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' אלול תשע"חטי  

2018אוגוסט  30  

 קורא קול
בביתן משרד  Tech-Travelה בתחום טכנולוגיים מיזמים הצגת

 לונדון WTMהתיירות במסגרת יריד 

 מבוא .1

פועל רבות לקידום ושיווק התיירות לישראל, הן תיירות הפנים והן "( המשרד)להלן: "משרד התיירות 

תיירות החוץ. במסגרת פעולות קידום ופיתוח התיירות בתחום הטכנולוגי, המשרד מבצע פעולות רבות 

במטרה לעודד יזמים טכנולוגיים לבנות אפליקציות ומוצרים חדשניים בתחום התיירות אשר ישביחו 

אלי, לרבות בהיבטי הנגשת מידע, מתן שירות, הוזלת מחירים ויצירת שכבות את המוצר התיירותי הישר

 דיגיטליות מעל למוצר התיירותי הישראלי  )דוגמת שימוש במציאות רבודה או וירטואלית(.

להזמין יזמים בעלי אפליקציות ומוצרים טכנולוגיים חדשניים בתחום  מעוניין משרדה

תיירותי הישראלי, להציג במסגרת ביתן התיירות, והמספקים שירות גם למוצר ה

 . 5-7.11.18לונדון, המתקיים בין התאריכים WTMהתיירות ביריד 

 /http://london.wtm.comניתן למצוא בקישור הבא: : WTMעל יריד ה  מידע

 בחירת היזמים להשתתפות בהצגה בביתן התיירות שלבי .2

  בהצגה להשתתפותהגשת בקשות  -א'  שלב .2.1

 5.9.18בקשת השתתפות עד ליום  להגישהמעוניין להשתתף בהצגה והמבקש להציג מיזם  יזםעל ה

 https://survey.gov.il/he/form בקישור:הטופס  ביגל ע 12:00 בשעה

בדוא"ל  ,מהמועד האחרון להגשת בקשת השתתפותפנות בשאלות, לא יאוחר לתן ני

sharone@goisrael.gov.il 

  בהצגהישתתפו  אשר היזמים בחירת –ב'  שלב .2.2

 ועדתשל המשרד )להלן: " ועדת בדיקה על ידי נוייבחלהשתתפות  היזמיםבקשות  .2.2.1

  ."(הבדיקה

 וועדת הבדיקה תורכב לפחות מ: .2.2.2

 חשבת המשרד או נציג מטעמה .2.2.2.1

http://london.wtm.com/
https://survey.gov.il/he/form
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 המשרד או נציג מטעמויועץ משפטי של  .2.2.2.2

 מנהל אגף מערכות מידע, דיגיטל וניו מדיה או נציג מטעמו .2.2.2.3

 מנהל אגף חו"ל או נציג מטעמו .2.2.2.4

, להלן 2.2.6 בסעיף המפורטים בתנאים המיזמיםעמידת  אתהבדיקה  ועדתתבחן  תחילה .2.2.3

 2.2.7 שבסעיף לקריטריונים בהתאם שהוגשו הבקשות כל הוועדה את גתדרולאחר מכן 

 .ולמשקולות להלן

בביתן התיירות  את הציונים הגבוהים ביותר ייבחרו להציג קיבלו היזמים שבקשותיהם 10 .2.2.4

בתנאים בקשות להשתתפות, כל הבקשות העומדות  10יובהר שבמידה ויוגשו עד . בלונדון

  .הבקשות, ללא דירוג ייבחרו להציג להלן, 2.2.6המפורטים בסעיף 

 שיירשמו כי לוועדת הבדיקה יינתן שיקול דעת, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים יובהר .2.2.5

 .להלן 2.2.6 תנאים המפורטים בסעיףמהאף אם אינו עומד באחד או יותר  מיזםלקבל 

 : הבאים תנאיםב לעמוד שיוצג המיזם על .2.2.6

פחות ל –המיזם הטכנולוגי הנו אתר קיים ו/או אפליקציה קיימת בחנויות  .2.2.6.1

Appstore ו- GooglePlay .במועד הגשת בקשת ההשתתפות 

 .המיזם הטכנולוגי עוסק בתיירות או בתחום התומך בתיירות .2.2.6.2

תכננים משירות לתיירים המבקרים בישראל או המיזם הטכנולוגי מספק  .2.2.6.3

 לטייל ישראל, או לאחר הטיול בישראל.

