
 

 
 

 ספקי פעילויות אגר היכלל במל הגשת בקשות
 באגן העיר העתיקה בירושלים ייחודיות

 
 

לפי התחומים ) ייחודיות פעילויות לספקי פונה בזאת, "(י"הרל": להלן) ירושלים לפיתוח הרשות
באגן העיר ספקי הפעילויות הייחודיות יכלל במאגר להלהגיש בקשות , (המפורטים להלןלדוגמא 
 .ירושליםב העתיקה

 
מכלול השטחים שדרוג את בין השאר מקדמת  ,ירושלים עירייתממשלת ישראל ו בשיתוף ,י"הרל

הכולל  ,שהכניסה אליהם הינה ללא תשלום ,הפתוחים והציבוריים באגן העיר העתיקה בירושלים
, בעיר העתיקה עצמה ואת סביבותיה כמו גיא בן הינום הציבורייםהשטחים  ,הכיכרות, את הגנים

  .(מפת המתחם מצורפת למסמך פניה זה)ופארק צורים  מורדות הר הצופים, הקדרון, הר הזיתים
 

 מסחר, תיירות, למטרות צליינותבאגן העיר העתיקה לפעילויות השונות המתקיימות  במקביל
בשעות היום והערב  שנועדו לעודד את הגעת המבקרים נוספותפעילויות  בומקודמות  ,ומגורים

 . התיירותי גם כמתחם בילוי ופנאי לקבוצות ולעצמאיים להרחיב את מיתוגוו
 

לרבות בסופי , ספציפיים במועדיםו ובחגים ,השנה ימות במהלך ל מתקיימות"הפעילויות הנ
 .םחגיהשבוע וב

 
לילות , פסטיבל צלילים, פסטיבל האבירים, נמנים פסטיבל האורי "שמקדמת הרלבין הפעילויות 

כולל של אתרי התיירות באגן העיר , העיר העתיקה ואירועים נוספים המתקיימים ביוזמות שונות

 .העתיקה
 

 ייחודיות פעילויותספקי  ובלושי, י"הרלי מטרות "חזק ולמנף את אגן העיר העתיקה עפל בכדי
או יורשו לפעול במקומות באגן העיר  ,באגן העיר העתיקהשונים אשר יתקיימו הבאירועים 

 ומטרתן ,אגן העיר העתיקה של לאופיו יתאימו אלו פעילויות ייחודיות. שיוגדרו מראש העתיקה
 .אליו יעד קהלי של יותרב רחב מגוון למשוךתהיה 

 
אשר ( תאגיד או עוסק מורשה) חיצוניים ספקים ידי-לע זמני באופן יופעלו הפעילויות הייחודיות
 : י"בגין כל פעילות תציין הרל .י"הרל הנהלת עם ובתיאום באישור, יכללו במאגר האמור

 
 ;י עבור הפעלת הפעילות"האם הספק יידרש לשלם תשלום להרל .א
 ;י בגין הפעלת הפעילות"האם הספק יהא זכאי למימון חלקי או מלא מאת הרל .ב

 .כוללת תשלום מצד המשתתפיםהאם ההפעלה  . ג
 

או כל היתר /כל אישור ו ,להשיג על חשבונו, כמו כן מובהר שבאחריות ספק הפעילויות בלבד
ידו -המבוצעות על פעילויותאו תקן החלים על סוג ה/או חיקוק ו/ולעמוד בדרישות כל דין ו

 .לרבות קיום ביטוחים בהיקף הנדרש, במקומות שיוגדרו באגן העיר העתיקה
 
 



 

 
 באופן לפעול יכולות, י"הרלהנהלת יד -אשר יאושרו על ,המנויות להלן מהפעילויות חלקמובהר ש

 והפקות לאירועים בצמידותאו /ו בלבד מסוימות בתקופות חלקןו, כולה השנה לאורך עצמאי
 .י"הרלבהתאם להחלטת הנהלת , באגן העיר העתיקה המתקיימים

 
 :להלןכד יהיו מהספקהמבוקשות לדוגמא  הפעילויותתחומי  סוגי

 
 (.ומעלה נוסעים 4-ל ייםמשפחת יםיאופנ כולל) אופניים, סגוויי השכרת .1
 .אופניים על רכיבהשל  מיומנויותלימוד  מתקני .2
 .'ווכד נייד טיפוס קיר, אומגות:מתקנים כגון הפעלת .3
 .'ווכד שדה בישולי, מהטבע ויצירה הפעלות .4

 .ניידים מזנונים/קפה עגלות .5
 .פוניסוסי  על רכיבה/סוסים טיולי .6
 .קבוע/נייד בובות לתיאטרון תא .7
 .סדנאות יצירה .8

