איכות נמוך

בד .21 החברה  לצורך  ההצעות,  איכות  המציעי  תזמיןיקת  ל את  אישי  /יהצטרזנפם  הקונספט  הלראיון  צגת 
 .  תיכולתם הכלכליניסיונם ו  להצגת  וההצעה, וכן

שהמציע .22 לכך  כאינדיקציה  האישי  לראיון  המציעים  הזמנת  בעצם  לראות  אין  כי  בתנאי  מובהר  עמדו  ים 
רשאית   תהיה  והחברה  בתנא הסף,  המציעים  עמידת  את  היתר  לבחון  ובין  האישי  הריאיון  לאחר  הסף  י 

 (. במסגרת הריאיון האישיל פרטים שתקבל החברה מך עבהסת

 
 דיקה מקדימה של הערבות בנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז  ב
 

לצרף   .23 שיש  הבנקאית  בערבות  פגמים  בשל  הצעות  לפסול  החברה  תאלץ  שבהם  מצבים  למנוע  מנת  על 
עים  י ד מהמצכל אח(, רשאים )אך לא חייבים(  "הערבות הבנקאית"  -למסמכי המכרז כמפורט לעיל )להלן  

 שורה מראש של החברה את נוסח הערבות הבנקאית.  להציג לאי

מר .24 לעיון  המעוניינים להעביר  כן  מציעים  לעשות  החברה את הערבות הבנקאית, רשאים  של  לכתובת  אש 
 . לעיל 1בלה שבעמ' מהמועד המפורט בט, לא יאוחר  sigal.y@atarim.gov.ilדואר אלקטרוני 

 . ד כאמור לא תטופלנההמוע פניות אשר יתקבלו לאחר
 

החובה   .25 את  מחליף  איננה  הבנקאית  הערבות  את  החברה  של  מראש  לאישורה  להגיש  האפשרות  ויודגש, 
לצרף את הערבות הבנקאית להצעת המציע במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה להקל על המציעים ולמנוע  

 בות הבנקאית תיפסל הצעתם.   מצב שבו בשל פגמים בער

 
 אישור תקציבי  קבלת -תנאי מתלה 

 
האישור התקציבי לצורך מימון    הכי נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל אצל  אתרים מבקשת להבהיר .1

 (. "האישור התקציבי"  - )להלן פרויקטה
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בפועל   .2 כי תחילת העבודות  בנסיבות אלו,  מותנית בקבלת האישור התקציבילאור האמור מובהר בזאת,   .
ה משתתפי  מבין  זוכה  התקציבימכרז,  ייבחר  האישור  לקבלת  עד  בפועל  יחלו  לא  העבודות  כן  אך  וכמו   ,

 כאמור.  םתידחה החתימה בפועל על ההסכם עם הזוכה עד לאחר קבלת

 
כי הימשכות תהליך קבלת הא ק  או    כאמור  ישוריימת אפשרות  של העבודות,  דחייתן הזמנית  תחייב את 

 העבודות.  או של/ו/או שינוים ו/או אף ביטולם של מכרז זה ועיכובם  
 

יתקבל .3 לא  אם  כי  התקציבי  יובהר,  של    6בתוך    האישור  זכייתו  ממועד  במכרז    המציעחודשים  הזוכה 
של   למ  6)התקופה  אתרים  הודעת  מתן  ממועד  "  ציעחודשים  להלן"  תיקרא  הזכייה  על  תקופת הזוכה 

ה על ביטול  ההמתנ  חייבת( להודיע בכל מועד שלאחר תום תקופת  "(, תהא אתרים רשאית )אך לאההמתנה
 הזוכה במכרז. מציעהמכרז, ובהתאם על ביטול זכייתו של ה

 
הזוכה    המציערים את המכרז ובהתאם את זכייתו של המשתתף הזוכה, יהיה מחויב  כל עוד לא ביטלה את 

הסתייגות, ו/או  שינוי  כל  ללא  במכרז,  הוגשה  בה  במתכונת  במסגרת    להצעתו  נקב  בה  התמורה  לרבות 
 . הצעתו כאמור

 

רשאי  על   .4 יהיה  ההמתנה,  תקופת  תום  לאחר  עת  ובכל  לעיל  האמור  לאתרים    המציעאף  למסור  הזוכה 
"(, שתיכנס לתוקף  הודעת הביטול של המשתתף הזוכהעה בכתב אודות ביטול הצעתו במכרז )להלן: "הוד

עוד הודעת הביטול של הימים ממועד מסירתה לאתרים. מובהר בזא  60לאחר   ה לא  הזוכ   מציע ת, כי כל 
, ולמסור לו  בלת האישור התקציביקהזוכה על    ציעכנסה לתוקף כאמור, תהא אתרים רשאית להודיע למנ

הזוכה לא תיכנס כלל לתוקף    המציע צו התחלת עבודות בהתאם להסכם. במקרה כזה הודעת הביטול של  
 ועניין.  הזוכה יהיה מחויב להצעתו לכל דבר  ציעוהמ

 

כי בלמען הסר   יובהר מראש,  זה, הם מוותרים  עצם השספק  תתפותם של כל אחד מהמשתתפים במכרז 
מראש על כל טענה )מכל מין ו/או סוג( ו/או דרישה )מכל מין ו/או סוג( ו/או תביעה )מכל מין ו/או סוג( כנגד  

תל עיריית  ו/או  "-אביב-אתרים  )להלן:  במישריןהעירייהיפו  הקשורה  להליך   "(,  בעקיפין  בלת  ק  ו/או 
על מכרז זה ו/או על ביצוע העבודות ו/או    וו/או השפעת  ו( ולתוצאותי ות הימשכות)לרבו  האישור התקציבי

 עצמו.   ציעעל המ

 
 

 שונות
 

לפי שיקתהא    החברה .26 והול דערשאית  לפנות למציע עצמו  בלעדי, אך בכל מקרה לא חייבתתה המוחלט   ,
ו  לאנשי קשר  לגורמים/ו/או  פרטי  או  לצורך קבלת  ו/או המ אחרים,  נוספים  ו/ם  בהרות בקשר  או הלצות 

יה  יוצא באלה עניינים, ולמציעים לא תהא כל טענה בעניין זה פנילניסיונו של המציע ו/או טיב עבודתו וכ 
 כאמור. החברהידי -עשתה עלשלא נ שנעשתה או 