 המיזם הטכנולוגי קיים בשפה האנגלית באופן כזה המאפשר הצגה. .2.2.6.4

 לדירוג קריטריונים .2.2.7

 משקל (0-10) ניקוד קריטריון

נקודה לכל שפה נתמכת  תמיכה בשפות

 מעבר לאנגלית

30% 

שתי נקודות לכיסוי  בישראל כיסוי גאוגרפי

גאוגרפי של השירות 

בישראל לכל אחד 

 מהאזורים הבאים:

 ירושלים והסביבה

חדרה כולל -מרכז )גדרה

 ת"א(

 צפון )צפונה מחדרה(

20% 
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דרום )דרומה מחדרה לא 

 אילת(כולל 

 אילת והסביבה

שתי נקודות לכל מדינה  כיסוי גאוגרפי בינ"ל

נוספת שאינה ישראל 

 ברחבי העולם

20% 

בהאקאתון  היזם השתתפות

באחת  של משרד התיירות

 2018, 2017, 2016 מהשנים

 5% אם כן 10אם לא,  0

בהאקאתון של  היזםית זכי

באחת  משרד התיירות

 2018, 2017, 2016מהשנים 

 נקודות מקום ראשון 10

 נקודות מקום שני 7

 נקודות מקום שלישי 3

5% 

שימוש במאגרי המידע 

הפתוחים של המשרד כפי 

באתר ים משמפורס

data.gov.il 

 5% נקודה לכל מאגר

 15% שיקול דעת המשרד חוות דעת כללית

 100% "כסה

 
 והערכות השתתפות על הודעה –ג'  שלב .2.3

על מנת לאשר ו לונדון WTMההשתתפות ביריד זכייה ועל  שבועות מיום ההודעה 3תוך  .2.3.1

כרטיס טיסה ללונדון  לעיל נבחרו בשלב ב' אשר היזמים, יציגו סופית את השתתפותם

למשרד  יספקו היזמים. בנוסף כמפורט לעיל התואמים את שלושת ימי הירידלמועדים 

 המציגים של  (לרבות טלפון נייד וכתובת מייל)רשימת שמות מלאה כולל פרטי קשר 

 ציגים מטעמו.מתתאפשר הבאת עד שני  יזם. למען הסר ספק, לכל מם בירידמטע

 .המשרד יספק למציגים תג כניסה שמי לשלושת ימי היריד .2.3.2

 המשרד יספק בביתן ההצגה: .2.3.3

 – Hdmiשטוח עם חיבורים מסוג  הטלוויזימסך  .2.3.3.1

 אינטרנט אלחוטי .2.3.3.2

 מציגיםשולחן  .2.3.3.3

 נוסף הנדרש להצגת המיזם.לדאוג לכל ציוד  היזםבאחריות 
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 בהצגה השתתפותל כללים תנאים –ד'  שלב .2.4

באופן  היזמים המשתתפיםהמשרד יחלק את שעות ההצגה במהלך שלושת ימי היריד בין  .2.4.1

יזכה להציג מספר שעות  יזםכך שכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו, שווה, 

ייקבע על ידי לשכת התיירות בלונדון . עם זאת זמן ההצגה המדויק ליזמים האחריםזהה 

 ימים לפני מועד קיום היריד. 10-לא יאוחר מ יזמיםשל משרד התיירות ויועבר ל

 דקות לפני מועד ההצגה לשם הערכות. 45-כ המציגים מטעם היזםביום ההצגה יגיעו  .2.4.2

את הדוכן במהירות  ויפנ הםאת שעות ההצגה של מואשר סיי כל המציגים מטעם היזמים .2.4.3

  להציג. למציגים הבאים בתורובזמן המיועד על מנת לאפשר 

לקחת חלק בהרצאות או לקבוע לעצמם  המציגים מטעם היזמיםשלא בזמני ההצגה, יוכלו  .2.4.4

  .לפי שיקול דעתם פגישות מקצועיות ביריד

להוראות מנהל/ת הביתן מטעם משרד התיירות.  עלהישמהמציגים מטעם היזמים על  .2.4.5

 להפסיק את הצגתו. שיידראשר לא ישמע להוראות מציג 

 שונות .3

הודעה והבלעדי  ודעתבכל עת בכפוף לשיקול הקול הקורא רשאי לשנות את תנאי יהיה  המשרד .3.1

