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 8ביוני 2022

קול קורא
הזמנת מתקני אירוח תיירותיים להשתתף בקמפיין לעידוד תיירות הפנים במחירים תחרותיים
משרד התיירות (להלן" :המשרד") מגבש בימים אלו סדרת פעולות לקידום תיירות הפנים בישראל תוך
עידוד נופש במחירים תחרותיים .במסגרת זו ,מתכנן המשרד לצאת בקמפיין המציג חופשות בישראל
בחודש אוגוסט בין התאריכים ( 31.8 -8.8יא' אב ועד ד' באלול) (להלן" :תקופת המחירים המוזלים")
שיאפשרו לישראלים ליהנות מחופשה בכל הארץ במחירים נוחים יחסית.
במסגרת זו מזמין המשרד מתקני אירוח בעלי  11חדרים ומעלה ,לקחת חלק בקמפיין ובהליכי השיווק
מטעם המשרד ולהציע מחירי לינה אטרקטיביים בתקופת הקיץ ,שיעודדו צריכת חופשות מקומיות.
קידום תיירות הפנים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של משרד התיירות ,http://i-israel.co.il ,אשר
יפנה את הציבור לאתרי המכר של מתקני האירוח שישתתפו בקמפיין.

מתקני האירוח המעוניינים לקחת חלק בקמפיין יידרשו לעמוד בתנאים הבאים:
 .1מחירי החדרים הסטנדרטים (כולל מע"מ) במתקני האירוח יהיו ע"פ אחת מהקטגוריות
הבאות:
מדרגה  :1עד ₪ 500
מדרגה ₪ 750 – 501 :2
מדרגה ₪ 1000 - 751 :3
 .2המחיר המוצע הינו ללילה לזוג ,ללא ארוחת בוקר ,כולל מע"מ.
 .3אין להתנות את המחיר המוצע במספר לילות מינימלי.
 .4מתקן האירוח מתחייב כי ברשותו מערכת אינטרנטית מקוונת להזמנת חדרים.
 .5מתקן האירוח מתחייב כי המחיר המוזל (כמפורט בסעיף  )1יוצע במערכת ההזמנות שלו עבור
כלל החדרים הסטנדרטיים במתקן האירוח בתקופת הקמפיין.
 .6מתקן האירוח מתחייב לספק נתוני תפוסות מוחלטים ככל ויידרש על ידי המשרד ,לצורך
הוכחת מספר החדרים הסטנדרטיים הזמינים למכירה עבור תקופת המחירים המוזלים.
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* המשרד שומר לעצמו את הזכות להסיר את מתקן האירוח התיירותי מהקמפיין ככל שלא יעמוד
בתנאים הנדרשים ואף שלא לאפשר השתתפות בקמפיינים הבאים מסוג זה.

המועד האחרון להגשת בקשת הצטרפות לקמפיין למשרד התיירות:
יום שלישי ,כב' סיוון תשפ"ב21.6.2022 ,

לפרטים נוספים ולמידע על אופן ההצטרפות לקמפיין יש לעיין בקול הקורא אשר מפורסם באתר
האינטרנט של המשרד > < www.tourism.gov.ilפרסומים <קולות קוראים
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאריה צדוק ,בטלפון  02-6664231או בכתובת הדוא"ל :
kore@goisrael.gov.il
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הצהרת מנכ"ל מתקן האירוח

אני ______________ ,בעל ת.ז ___________ ,המשמש בתפקידי כמנכ"ל ,במתקן אירוח
______________ ,ח.פ/ע.ר ___________
מעוניין להשתתף בקמפיין של משרד התיירות ,כאמור לעיל ,ומצהיר כדלקמן:
א.

מתקן האירוח מתחייב לעמוד בכל התנאים המפורטים בקול קורא שכותרתו "הזמנת מתקני
אירוח תיירותיים להשתתף בקמפיין לעידוד תיירות הפנים במחירים תחרותיים" אשר פורסם
על ידי משרד התיירות בתאריך  ,8.6.2022ט' סיוון תשפ"ב.

ב.

ידוע לי כי השתתפות מתקן האירוח בקמפיין מותנית ביכולת המתקן לעמוד בכל התנאים
המפורטים בקול קורא שכותרתו "הזמנת מתקני אכסון להשתתף בקמפיין לעידוד תיירות
הפנים במחירים תחרותיים" אשר פורסם על ידי משרד התיירות.

ג.

ידוע לי כי אדרש לשתף פעולה ולספק נתוני תפוסות מוחלטים וכל מסמך אחר ,שיידרש על ידי
משרד התיירות לצורך הוכחת תפוסות המלון/פניות החדרים הסטנדרטים למכירה עבור
תקופת המחירים המוזלים .ידוע לי שככל שלא אספק נתונים כאמור ,תוסר השתתפות מתקן
האירוח מהקמפיין.

ד.

ידוע לי כי במקרה של הפרת אחד או יותר מהתנאים הנדרשים להשתתפות בפרויקט ,תוסר
השתתפות מתקן האירוח מהקמפיין וייתכן ומשרד התיירות יפרסם דבר הפרה זה.

חתימה מנכ"ל

תאריך
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חותמת מתקן
האירוח /החברה