פה  למשך תקופה על כל פרטיה  כעומדת בתוק תחשב  זה הינה בלתי חוזרת ו  מכרזסגרת  המוגשת במהצעה   .27
המציעים )כולם או  תהא רשאית לפנות אל    החברהד האחרון להגשת הצעות.  מועהמימים    )תשעים(  90של  

פן, לפי שיקול דעתה  האריך את תוקמהם לכאמור, ולבקש  חלקם( לפני או אחרי מועד פקיעת הצעותיהם  
ו בהמוחלט  המשתתפים  ב  מכרזהבלעדי.  מוותרים  טעזה  כל  על  זכותזה  ו/או  תביעה  ו/או  ו/או    נה  שיש 

 כאמור.   מכרז ר באליהם ו/או לכל משתתף אח החברהפניית  -ניית או לאי ר לפ להם בקששתהיה 

ות ו/או אי התאמות  ות ו/או סתיר הירוי אי בלות בדבר  זה, לרבות שא  מכרזשאלות הבהרה בקשר לתנאי   .28
בין ה   כלשהן  הוראות   מכרזמסמכי  בין  ו/או  מהור  השונים  התאמהשונות  אי  כל  ו/או  פגם    אותיהם  ו/או 
בה שבעמ'    ועדבמביר  להע  ניתןם,  אחר  בטבלה  י   לעיל  1המפורט  סיגל  במייל  לגב'  ונה 

lgov.igal.y@atarim.si    ו/או לאחר המועד הנ"ל לא  -בעל  החברה . שאלות הבהרה שיועברו למשרדי פה 
זה. מובהר בזה    מכרזתנאי    לפי  לותהשא  יבויותיו של מוסרו מהתחי בתשובה, ולא יגרע   החברהו את  יחייב

בעלההחלטה אם להשיב לשאכי   לה  ה-לות הבהרה שנמסרו  דעתה  לשיקול  נתונה  באיחור  או  מוחלט  פה 
 ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.  זה מוותרים על כל טענה מכרז, והמשתתפים בחברהה של  והבלעדי

ההב  תשיב  החברה .29 לשאלות  שיתבכתב  במועד,הרה  אצלה  השאלות  את    בירותע  קבלו  )לרבות  תשובותיה 
 .  ת מסמכי המכרזלכל מי שרכש א טיות( הרלבנ

והסופית לגב .30 כי הפרשנות המחייבת  בזה  עניינים שהומובהר  עי  לעיל תיקבע  -לעלו  ידי משתתפים כאמור 
  החברהידי  -עלישלחנה  התשובות בכתב שת  , כי אך ורקולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  החברהידי  -על

 ידיהם, להצעתם.  -כשהן חתומות על ים לצרף את התשובות,זה, וכי על המציע מכרז לעניין בות חייור מכאמ

mailto:sigal.y@atarim.gov.il
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של .31 מציע  כי  בזה  מובהר  לעוד  יגיש  ומושתק  שאלת    חברהא  מנוע  יהיה  לעיל,  המפורט  במועד  הבהרה 
  מכיבמס  שנמצאו, לטענתו,  י התאמהאו סתירה ו/או א/אי בהירות ו מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בדבר  

 . רזמכה

הז  החברה .32 את  לעצמה  לשומרת  הכות  את  איננה  ,  מכרזבטל  הצעה  והיא  לקבל  לרבות  כלמתחייבת  שהי, 
 ינה כל טענות או תביעות  בקשר לאמור לעיל. א תהי. למציע לקציבהעדר תמטעם של 

ה  הסתיימה או בוטל   ם הזוכהו/או ההתקשרות ע  ום על ההסכםבמקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחת  .33
תהאכלש  יבהמס אשר  תהא  מקרה    שאיתרתהא    החברה,  היא,  בכל  דעתה  )אך  שיקול  לפי  חייבת(,  לא 

בזה  חר.להתקשר בחוזה עם מציע אהמוחלט,   כי במקרה שבו המציע הזוכה    למען  מובהר  כל ספק  הסר 
ו  כל זכות קנויה א   א אחריוא עומדת למציע הביבה שתהא, ליסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הס

 . החברהנה לשיקול דעתה של ה בעניין זה תהא נתו, וההחלטמכרזחר כמציע הזוכה בלהיברת אח

ו/או בחלק מהם,    מכרזשהו ממסמכי ה לשו במסמך כשייע  ו/או הסתייגותכל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון   .34
בדרך  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  ב  או  תוספת  ובין של  המסמכים  דרך במכתב    גוף  בכל  או  ת  אחר  לוואי 

עלויחשבי שהם  או  נוספו,  לא  כאילו  ההו  לפסילת  לגרום  של  צעהלים  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  והכל   ,
ספ   .החברה כל  הסר  בלמען  כי  מובהר  מההסכם  מידה  ק,  חלק  שהם  הביטוח  בנספח/י  שינויים  ונערכו 

 לפסילת ההצעה.  הם כטעםם אלה ולא תראה בעלם משינוייתת החברה,  מכרזהמצורף למסמכי ה

וכתנאי  א רשתה  חברהה .35 לפי שיקול דעתה,  כי שניים  לביצוע ההתקשרות עם  אית,  המציע הזוכה, לדרוש 
או   הזוכה  במציע  העניין  ערבים  מבעלי  שני  אישית    אחריםכל  ערבים  יהיו  ידיה  על  תאושר  שזהותם 

 . מכרזושא הלהתחייבויות המציע הזוכה לפי ההסכם נ 

 . מכרזההוגשו בהתאם למסמכי  שלא עותבהצ כללכות שלא לדון ה את הזשומרת לעצמ החברה .36

למציעים    חברהה .37 ההצע תאפשר  ובמסמכי  המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  במכרז,  זכו  הזוכה.  שלא  ה 
)להלן  הסבו  מציע עסקיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  החלקים  "  –ר 

 ום המכרז ינהג כדלקמן: ר סי לאחרים ן בהם למציעים אחאת העיולדעתו אין לאפשר "(, שסודייםה

 משמעי.  –חלקים הסודיים באופן ברור וחד במפורש בהצעתו מהם היציין  .37.1

 

 סודיים. יסמן את החלקים ה  .37.2

 

לעיון מציעים    ע שלא מצי  .37.3 יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  סימן חלקים בהצעתו כסודיים 
 ז כזוכה במכרז.ים, אם יוכראחר

 

דיים גם בהצעותיהם  ודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סווה המהויים  חלקים בהצעה כסודסימון    .37.4
העיון  ש זכות  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  שלל  אלה  ת  הצעו  בחלקים 

 המציעים האחרים. 