  .http://tourism.gov.ilשל משרד התיירות בכתובת  באתר האינטרנט על כך תפורסם מתאימה

מתחייבים ומצהירים שלא יפגעו  בהצגההמשתתפים  מטעם היזמיםהמציגים היזמים ו/או  .3.2

לפיתוח  בקשר רוחני קניין זכויות כל וכי לא יפרוהצגתם של צד שלישי במסגרת  היוצרים זכויותב

 של הבלעדית באחריותם תהיה זה מסוג פגיעה כל כי יודגש .בהצגה והשתתפותםהאפליקציה 

 לפגיעה בקשר כלשהי אחריות תהיה לא למשרד וכי, ביחד ולחוד, המציגים מטעמוהיזם ו/או 

 .זה סעיף לפי ולהפרה

, שהן וסוג מין מכלכי כל ההוצאות ו/או התשומות ו/או העלויות, שנבחרו מובהר בזאת ליזמים  .3.3

 לרבות, בלבד היזמים ובאחריות חשבון על הינן, לונדון WTMהכרוכות בהצגת המיזם ביריד 

שנבחרו ו/או  והיזמיםבלונדון,  המציגים מטעמם ושהות ללונדון הטיסה כרטיסי עלויות

 שיציגו מוצר עבור או הצגתם בביתן בגין, כלשהי תמיכה או לא יקבלו סיוע המציגים מטעמם 

 המדינה.  מתקציב ההצגה במסגרת

 או/ו פסולים באמצעים שימוש ויעש לא היזם ו/או המציגים מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעמו .3.4

 הקול הקורא. הוראות את להפר שעלולים באמצעים או/ו שקריים

 תכנים יציגו לא בהצגה המשתתפיםהיזם ו/או המציגים מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעמו  .3.5

 ראוי בלתי תוכן כל או/ו גזעניים, אלימים, מעליבים, פוגעניים, נאותים בלתי ,פרובוקטיביים

 תכנים לא ראויים כאמור.  הצגתתיפסל השתתפותם עקב  כי להם וידוע, אחר
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לא יבצעו כל פעולה העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע  היזם ו/או מי ממציגיו ביריד .3.6

ו/או מטרד בלתי סביר ו/או לגרום לנזק ו/או אי נוחות ו/או לפגוע בפעילות הסדירה השוטפת 

יישא באחריות המלאה  והיזםו/או בכל צד שלישי אחר,  במבקרי הירידו/או  בירידוהרציפה 

 והבלעדית בכל תוצאה של הפרת התחייבות זו. 

 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה ביריד משתתפיםהליזם ו/או למציגים מטעמו  תהיה לא .3.7

 או תקלה, איחור, שיבוש ,טעות בשל לרבות, בהצגה םהשתתפות אי או םהשתתפות בגיןמשרד ה

 רשת או/ו החשמל ברשת או/ו, ההצגהבו תיערך  באתר או/ו בהצגה הקשור אחר עניין כל

 .התקשורת או/ו האינטרנט

 הקול הקוראאת הוראות  ירידב פיםהמשתת מי מהיזמים ו/או המציגים מטעמםבכל מקרה בו  .3.8

ף את כללי פו/או במידה שיועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת או שיעלה חשש כי עק

היזם ו/או מי מנציגיו  שאי למנוע את השתתפותר משרדה הבאופן אחר כלשהו, יהי הקול הקורא

בגין הפסקת ההשתתפות התיירות,  משרדהאו תביעה כנגד \כל טענה ו ליזםנה יולא תהיביריד 

 בנסיבות דנן.

, לרבות לצורך על ידי אמצעי תקשורת שונים עשויה להיות מסוקרת המיזמים בביתןשל  הצגתם .3.9

והמציגים  היזם הנבחר. בהשתתפותו, מביע התיירות בישראלחשיפת פעולות המשרד וקידום 

, לרבות ברשת האינטרנט הצגת המיזםולסיקור  ם/לפרסום שמו ם/את הסכמתו מטעמו

 .וברשתות החברתיותהתיירות,  משרדהאינטרנט של ובפרט באתרי  ובעיתונות

או חקיקת \כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו הקול קורא .3.10

 משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 המועמדות הגשת ופןא לגבי פרטים ויכלול פומבי באופן ייעשה ,הקול הקוראפרסום בדבר  .3.11

באתר תפורסם הקול קורא או שינוי הוראות \הודעה בדבר שינוי תנאי ו. אחרים נחוצים ופרטים

  /http://tourism.gov.il האינטרנט של משרד התיירות בכתובת


