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 לבתי עסק לממכר תכשיטים וגלריות –קול קורא 
 

, )להלן: 0/33-בהתאם לתקנות שירותי תיירות )בית עסק מאושר לתייר(, התשע"ב
בתקנות יקבל אישור "בית עסק מאושר שבית עסק שעומד באמות המידה  "(,התקנות"

 בקשה ועמד באמות המידה האמורות. לתייר", ככל שהגיש
 

, אשר מטבעם ואופיים אינם לממכר תכשיטים וגלריות קול קורא זה מופנה לבתי עסק
ואשר  (,בתקנות)כמצוין  חיצוני שילוט הכולל ראווה חלון קייםיכולים להתנהל בחנות בה 

 מתנהלים במשרדים ובמקומות מאובטחים ומרוחקים מעיני עוברי אורח.
 

העסקים הרשאים לקבל אישור ולהיכלל סיווג מאחר ואותם בתי עסק מצויים ברשימת 
בית העסק מסוג ממכר יהלומים ותכשיטים את  יקייםכיצד התיירות בהסדר, בחן משרד 
 התנאים שבתקנות.

 
כר תכשיטים וגלריות, המעוניינים לקבל אישור ולהיכלל משרד פונה לבתי עסק לממה

בקול קורא זה ולהגיש  המפורטותבהסדר להחזר מע"מ לתייר, לפעול בהתאם להבהרות 
 את בקשתם בכתב.

 
 בתי לסוג ולא וגלריות תכשיטים לממכר עסק לבתי ורק אך פונה זה קורא קול כי מובהר

 .אחרים עסק
 

 ,כי הוא עומד באמות המידה הבאות האמורות בתקנות יוודא קודםעסק המעוניין הבית 
)או כל סכום אחר אשר  ₪ 300יגיש את בקשתו מיד לאחר שישלם את האגרה בסך ו

 יתעדכן מעת לעת(, זאת באמצעות מערכת ממוחשבת המופיעה באתר משרד התיירות.
 

אלו  אמות מידה, חיצוני שילוט/או ו ראווה חלוןבמקומו של בהתאם לקול קורא זה, 
 יתקיימו באופן המפורט להלן:

 

 מצא במקום נגיש לקהל;על בית העסק להי .3

 מכובדים, מסחריים ובאזורים אחר מסחרי מרכז או משרדים במגדל ממוקם העסק בית .0

 ;וראויים

 :ותהבא האפשרויותמ אחת פי לע, שילוט ./

 

 ;בדבר ימי ושעות פעילות בית העסק חיצוני שילוטהעסק  לבית  .א

 

עם פרטי העסק, ימי ושעות בחזית הבניין בקומת הכניסה, שילוט בולט יש להציב,  
 .העסק. כמו כן יצוין מקום העסק בבניין )קומה וכו'( פעילות



  

 
 

 
ס"מ והכל בהתאם לדרישות הרשות  /0ס"מ על  /0מידות השלט יהיו לפחות  

 המקומית.
 

עם  אלקטרונישילוט ככל שלא ניתן לעשות כן, יש להציג  :קבוע שילוט במקום .ב
עד תתחלף ותחזור על עצמה של בתי העסק התצוגה  .מתחלפת במסך רץתצוגה 

בתי העסק הכלולים  פרטי , ותכלול רק את מתחלפים מסכים 4 שלמקסימום ל
 הוצב השילוט. בוהספציפי,  בהסדר והממוקמים בבניין

  
      באנגלית או  ,הפרטים הבאים אודות כל בית עסקכל תצוגת המידע תכלול את    
 :באנגלית ובעברית   

שם הבניין הרלוונטי שתכלול את  השילוט האלקטרוני )הצג(,כותרת קבועה בראש  .3
   בהסדר החזר מע"מ לתייר" נכלליםהוכן "בתי העסק 

 שם בית העסק; .0

 מיקום בית העסק:  יש לציין מספר הקומה בבניין ומספר חדר; ./

 פעילות;ימי פתיחה של בית העסק ושעות . 4

 

 ;3873-רכן התשמ"אבשקלים חדשים לפי חוק הגנת הצמוצגים ים מחירה.  4
 
 ;אדיב ללקוחות ס.  שירות ויח0
 
-לבית העסק רישיון עסק בתוקף אם נדרש להפעלתו עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח. 1

 או אישור מהרשות המקומית על כך שלא נדרש רישיון; ,3818
 

 
 .דה, תיערך בהמשך בחינה פיזית בבית העסקלאישור העמידה באמות המי

 
עמידה אופן הבקשה אשר תוגש על פי קול קורא זה, עליה להיות מפורטת ומנומקת בדבר 

 לעיל ובכל מקרה תיבחן לגופה לאחר עריכת בחינה פיזית במקום. בתנאים שפורטו
 
 
 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הממונה על יישום התקנות, הגב' יעל מזרחי בדוא"ל: 

 yaelm@tourism.gov.il   6664351 – 02או בטלפון. 
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