 

כסודיים, תיתן    זוכה הגדירם לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שה  החברה החליטה    .37.5
כך  ע לזוכה,  ברההחל  זלו    פשרותא   התראה  פרק  בתוך  בפניה  כך  על  לשיקול  מן  להשיג  בהתאם 

 . הדעת

 

 ו של המבקש. לעיונמסירת החומר  לדחות את ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם החברההחליטה   .37.6

 

 החברה בלבד.   עים הינו שלהחברה מבקשת להדגיש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המצי .38

 חלק סודי. לא יחשב כ -רש בתנאי מכרז זה כנד יע,המצ  פירוט ניסיונו שלל מקרה בכ

בזה .39 ה  מובהר  מסמכי  עלמכרזכי  שתוגשנה  ההצעות  לרבות  ב-,  המשתתפים  והמסמכ  כרזמידי  ים  זה 
ה המוחלט  שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעת  החברהצורפים להן, הם רכושה של  המ
והמשתתפיםוה לע  מכרזב  בלעדי,  רשאים  אינם  שהוא, מלבד  שימ  בהםשות  זה  וסוג  מין  שימוש  וש, מכל 

 .  מכרזעתם בהתאם לתנאי הלצורך הגשת הצ
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דעתה,  החברה .40 שיקול  לפי  רשאית,  לביצו  תהא  ההתוכתנאי  שני  ע  כי  לדרוש  הזוכה,  המציע  עם  קשרות 
 הרשות.  פי הסכםויות מציע זוכה לשית להתחייבערבים טובים המקובלים עליה יהיו ערבים אי

נוחותזו מנוסחת בלשזמנה  בזאת כי ה  ובהרק מ ל ספלמניעת כ .41 מופנית  היא  בלבד, ואולם    ון זכר, מטעמי 
 לכל אחד ואחת. 

זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו    מכרזך הנוגע ל סכסו  עדית לדון בכלהסמכות המקומית הבל .42
 אביב.-למבחינת העניין במחוז ת

 
 בוד רב,בכ

 
 אתרים בחוף תל אביב,  

 בע"מ  יפו-תיירות בת"א וח אתריברה לפיתח



 _____________________ שם המציע 

 _____________________ ח.פ. המציע 

 _____________________ כתובת 

 _____________________ טלפון במשרד 

 _____________________ טלפון נייד 

 _____________________ כתובת דוא"ל 

 _____________________ שם איש הקשר 

 
 לכבוד 

 "(החברה " -)להלן בע"מ יפו -א" ב חברה לפתוח אתרי תיירות בתיב א-אתרים בחוף תל
 21רחוב הארבעה 

 אביב -תל
 
 

    ,א.ג.נ.
 
 

 2220/46מס'  מכרז פומבי - טופס הצעה הנדון:
 
 
 

הח"מ   ....................ח"פ/ת"ז/אחר ........................  (המציע)שם מלא של    ..............................אני  
 קמן: ר בזאת כדלמצהי

 
בהתאם  א .1 הצעות(  להציע  בהזמנה  זה  מונח  )כהגדרת  השירותים  את  לספק  מעוניינים  נו 

בהסכם  המכרז,  במסמכי  הקבועה  התמורה  ובעבור  המכרז  במסמכי  המפורטות  להוראות 
 . ובהתאם לכל תנאיהם

 
לרבו .2 חיצוניים  ממקורות  המכרז  נושא  העבודות  ביצוע  את  מממנת  החברה  כי  לי  ת  ידוע 

תל לביצו-אביב-עיריית  התקציבי  המקור  אושר  טרם  זה  מכרז  פרסום  בעת  וכי  ע  יפו, 
על  תל -העבודות  עיריית  יפו-ידי  בפועל  .  אביב  העבודות  ביצוע  של  תחילתן  לאמור  בהתאם 

 כאמור לעיל. כפופה להסדרת הנושא התקציבי 
 
הבנו .3 נספחיהם,  וכל  ההזמנה  ההסכם,  כולל  המכרז,  מסמכי  בכל  תו  עיינו  והאת  ם  כנם 

קיבלנו את כל ההסברים והמידע שביקשנו  ביקרנו באתר העבודות ון,  בלים עלינו. כמו כמקו
לקבל. אנו מאשרים כי אנו מכירים את כל הכרוך בביצוע השירותים ובביצוע התחייבויותינו  

ידינו בחשבון, ואנו  -לפי ההסכם ונספחיו, וכן כי כל הפרטים והמידע הכרוכים בכך נלקחו על 
 . טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיכם ו/או מי מטעמכםכל   רים מראש עלמוות

 
ו/או מי מטעמה לא    החברה ידי  -אני מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על .4

המחייב  מידע  ו/או  כמצג  את  יחשבו  ה  החברהים  ממסמכי  חלק  אם   מכרזו/או  אלא  כאן, 
 . החברהכ"ל  ידי מנ-נערכו בכתב ונחתמו על

 
הס .5 רק  כי  מאשר,  על אני  החתום  מו-כם  של  ידי  החתימה  ה  החברהרשי  את    חברהיחייב 

 כאן. המכרז לצורך 
 
 .  אני עומד בתנאי הסף המפורטים בתנאי המכרז .6
 
כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או  אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום   .7

האחרים   המשתתפים  עם  איזה    ה ז  מכרז בחלקי,  הלגבי  הפרטים  ואשר  מפורטים  מן  בה 
 ידי.  -מוצעים על



 
את   .8 לסיים  מתחייב  במסמכי  במועדים    העבודותהנני  רצונה    מכרזההקבועים  לשביעות 

הנ"ל, הנני מסכים    תוך התקופההעבודה  במקרה ולא אשלים את ביצוע  .  המלא של החברה
שנקבע  לכם  לשלם   המוסכם  הפיצוי  סכום  העבואת  ביצוע  בסיום  ור  איח  בגיןדות  בהסכם 

 .  העבודות
 
ויתר    ,בהסכם בפרטלאמור  הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודת הבדק בהתאם   .9

 . בכלל  מכרזהמסמכי 
 
 .כמפורט במסמכי המכרזבלתי ניתנת לביטול, היא בתוקף הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ו .10
 
כזוכה   .11 אוכרז  וכאשר  מתחייב,  הז  מכרזב אם  על    הנני  הלחתום  ביצוע  וכל  הסכם  עבודות 

