
 קול קורא להצטרפות למאגר מציעים בתחום הסדנאות התיירותיות  

העיר באר שבע, המטרופולין הדרומי במדינת ישראל, מציגה חזון ארוך טווח ומחויבות עמוקה לפיתוח העירוני הכולל ובין 

מינהלת העיר העתיקה -היתר לפיתוח תחום התיירות. בשנים האחרונות עיריית באר שבע באמצעות החברה הכלכלית

ישור התיירותי, כגון: הקמת מוקדי תיירות ותרבות שמהווים והתיירות מובילה תהליך אסטרטגי לפיתוח וקידום העיר במ

 בסיס למוצר התיירותי שיש לעיר להציע, קידום תכנית לשדרוג המרחב הציבורי ופיתוח עסקי בילוי פנאי ותיירות בעיר . 

  

לספק מידע מינהלת העיר העתיקה והתיירות ,מקימה בימים אלו אתר אינטרנט לתיירות באר שבע. מטרתו של האתר היא 

נגיש וידידותי על תיירות באר שבע ולספק מידע ושירותים עבור תיירים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם. האתר יספק מידע 

מפורט ועדכני לגבי תכנון חופשות, מסלולים, סיורים ואטרקציות נוספות בעיר. כחלק מפיתוח אתר האינטרנט של תיירות 

 קה והתיירות לפרסם מגוון סדנאות תיירותיות באתר האינטרנט לרווחת התיירים. באר שבע, מעוניינת מינהלת העיר העתי

 פרטי הסדנאות יוצגו באתר וכלל מבקריו יהיו חשופים למידע אודות סדנאות אלו. 

  

בהתאם לכך, מינהלת העיר העתיקה והתיירות מזמינה באמצעות קול קורא זה מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר סדנאות 

 תיות שקהל היעד שלו הוא סוכני נסיעות, תיירים בודדים וקבוצות שיוצגו באתר האינטרנט של תיירות באר שבע. תיירו

  

 בעלי סדנאות תיירותיות העומדים בתנאי הסף מוזמנים להציע הצעותיהם בקול קורא זה. 

  

  תנאי סף:

 סדנה תיירותית המכוונת לתיירות פנים ותיירות נכנסת.  •

 מיקום הסדנה ימצא בתחומי העיר באר שבע.  •

 שפת ההדרכה בסדנה תהיה בעברית ובאנגלית בהתאם לצורך (עבור תיירות נכנסת.)  •

 משתתפים.  10כמות המשתתפים המינימלית בסדנה תהיה לפחות של  •

וגמה: משפחות/ בתי ספר / גמלאים/ גורמים ציבוריים/ קבוצות מסע הסדנה מותאמת לאוכלוסיות הטרוגניות, לד •

 הפעילות תותאם לקהל היעד.  –חיילים/ תיירים מהארץ ומחו"ל/ קבוצות מבקרים/ עיתונאים ומובילי דעת קהל /

 דק.'  45משך הסדנה יהיה לפחות באורך של  •

ות ע"י משתתפיה תוסר מרשימת הסדנאות הסדנה מחויבת לתת שירות ברמה גבוהה, סדנה שתקבל ביקורות שלילי •

 באתר של תיירות באר שבע. 

  

יובהר כי ההתקשרות ועד ביצוע התשלום יבוצעו ישירות ע"י המשתתף מול בעל הסדנה. מינהלת עיר עתיקה ותיירות ואתר 

עיר עתיקה ותיירות אין אחריות על הפעילות  האינטרנט לתיירות באר שבע ישמשו רק כפלטפורמה פרסומית בלבד .למינהלת

 והקשר עם הפונים. 

  

יובהר לכלל המציעים כי מינהלת העיר העתיקה והתיירות רשאית לעדכן את מאגר המציעים שיבחרו וזאת, על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי, הן לגריעה והן להוספת מציעים. 

  

  

  

  

  
  

  



 פרטיהם ע"י מילוי שאלון מקוון ולהיכנס למאגר. מועמדים שעומדים בתנאי הסף מוזמנים למלא את

 להרשמה בטופס המקוון, לחץ כאן

מינהלת עיר עתיקה ותיירות ב"ש 6464978-08לשאלות ומידע נוסף: 

 
  

 הוראות כלליות למשתתפים 

 הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ובתנאי הסף כמפורט לעיל.  .1

 החברה רשאית לשנות את תנאי קול קורא זה, בכל זמן שתחפוץ ועל פי שיקול דעתה המוחלט.  .2

אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את  .3

החברה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. אין החברה מתחייבת למספר מבקרים מסוים, או לכמות המוצרים 

 שיימכרו. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך  .4

או דרישה כלפי \להיכלל במאגר לא תהיה כל טענה ו חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה

 החברה בהתקיים האמור. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות  .5

 או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.  \או המלצות ו\קבלת אישורים ו

 הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.  .6
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