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 קול קורא 
   במחירים תחרותיים הפנים תיירותקמפיין לעידוד להשתתף ב ירוח תיירותייםמתקני אהזמנת 

  פנים בישראל הלקידום תיירות    סדרת פעולותמגבש בימים אלו    ("המשרד"  –)להלן    משרד התיירות

תחרותיים ה  , זו  במסגרת  .במחירים  בחודש  המציג  בקמפיין    לצאתמשרד  מתכנן  בישראל  חופשות 

 לישראלים ליהנות מחופשה בכל הארץ בתקופה מאתגרת זו.   ושיאפשר,  נוחים יחסיתבמחירים  אוגוסט  

  מחירי לינה ולהציע  בקמפיין  חלק    לקחת  ומעלה  יםחדר  11  בעלי  תיירותייםאירוח    מתקנימזמין  המשרד  

   ., שיעודדו צריכת חופשות מקומיותאוגוסט לחודש יםאטרקטיבי 

מתקן אכסון המיועד לספק לציבור בתשלום, שירותי    –לעניין קול קורא זה "מתקן אירוח תיירותי"  

נלווים, לרבות   ושירותים  ונופש לפרקי זמן קצובים,  לינה ואירוח ארעיים ומתחלפים, למטרות פנאי 

 "מתקן האירוח" או "המתקן"(.   –הסעדה בילוי ופנאי )להלן 

אינטרנט של משרד  ה  אתרל  יוביל"תקופת הקמפיין"(    – )להלן    חודש אוגוסטאשר יתקיים ב הקמפיין  

  .ייקחו חלק בקמפייןאשר  האירוח  מתקניהמכר של לאתרי את הגולש  שיפנה , התיירות

 בדרישות הבאות:  יצטרכו לעמוד  לקחת חלק בקמפיין  שירצו ירוחמתקני א 

צריכים  "המחיר המוצע"(    –)להלן    ירוחהא   ןבמתק   ,כולל מע"מ  ,ים מחירי החדרים הסטנדרט .1

 :  המחיר המקסימלי שלהלן מדרגותאחת מעד להיות 

 ₪   500: עד  1 מדרגה

 ₪   750  עד: 2 מדרגה

 ₪ 1000  עד: 3 מדרגה

 :תנאי ההשתתפות .2

 , כולל מע"מ. בוקר ארוחת   ללא, לזוג ללילההמוצע הינו   מחירה .א

 להתנות את המחיר המוצע במספר לילות מינימלי.   אין .ב

ויוצע באתר   ,ובמערכת ההזמנות שלהמחיר המוצע יהיה המחיר  מתחייב כי    אירוחמתקן ה .ג

 בכל תקופת הקמפיין.   ו ההזמנות של

בכל תקופת הקמפיין.    ירוחהמחיר המוצע יחול על כלל החדרים הסטנדרטים במתקן הא  .ד

יובהר כי מתקן האירוח יוכל להציע מחירים שונים לימי חול, לסופי שבוע, לחגים וכדומה  

גבוהים ממדרגת החלים   יהיו  לא  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם,  עוד  כל  בתקופת הקמפיין, 

 המחיר עליו הצהיר. 
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מטעם על ידי בודק  שלו  ההזמנות  מערכת  בדיקת  עם  לה  ומתחייב לשתף פע  ירוח מתקן הא  .ה

תקופת  מהלך  בע"מ לוודא שמתקן שהשתתף בקמפיין אכן עמד בתנאיו, וזאת    ,המשרד

 . יהחודשים אחר   3עד הקמפיין ו

יתכן ומשרד  יו   ,, יוסר מאתר הקמפייןבתנאים המפורטים לעילאשר לא יעמוד    ירוחמתקן א .3

 . זה ההתיירות יפרסם דבר הפר

מספקת   .4 היענות  תהיה  ולא  במידה  בקמפיין  לצאת  שלא  הזכות  את  לעצמו  שומר  המשרד 

 מטעם מתקני האירוח.  ול קוראלהצטרף לק 

 בקישור:  ימלא את הטופס המצורףלקמפיין,  המעוניין להצטרף   ירוחמתקן א .5

   Enroll.i-israel.co.il 2.8.2021יום שני, כ"ד באב תשפ"א,  עד לתאריך 

 או בכתובת הדוא"ל  02-6664353, בטלפון אברהם רחליל לפנות ניתן  והבהרות  לשאלות .6

 Kore@goisrael.gov.il 
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 ירוח התיירותי הא  מתקןמפעיל /בעלי צהרתה

 

 _______,  _____________________, תפקיד ____ ______, ת.ז ________אני ______ 

 , _____ _____________, ח.פ/ע.ר _____________________ ירוחא הבמתקן 

 שרד התיירות, כאמור לעיל,  ומצהיר כדלקמן: מ מעוניין להשתתף בקמפיין  

ירוח  א  מתקני הזמנת לעמוד בכל התנאים המפורטים בקול קורא שכותרתו " מתחייב ירוחהא  מתקן

" אשר פורסם על ידי משרד  במחירים תחרותיים הפנים תיירות לעידוד בקמפיין להשתתף  תיירותיים

 התיירות.  

  ירוחמתקן הא   השתתפות תוסר, שפורטו לעילתנאים המ אחד או יותר   ת הפר של רהבמקלי כי   ידוע

 זה.   הדבר הפר  יתכן ומשרד התיירות יפרסםי מהקמפיין ו

 

 

 

 

 

 

חותמת מתקן    חתימה 

 החברה  /ירוח הא