בידי  לה ו  ספחיונ תקופת    החברהפקיד  הנ"ל  למשך  ההסכם  לפי  ביצוע  ערבות  ההתקשרות 
בת  וזאת  לי,  שתורו  וכפי  שם  שנקבעו  להוראות  בהתאם  בדק  מוערבות  יאוחר  לא    7-וך 

 .( ימים ממועד פנייתכם אלי בעניין זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידיכם שבעה)
 
למורה    אני .12 בהובזה  ובכם,  חוזרת  בלתי  סיבה  לתראה  מכל  לשינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  י 

על  המצורפת  הבנקאית  הערבות  את  להציג  למסמכי  -שהיא,  זהידי    -)להלן    מכרז 
לפירעוןהערבות" מהתחייבויותיי    "(,  איזו  אחר  אמלא  לא  אם  הערבות,  מוציא  הבנק  בפני 

על  או הימנעותי מחתימה  תי מהצעתי ו/לרבות )אך לא רק( חזר  מכרז זהכלפיכם לפי תנאי  
העבודות  הסכם   במועד  ביצוע  אליכם  מהחזרתם  הימנעותי  ו/או  לו  המצורפים  והנספחים 

הנדר  והבטוחות  המסמכים  כל  ממסירת  הימנעותי  על ו/או  הסכם  -שים  העבודות  פי  ביצוע 
 . ו/או כל הפרה אחרת  במועד האמור לעיל 

 
ו/ .13 הנובעים  האגרות  ו/או  העמלות  ו/או  ההשקעות  ו/או  התשלומים  ו/או  ההוצאות  או  כל 

חלים עלי ורק עלי, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או    בהליך כאןהנדרשים לצורך השתתפותי  
להשתתפותי   בקשר  הוצאה  ו/או  לצורך    מכרז בהתחייבות  הנדרשות  ההכנות  ו/או 

 ההשתתפות כאמור.  
 
נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול הליכי  אמסור לכם מסמכים   .14

עלמכרזה לכך  ואתבקש  במידה  על  -,  ההכרזה  ובטרם  זו  הצעתי  הגשת  מועד  לאחר  ידיכם 
י מסויג על כל טענה ו/או  ידיכם. אני מוותר בזה ויתור מוחלט ובלת -על  כאןבמכרז  הזוכה  

ידיכם  -פנייה( דומה שתבוצע על-ה )או איהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייתביעה שיש ו/או שת
 .  כאןבמכרז למי מהמשתתפים 

 
ו הצעה  איז מתחייבת לקבל    איננההחברה  אני מצהיר כי ידוע לי ומקובל עלי שבהתאם לכך,   .15

לדחות את  בטל את המכרז מכל סיבה שהיא ו/או  את הזכות לשומרת לעצמה  היא  ו  שהיא
ו/או   היקף  לביצועה  בשל  העבודות המפורטשנות את  רק(  לא  )אך  לרבות  בו,  קבלת  -איות 

עיריית    ו/או החברה  ההיתרים הדרושים לביצוע הפרויקט ו/או היעדר אישור תקציבי אצל  
ג-אביב-תל על כל  יפו ו/או כל  ורם מממן אחר לביצוע העבודות כולן או חלקן, ואני מוותר 

דחיית ביצועו    או/טענה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לי בקשר לביטול המכרז ו
 במכרז כאמור. שינוי היקף העבודות  ו/או 

 
, הנכם רשאים לתקן ו/או לשנות  מכרז זהבאני מסכים כי עד למועד האחרון להגשת הצעות   .16

תנאי תנאי  ואת  חלקם.  או  כולם  עלמכרז  ה,  יקבעו  דעתכם-הסופיים  שיקול  ולפי   ידיכם 
 הבלעדי, והם )ורק הם( יחייבו אתכם ואותי.  

 
 ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת.   -ידע הנמסר על כל המ .17
 
, אלא אןכ  מכרזכים אשר נמסרו לי בקשר ללא אעשה כל שימוש במידע, בתוכניות ובמסמ .18

בקשר ולצורך הגשת הצעתי בלבד. אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לי בקשר 
 הגבלה בזמן.   זה, ללא מכרזנושא    לעבודותו/או    לחברה

 
מסמכי    יהננ  .19 כל  את  כמפורט  מכרזהמצ"ב  הנדרשים  המסמכים  יתר  להציע    הזמנהב   וכל 

זה במכרז  ומתהצעות  כל,  את  לקיים  להלן  בחתימתי  מסמכי  מכרזהתנאי    חייב  כל    ועל 
 . וונספחי



 
ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה,    90זו תעמוד בתוקפה לתקופה של    י הצעת .20

ידוע לי כי אתרים תהיה רשאית לפנות אלי לפני    .דחה להגשת ההצעות כאמורנומכל מועד  
ולב כאמור,  הצעותיהם  פקיעת  מועד  אחרי  ההצעה,או  תוקף  את  להאריך  ממני  לפי    קש 

תוקף   את  להאריך  מסכים  אני  אתרים,  כך  וביקשה  היה  והבלעדי.  המוחלט  דעתה  שיקול 
טענה  כל  על  בזה  מוותר  אני  לבקשה.  בהתאם  ו/או    ההצעה  שיש  זכות  ו/או  תביעה  ו/או 

לי לאי  שתהיה  או  לפניית  במכרז-בקשר  אחר  משתתף  לכל  ו/או  אלי  אתרים  בקשר   פניית 
 כאמור.   הארכת ההצעהל

 
 

 
 , על החתום ולראיה באתי 

 
 

 ______________  ______________  ______________ 
 חתימת וחותמת המציע  שם המציע  תאריך 

 
 
 

 המציע  אישור חתימות
 

עו"ד   הח"מ,  חתת  / מאשר  (..........."ר  מ)....................אני  ה"ה  את  של  ז  ת"  .............ימתם 
ת"ז.............  ... ............  ..............   .......... ......ת"ז/אחר  /"פח  ........................  בשם   וה"ה 

  מה מוסמכים לחתום בשו  הנ"ל   .............ה......ומאשר/ת כי האנשים הללו הם מורשי החתימה של  
הולחייבה וכי  ההסחם  ,  על  לפי  תמו  שה-בת החלטה  כם  ובהתאם    .......................תוקף  קיבלה  