 
 .רשימה זו מובאת לשם הדוגמא בלבד ואינה מהווה רשימה סגורה

 
 :תםבקשבמסגרת יפרטו  באגן העיר העתיקהלהפעלת פעילות  בקשהמעוניינים להגיש פונים ה

 
 .קורות חיים/ פרופיל  .1
 .הפעילות המבוקשת להיכלל במאגרומועדי נספח כללי המתאר את סוג  .2
 .לבקשתו הרלוונטי בתחום הפונהפירוט הניסיון המקצועי והמעשי של  –ניסיון בתחום  .3
 .(נדרש רישיון עסקבעסקים בהם ) הפונהמסמך המעיד על רישיון עסק כדין על שמו של  .4

 .פרטי איש קשר של הפונה .5
 

נוסף שיכול תמונות וכל מידע רלוונטי , הדמיות, ככל הניתן ,על הפנייה להיות מפורטת ולכלול
 .לסייע בבחירת הפונים

 
 בקשהובלבד שה, בעתידנוספת  בקשהאחת ואין מניעה להגשת  מבקשהאין מניעה להגשת יותר 

 .לא הוגשה כבר בעבר ונדחתה על ידי הצוות המקצועי
 

באגן העיר העתיקה להיכלל במאגר ספקי פעילויות ייחודיות  בקשההטופס  יוגשו על גביפניות 
ניתן לעיון  טופס הגשת הבקשה .בצירוף המסמכים הנדרשים, ידי המציע-חתום על, בירושלים

 .www.jda.gov.il :י"הורדה מאתר האינטרנט של הרלול
 

או  assaf@jda.gov.il: ל"באמצעות דואיש להגיש  ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,הפניותאת 
 2כיכר ספרא , קריית העירייה, י"הרללמשרדי או בהפקדת מעטפת הפניה , באמצעות דואר רשום

 .על הפונה לוודא קבלת פנייתו. 21322 ירושלים ,32226ד .ת ,ירושלים
 

 22-6227612לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 
 

 :פעילויות ייחודיותצירוף למאגר ספקי 

http://www.jda.gov.il/


 

 
 הרלוונטי לתחום המבקשים את ויסווג יבדוק, "(הצוות המקצועי: להלן) י"הרל של מקצועי צוות

 המועמדים בחינת כי יצוין. עיסוקם בתחום ובקיאותם כישוריהם, לניסיונם בהתאם, לעיסוקם
 של רצון ושביעות עבודה עומס, ניסיון, אישיות יכולות ביניהם, קריטריונים מספר פי על תתבצע

 .המבקש ידי על, ניתנו אם, שניתנו קודמים משירותים אחרים גופים או/ו י"הרל
 

 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניין כי מובהר
 קבלת לצורך, הבקשה בטופס המבקש ידי על צורפו שפרטיהם לממליצים ולפנות, מהמבקש
 .המלצות

 
 ויחליט, לעיל שפורטו הקריטריונים על, היתר בין בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות

 קיים המקצועי לצוות כי מובהר. ספקי הפעילויות הייחודיות למאגר המבקש את לצרף באם
 באשר טענה כל על בזאת מוותר והמבקש, למאגר מבקש להוסיף האם, ובלעדי מוחלט דעת שיקול

 .כאמור המקצועי הצוות להחלטות
 

י "הרל. י מתוך מאגר זה"על פי בחירה של הרל, הפנייה לכל ספק הרשום במאגר תתבצע מעת לעת
, למתן הפעילויות הנדרשות לה באותה העת, על פי שיקול דעתה, תפנה לספק שיהיה רלוונטי

ה האם ותחליט על פי שיקול דעת, לפי הענין, לרבות קבלת הצעת מחיר או דרישה למימון
. הספק מתחייב מצדו להעביר את הצעתו בהתאם לפנייה. להתקשר עם הספק על פי הצעתו

ספקי הפעילויות אינה מתחייבת להתקשר עם הספקים הנמצאים במאגר י "הרלמובהר כי 
באשר י "הרלהחלטת . ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות, הייחודיות

תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות המקצועי  הנמצא במאגר ספקלהתקשרות עם 
י "כן מובהר כי אין ביצירת המאגר כדי לגרוע מזכותה של הרל .י"בהרלוהגורמים המוסמכים 

החברה לרבות באמצעות )או גופים שאינם רשומים במאגר /להפעלת פעילויות באמצעות ספקים ו

לפי , י תהא סבורה"וזאת במקרים בהם הרל, (ב"עירית ירושלים וכיוצ, ג"רט ,העירונית אריאל
 .כי אין מקום להפעלת פעילות כלשהי באמצעות ספקים אלו, שיקול דעתה

 
 .אין הרשות לפיתוח ירושלים מתחייבת לקבל בקשה כלשהימובהר ש

 
 

   



 

 והשטחים הפתוחים הסובבים אגן העיר העתיקהמפת 
 
 

 