 שלה. התאגדות מסמכי הל
 

        _____  _____ 
 , עו"ד          
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רקע כללי

ישראלארץשלהמרכזיהנמלרבותשניםבמשךהיה,בעולםהעתיקיםאחד,יפונמל

מלכים,ויהודיםמוסלמים,נוצריםרגלועולימבקריםהגיעודרכו.לירושליםהעיקריוהפתח

,כנסיות,מסגדיםנבנוהנמלבקרבת.שוניםומהגריםנודעיםאישים,סוחרים,וקיסרים

.יפושלוהדתיהאתנילגיווןביטוינתנואשרכנסתובתימנזרים

19-ההמאהבשלהיהראשונההעלייהמאז:יהודיםלעלייתהעיקריהשערגםהיהיפונמל

התרחשובו,ארצההעוליםכלכמעטדרכוהגיעו20-ההמאהשל'30-הלשנותועד

השביל.ליעדיהםשהמשיכולפניבעירשהורביםעולים.ישראלארץעםהראשוןמפגשם

תחילתמאזבעיקר,יפונמלדרךארצהשהגיעורביםעוליםשעברוהמסלולאתידמה

.משמעותייםדרךוציונימבנים,היסטורייםאתריםישולבובשביל.הגדולותהציוניותהעליות
לעליותכןוכמובכללהמרכזיכשערוהנמליפוחשיבותאתלחשוףהיאהשבילמטרת

.'30-השנותלסוףועד19-ההמאהבסוףהראשונהמהעלייה,ארצההגדולותהראשונות

ההתיישבותתנועתמשרדישכנובו,ומרכזיחשובציוניתפעילותמוקדהייתהיפוהעיר

יצאומכאן,הראשוניםבימיםהעוליםהשתכנוביפו.הראשוניםבשלביםהקרקעותורכישת

שעלוהעוליםאחריעקובהמסלול.שוניםלצרכיםהגיעוגםולכאןהארץולרחבילמושבות

האתריםלעברויצאווהקרנטינההמכסאתעברו,הנמלרציףאלהקטנותהמשוטיםמסירות

העבריתהעיר,אביב-תלולפאתילירושליםהרכבתלתחנתעדיגיעהמסלול.בוהנכללים

מרגשתלחוויההמטייליםיוזמנוהשביללסיום.רביםעוליםוקלטהבמהירותשהתפתחה

.הראשונההרכבתתחנתבמתחםהסיוםתחנתהיאהלאהמבקריםבמרכז

3



מטרות הפרויקט

מטרותמטרת העל

במרחבמשמעותיתתיירותיתאטרקציהיצירת

משמעות,מודעותלייצרכךומתוךיפושל

המרכזיכשעריפושללחשיבותהוהערכה

מסוףהחלעוד,הגדולותהראשונותלעליות

.השלושיםשנותסוףועד19ההמאה

הוספת נדבך תיירותי ליפו אשר יהיה משמעותי ואטרקטיבי למגוון •

.רחב של קהלים

,  יצירת אטרקציה אשר תזמין מבקרים לשוטט בכלל המרחבים•

,הרחובות והסמטאות  של יפו

.הגדלת תנועת המבקרים למרחב יפו העתיקה ונמל יפו•

חשיפת המבקרים והעלאת המודעות לחשיבות של יפו ותרומתה  •

.למפעל הציוני

דרך מוקדי האטרקציה לפתח את הסקרנות והעניין בנכסים •

.התיירותיים והמסחריים במרחבים השונים של יפו

4



קהלי היעד והשפות

קהלי היעד

שפות  
ערביתסיניתרוסיתספרדיתצרפתיתגרמניתאנגליתעברית

ל פסי קול יבוצעו "האטרקציה תהיה רלוונטית וזמינה לכלל הקהל הרחב הן מהארץ והן מחו•
.(voice-over)בדיבוב או קריינות 

.בשפות המשנה יבוצעו במוקטן ביחס לשפה הראשיתכיתובים•

קבוצות משפחות
מאורגנות

תיירות  גמלאיםחייליםתלמידים
נכנסת 

5



מפת נקודות העניין

זנאנהחאן / בית הכנסת הלובי  4

בית החלוץ  / בית העולים  11

ק"בית אפ 10

האנדרטה למחדשי היישוב ביפו   5

ימן'אגבית / דאר אל יהוד  7

מצפור אל עבר תל אביב 6

חאן העיר / בלאדייהחאן אל  8

שער העיר 9

כיכר השעון ומרכז מידע 13

רציף העלייה/ מדרגות הרצל 

בית המכס 2

1

משרד העלייה של ועד הצירים בנמל

הגימנסיה העברית 14

המשרד הארצישראלי 15

עוואדאסכנדרבית  16

קמיניץמלון פלשתינה  18

סורסיקבית  17

נבולסיבית  19

וספקטורבורוךבתי המלון חיים  21

תחנת הרכבת לירושלים 22

נקודת הסיום–מרכז מבקרים  23

3

פלשתינה  אנגלובנק  20

חאן מנולי 12

6



נקודות העניין

.הארץאדמתעלהעוליםרגלידרכובוהמקוםזה,המסורתפיעל-השבילתחילת

עלוכאן.התפוזים״״מדרגותוגם"הרצלמדרגות"מכונותבמקוםהנראותהמדרגות
.עצמוהרצלגםהנראהוככלהאורחים,הרגלעולי,העוליםליבשה

רציף העלייה/מדרגות הרצל 1

דרכועברווכולם,יפומנמלישראללארץהרשמיהכניסהשערלמעשההיההמכסבית

הטורקיהמכסביתאתהבריטיםהרסוהמנדטבימי.הרציףעלמהסירותשעלולאחר
.לאחרונהשנהרסחדשמבנהובנו

בית המכס 2 נמל יפו
בקצה הצפוני של  

נמל יפו

7



נקודות העניין

ויסטהקפהכיום,המכסביתמולהיה

המשרד.שיינקיןמנחםשניהלבמשרדהציריםועדשלשלוחהפעלההמכסביתמול

מלחמתאחרימבריטניהארצההגיעהציריםועד.חדשיםעוליםוקליטתברישוםטיפל

.המנדטממשלתמולהיהודיהיישובלהתארגנותיסודותוהניחהראשונההעולם

משרד העלייה של ועד הצירים בנמל   3

'חאן'ה18-הבמאהבושכןכיהסובריםיש.לובלעוליכנסתביתכיוםנמצאבוהמבנה
.יהודיםרגלעולישאכסן,הראשוןהיהודי

זנאנהחאן / בית הכנסת הלובי  4
,  מול בית המכס

כיום קפה ויסטה  
2סמטת מזל דגים 

8



נקודות העניין

ביפוהיהודיהיישובלחידוששפעלוהאישיםלזכרהוקמה,אבןעמודבצורת,המצבה

ימן'אגבית/יהודאלדאר/היהודיםלמתחםגםמתייחסתוהיא,19-ההמאהמראשית

לכבישמעבר,ממולשנמצא

האנדרטה למחדשי היישוב ביפו 5

העירביןמהיחסולהתרשםהיםשפתועלאביבתלהעירעללהשקיףניתןמכאן
.ממנהשהתפתחההחדשהלעירהעתיקה

מצפור לעבר תל אביב 6 גן הפסגה
לאורך הטיילת מול  

אבולעפיה

9



נקודות העניין

שהגיעמאיסטנבולימן'אגישעיהוהגבירשםעלשנקראביפויהודיחאןהיהימן'אגבית

ליהודיםכאכסניהשישמשמנתעלומגרשביתרכישתמימן1825ובשנת,ליפו

.ליפושהגיעו

-אלדאר"השםאתוקיבלביפוהקטןהיהודיהיישובמוסדותשללמרכזםהפךהבית

אתבמקוםרואיםרבים.כנסתוביתאירוחחדריהיובמקום.היהודיםבית-"יהוד

.ביפוהיהודיהיישובחידוש

ימן'אגבית / דאר אל יהוד  7

(אריאנהמועדוןלשעבר)אירועיםאולםעומדבובאתרהיה

להםהרשולאהטורקייםשהשלטונותעוליםבונכלאוהשארשביןועממיזולחאן

הקהילהי"ענפדוהמקריםברובאבל,קשהמיחססבלוהעצורים.לארץלהיכנס

.ישראלבארץונשארוהיהודית

חאן העיר  / בלאדייהחאן אל  8
בין מסגד הים  

אלדיןלקפה 
לשעבר מועדון  

אריאנה

10



נקודות העניין

שבו,"הגביריםבית"שוכןלידו.בשלמותוונשאר,העירבחומתשהיההיחידהשער

מהמגרבשהגיעוואבושדידעמיאל,מימון,אמויאלמשפחותהתגוררו

שער העיר 9

,(ק"ַאפַ בנקנקרא1931שנתשעד)פלשתינה-אנגלובנקהראשוןהמשרדשכןכאן

1902בשנתהוקםהבנק.המדינהלהקמתעדהיישובשלהמרכזיהפיננסיהמוסד

ההסתדרות.1903בשנתביפוכבנקלפעולוהחל"פלשתינה-אנגלו"בשםכחברה

,בבנקהשליטהבעלתהייתה,היהודיםהתיישבותאוצרבאמצעות,העולמיתהציונית

.ישראל-בארץפעולותיהלמימוןבווהשתמשה

ק"בית אפ 18יפת 10

11



נקודות העניין

.ישראללארץעלייתםלאחרהראשוניםבימיםחדשיםעוליםלשיכוןששימשהבית

,מיקומו.רקסקי'צוֻדובהיהודהבידינוהלו1920בהציריםועדידיעלנשכרהמבנה

.ארצההעוליםהגיעוממנו,יפולנמלקרבתובשלנבחרהעתיקהליפומי'עגבין

טבחוביצעו,ביפויהודיםשלעסקובתיאורחעובריערביםתקפו1921במאי1-ב

.א"תרפפרעותפרוץאתסימנהההתקפה.הביתביושבי

בית החלוץ / בית העולים  11

במהלךשהגיעוהעוליםרובהתאכסנובו,יפושלוהחשוביםהגדוליםמהחאניםאחד

שלהמרכזיתהתחנהפעלהולידוהמושבותבנינפגשוכאן.לארץהראשונותהעליות

.לירושליםועםיהודהמושבותעםיפואתשחיברואנסים'הדליז

חאן מנולי 12 11ל "בית אש34יפת 
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נקודות העניין

בשנתשהוקם,המגדל.מיפויהודיוצורףשען,שיינברגמוריץי"עהותקןבמגדלהשעון

כהונתושנות25יובללכבודישראלבארץשנבנושעוןמגדלימשישהאחדהיה,1903

תושבישלתרומתםבעזרתנבנההמגדל.השניחמידעבדולמאני'העותהסולטאןשל

.ויהודיםערבים,העיר

.העתיקהיפושלמודלולידו,הסראייהבנייןחזיתמאחורינמצאהעירוניהמידעמרכז

כיכר השעון ומרכז מידע 13

לייביהודהר"ודפניהשלבדירתם,1905-בנוסדההראשונההעבריתהגימנסיה

שהייתהעדאחרלביתעברה,גדלהלימים.מוריםושלושהתלמידים17עםמטמון

הייתהבההסמטה.אביבבתלהמפוארבבנייןוהשתכנההרצליההעבריתלגימנסיה

.."הרצליההגימנסיהרחוב"כיוםנקראתהדירה

הגימנסיה העברית   14 17רזיאל כיכר השעון

13



נקודות העניין

שלהמבצעתהזרועהיה,רופיןארתורר"דבהנהלת,הארצישראליהמשרד

-בארץההתיישבותפעילותוניהולבמימוןשעסקישראלבארץהציוניתההסתדרות

קיימיםליישוביםעזרה,חדשיםיישוביםהקמת,כספיםהקצאת,אדמותקניית,תכנון

.ועוד

.2001בשנתונהרס1908מאזביפושכןהארצישראליהמשרדשלההיסטוריהבניין

המשרד הארצישראלי   15

הכתובתאתלחקוקציווה,הרחובאזנקראשמושעל,עוואדאסכנדר,הביתבעל

.(לראותהוניתןעדייןנמצאתהכתובת)הכניסהמעלשישלוחעל"ישראלעלשלום"

וחנותדיזנגוףמאירשלבהנהלתוקרקעותלגאולת"גאולה"חברתמשרדיבושכנו

מקוםבקרבת.ביתאחוזתהקמתיוזם,וייסאריהעקיבאשלוהשעוניםהתכשיטים

פעלההבנייןליד.אביב-תלשללידתהאתשהנציח,סוסקיןהצלםשלהסטודיופעל

."קוק"חברתלנציגשייכתשהייתהישראלבארץהראשונההכרכרותתחנת

עוואדאסכנדרבית  16 15רזיאל 17רזיאל 
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נקודות העניין

לקרןמכרהבההשנה,1925בהעשירהסורסיקמשפחתשבנתהמרשיםבניין

חברות,משרדיםשכנובבניין.יזרעאלעמקאדמותמרביתאתלישראלהקיימת

יהודיותחברותשלמשרדיהןגםשכנובבית.הסוחריםוגדוליזריםקונסולים,ספנות

(הראשוןהעירראש)דיזנגוףמאירשלוחברתואביבתלשלהמסחרלשכתוביניהן

.17ברזיאלשהיהישראליהארץהמשרדמביתלכאןשעברה

סורסיקבית  17

באוקטוברביפוביקורובעתהרצלזאבבנימיןהתאכסןובובזמנומפוארשנחשבמלון

1898.

קמיניץמלון פלשתינה  18 7רזיאל 6רזיאל 

15



נקודות העניין

:שכנוזהבבית

עניינינוהלווממנו,1890בשנפתחוציוןחובבישל"הפועלהועד"משרדי1.

.הקרקעותורכישתישראלבארץהיהודיותהמושבות

את,יפושלהיהודיםתושביהאתושירתה1886-בשנוסדהציוןשערספריית2.

."הרצליה"העבריתהגימנסיהשלהראשוניםתלמידיהואתהמושבותאיכרי

1906בקיץהתכנסוזהבמועדון.ביפוהיהודיתהקהילהביתשהיה"ישורון"מועדון3.

הבוקרבאותויפובחוףשעלהויסאריהעקיבאדבריאתשמעו,יפומיהודי120-כ

.אביבלתלשהייתה,ביתאחוזתאתלהקיםוהחליטו

נבולסיבית  19

'ברחהראשוממושבולכאןעבר,"לאומיבנק"לימים,"פלשתינה-אנגלובנק"משרד

מרכזימכשירהיההבנק.ונהרסברליןהאדריכלי"עעבורושנבנהמיוחדלבניין,יפת

.הציוניהמפעלוקידוםלמימון

פלשתינה  אנגלובנק  20
'  אילת פינת שד

ירושלים  
1ירושלים ' שד
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נקודות העניין

כתליהםובין,וחלוציםפועליםשהיוחדשיםעוליםלהתאכסןהרבואלהמלוןבבתי

.ישראלבארץהעבודהתנועתמעקרונותרביםטופחו

וספקטורבורוךבתי המלון חיים  21

בדגליעטורהכשהיאלירושליםמיפוהראשונההרכבתיצאה1892בספטמבר26-ב

נכחוישראלבארץהראשונההברזלמסילתחנוכתבטקס.מאנית'העותהאימפריה

היההמפעליוזם.רביםואורחיםמאנית'העותהאימפריהסולטאןמטעםמיוחדשליח

.מירושליםנבוןיוסף

תחנת הרכבת לירושלים   22
דרך )קויפמן

(מנשיה
מתחם התחנה  

הראשונה
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נקודות העניין

קבלת,קהלשיתוףכולל,הנושאאתוירחיבשיעמיק,התחנהבמתחםהשבילבסיום

'וכומזכרות,"רגלעולה/עולהתעודות"

תחנת הסיום–מרכז מבקרים  23
מתחם התחנה  

הראשונה

18



מהלך הביקור

תחנתמתחםלבין,מרכזייםרחובותומספרהעתיקהיפו,הנמלביןנמצאותהענייןנקודות20

.הרכבת

במתחםלסיומועדבנמלהרצלממדרגות,הנקודותמרביתביןהעיקריההליכהמסלולאורך

.מ"ק2-3לכהמסלולאתתאריךהענייןנקודותכלביןפרטניתהליכה.מ"ק1.5כהוא,התחנה

העתיקהיפו,היםפניבגובהנמצאיפונמלבעוד:שוניםבגבהיםנמצאותהענייןשנקודות,לצייןיש

.משמעותיתבעלייהכרוךאליהוהמעברגבוההגבעהעלבנויה

שלבמרחבנמצאותהענייןנקודותמרביתכימראהבמפהביטוילידישהואכפיהענייןנקודותפיזור

.התחנהמתחםעבראלפונה"גיטרהצוואר"וכמעיןהעתיקהויפויפונמל

אבל,התחנהבמתחםוסופויפובנמלשתחילתובמרחבהתנועהשלכלליכיווןישאחדמצד,דהיינו

.ומחייבקשוחאינוהשבילזאתעם

לאוצרות,ארצההעלייהלסיפורייחשףבמהלכוגילוישלמסעלמעשהיחווהבשבילההולך

.המרכזיההיסטוריולתפקידההעירלתולדות,וביפובנמלהחבויים

במתחםמסעואתולסייםיפובנמלהרצלבמדרגותלהתחילמהמבקרתבקשהחוויהזאתעם

.הסיוםכנקודתשישמשמבקריםמרכז/בקרוןהתחנה

יגיעשבעזרתם(מודפסגםאו/ודיגיטליאםבין)מדריך/מפהמעיןעליתבססבשבילהביקור

דבריםבמהלהביןלושתעזורחוויהלותמתיןענייןנקודתבכל.שבחרהענייןלנקודותהמבקר

המידעבעזרת,ושםהסיוםתחנתעבראלהגיעיוכל,מידעמספיקהמבקריאסוףכאשר.אמורים

.החוויהאתהמסכםחוויה/במיצגולצפותהסיוםלתחנתהכניסהדלתאתלפתוחיוכלשצבר

הענייןלנקודותבעזרתםוהגעהסגוויגביעלממונעיםסיוריםלבצעגםהמבקריםיוכלוכןכמו

.השונות
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דוגמאות מהעולם

The Boston freedom trail

,בוסטוןcמייל2.5באורךשבילהואהחירותשביל

מקומות16לידעוברהשבילמסלול,וסטס'מסצ

מסומן.הבריתארצותשללהיסטוריהמשמעותיים

במרכזקומוןמבוסטוןמתפתלהוא,בלבניםבעיקר

הילבונקרלאנדרטתהצפוניהקצהדרךבוסטוןהעיר
רלסטאון'בצ
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דוגמאות מהעולם

Brewing Heritage Trail (Cincinnati)

העסקיםרובעדרךשעוברקילומטריםכשנישאורכומסלול

אתלחוותלמבקריםומאפשר,ריין-דה-ואוברפנדלטון,המרכזי

אוסףמציגהשביל.כאחדוירטואלייםפיזייםמתקניםדרךהשביל

התרבותייםוהמשאביםמבשלהארכיטקטורתשלייחודי

הבירהלתעשייתאיקונייםהםהמוצגיםהאלמנטים.בוהקשורים

ועדההיבטיםבכל.הסובבתהסביבהאתמייצגתוהחומריות

,חביות,כשות,מאלטיםבהשראתוהטיפוגרפיההלוגולסימן

בישולותכונותדיוק,מלאכה,בירהשלוכהיםבהיריםגוונים

.אחרות

וסיוריםציבורייםאמנותמתקני,דרכיםואיתורשילוטשלשילוב

.ומגובשתוסססיפורליצירתכולההחוויהאתמחבריםמודרכים

מבוססתואפליקציהאינטרנטאתרהוא,בחוויהמרכזיאלמנט

והדמיותתמונות,סיפוריםלשתףכדירבודהמציאותטכנולוגיית

עםהשתנתההמחוזשלההיסטוריהאיךלראותאפשרדרכם
השנים
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דוגמאות מהעולם

The Birmingham Civil Rights Heritage Trail 

מתפתלבירמינגהםשלהאזרחזכויותמורשתשביל

לאורךמשמעותייםמיקומיםמסמן,העירבמרכז

המעוצב,המסלול.האזרחזכויותצעדתמסלולי

זכויותאירועיהמסמניםשלטיםכולל,עצמיכסיור

חלקשהםממשברחובותשהתרחשוממשייםאזרח
.הזהמהמסלול
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דוגמאות מהעולם

The Asheville Urban Trail

ואמנותיאינפורמטיבי,משעשעטיולהואאשווילשלהעירוניהשביל

ארכיטקטורהשלמיילים2.7כשאורכושבילזהו.אשווילשלבהיסטוריה

.יותרקדומותמתקופותוזיכרונות

שלקבוצהידיעל1991בשנתשהתחיל,אשווילשלהעירוניהשביל

,אשווילהעירבמרכזרגילמסלולליצורנחושיםשהיומסוריםמתנדבים

ארוךאינוהמלאשהמסלוללמרות.למדישלםרגלילסיורוהתפתח

למהנהיותרקצרההליכהלהפוךיכוליםאווירומזגזמןאילוצי,במיוחד

רקכיסויידיעלפשוטמייל0.2כמווקלקצרזהאתלעשותאפשר.יותר

אבל.השבילכלאתבמקום,שוניםזמןלפרקיהמחולק,מהמסלולחלק

אחריולעקובהשראהיקבלוההולכיםשרוב,מענייןכךכלהעירוניהשביל
.סופוועדמתחילתו
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דוגמאות מהעולם

Tigard Heritage Trail

מסילתעלמתבססטיגרדרחובשלהמורשתשביל

לרחובהמקבילהמייל3/4באורךפעילהלארכבת

עללרכיבה,לרחובמחוץ,בטוחמסלולומספקטיגרד

.וסקייטינגהליכה,אופניים

סדרהעם2017בשנתהחלקבועשבילעבורעיצוב
Walkבשםציבוריתמעורבותתחתהצעותשל and

Talks.-נבחרברזלמסילתנושאעםחוצותומוזיאון

.השביללהנצחת

כמשאבמשמשטיגרדרחובשלהמורשתשביל

העירלמרכזכשער.טיגרדבעירייחודיתרבותי

והולכיהאופנייםשביל,טיגרדשלמחדשהמתפתח

שלזהותהואתהמקומיתהמורשתאתיחגוגרגל

ההנדסיתשהעבודהככל."רגלהולכישדרת"כהעיר

להצגתכמקוםבמסלולתשתמשהעיר,מתקדמת

והזהותהתרבותאתהמכיריםושירותיםתכונות
.המקומית
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אופי החוויות

25

הדוגמאות המובאות להלן אינן מחייבות  1.

.  ומציינות כיוונים אפשריים

תהיה חשיבות ליצירת שפה וזיהוי בכדי  2.

להקל על המבקרים לזהות את נקודות  

.העניין

אחת העמדות החשובות היא חיפוש קרובים  3.

על המציעים לקחת . אשר עלו דרך נמל יפו

בחשבון כי המזמין יספק בסיס מידע לעמדה  

מעין זו ולאפשר למבקרים לחפש שמות של  

.מכרים או קרובי משפחה כגון אלה

המציעים מוזמנים להציע דרכים יצירתיות  4.

בהתחשב במטרה  . נוספות מעבר למוזכר כאן

.ליצור סקרנות ועניין למבקרים באטרקציה

סימון ברצפהפיסולעמודי שילוטמציאות רבודה

שלטי הסבר שילוט על קירות
חיפוש קרובים באפליקציה

אפליקציותQRמפהעמדת מידעמציאות מדומה



תצורת התפעול

נושא

המבקרים  , תצורת הסיור המרכזית של השביל תתבסס על העיקרון של הפעלה עצמית•

או אפליקציה המאפשרות למבקרים להבין את  /ינועו בין נקודות העניין כאשר לרשותם מפהו

.מרחב האטרקציה

סיורים אלו יבוצעו ללא תשלום וללא תיאום מראש•

סיור עצמאי 1

מדריך עצמאי1.

מדריכים שזהו תחום עיסוקם יוכלו לנצל את נקודות העניין ולהוביל קבוצות  •

.מאורגנות לסיור במרחב האטרקציה על פי בחירתו

מדריכים אלו יוזמנו לקבל אינפורמציה והכשרה על נקודות העניין ותוכנן•

מדריך ייעודי2.

.מדריכים מטעם הפרויקט יופעלו על פי תיאום מראש•

מדריכים אלו יהוו חלק ממאגר מדריכים שיוכשרו ייעודית לפרויקט ויופעלו על פי  •

קריאה

סיור ממונע3.
(לדוגמה)סגוויסיור  רכוב על גבי מכשירים כגון •

סיור מודרך 2

דרך מערכת הזמנות הדיגיטלית ועל ידי  ( ONLINE)תיאום הזמנות יבוצע בצורה מקוונת •

המזמין

מיקום יוגדר על ידי המזמין בהמשך  )תיאום סיורים טלפוני יבוצע מול דלפק המכירות •

(.  התהליך

תיאום הזמנות וסיורים 3

(יוגדר בהמשך)כל פעולות השיווק באחריות מנהלת המזמין • שיווק ומכירות 4

יוגדר איש צוות מטעם המזמין כאיש קשר לפתיחת קריאה לתקלות מול הספק וניהול  •

התהליך עד לסגירת התקלה

.בהתאם לכך גם לבצע תיאומים לביצוע אחזקה מונעת•

תחזוקה ושירות 5
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