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 סמך א'מ
 22-2202 מס'קול קורא 

להשתתפות רשויות מקומיות בפרויקט סיורים מודרכים במימון משרד 

 התיירות

    

 הזמנה להציע הצעות
 

"( היא תאגיד שהוקם מכח חוק גנים לאומיים, הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "
 "(. חוק גנים ושמורות)להלן: " 1998-התשנ"חשמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על הרשות  תמופקדבמסגרת תפקידיה על פי חוק גנים ושמורות, 
  המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה. חיות הבר וערכי הטבע

 
סיורים מודרכים במימון משרד  בפרויקט להשתתףהמעוניינות רשויות מקומיות לבזאת פונה הרשות 

 , הכל כמפורט במסמכי הפנייה. התיירות

ניתן להוריד ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות בקישור המקוון להלן:  פניהאת מסמכי ה
https://www.parks.org.il/tenders/. 

   לדואר אלקטרוני: ,ההצעות תוגשנה סרוקות, בהתאם להנחיות במסמך ב' למסמכי הפנייה

michraz@npa.org.il  00:12בשעה  24/03/2022עד ליום. 

באחריות המציעים לוודא כי ההצעה נמסרה לדואר האלקטרוני שלעיל, בהתאם להנחיות במסמך ב' 
 למסמכי הפנייה. 

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 

 .פנייהה במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 
__________________ 

  הרשות     
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 מסמך ב'
 22-2202 מס'קול קורא 

מקומיות בפרויקט סיורים מודרכים במימון משרד להשתתפות רשויות 
 התיירות

      

 והוראות למשתתפים םתנאי

 נשוא הפנייה .1

בשיתוף עם משרד התיירות "( רט"גהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן " .א
 -המיועדים לקהל הרחב ללא עלות  - ובמימונו, השיקו פרויקט לביצוע סיורים מודרכים

)להלן:  רט"גבאתרי כן שונות ברחבי הארץ ו אזוריות ובמועצות מקומיות, במועצות בערים
 . "(הפרויקט"

בעצמן או באמצעות תאגיד עירוני  - רשויות מקומיותלקבלת הצעות מפונה בזאת  רט"ג .ב
 בפרויקט בתנאים המפורטים להלן;להשתתף המעוניינות  - מטעמן

במסגרת  סיורים מודרכים ם הרשות המקומיתבתחוהמעוניינת לקיים  תרשות מקומי (1
, בעצמה או באמצעות תאגיד עירוני מטעמה )רשות לפנייה זו ההצעת תגיש הפרויקט,

 ."(מקומיתרשות מקומית או תאגיד עירוני ייקראו להלן במסמכי הפניה "

והגישו עם הצעתם אישור על קיום רק רשויות מקומיות אשר ערכו ביטוח מתאים,  (2
בהתאם לנוסח אישור על קיום ביטוחים, המצורף למסמכי פנייה זו,  ביטוחים,

לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים . בפרויקטרשאיות להשתתף 
שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ 

דעת בלעדי שלא הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור הרשות. מובהר, כי לרשות שיקול 
מחויב לנוסח  המציע להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה

 .למסמכי הפניההמדויק שצורף 

מובהר כי רט"ג תהיה המוצע על ידה תקבע את תכנית הסיור הרשות המקומית  (3
רשאית לדרוש ביצוע שינויים או התאמות בתכנית הסיור המוצעת וכן תהיה רשאית 

תכנית סיור מסוימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר משיקולי  שלא לאשר
. סיור המוצע אינו מתיישב עם ערכיה ומטרותיה של רט"גה במקרה בואו  ביצוע

במקרה זה, הרשות המקומית תהיה רשאית להציע סיור/סיורים אחרים לאישור 
 רט"ג. 

 לטובת קיום הסיורים. מורי דרךאחראית להעמיד  רט"ג (4

ת המקומית אחראית להעמיד איש קשר מטעמה לטובת ביצוע התיאומים מול הרשו (5
 רט"ג לרבות תיאום יום ושעת הביקור. 
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הרשות תשלם באופן ישיר למורה הדרך את שכרם בגין הדרכת הסיור או הסיורים.  (6
הדרכת סיור להדרכת סיור ביום חול ולהתשלום יהא על פי תעריף משרד התיירות 

 בשבת.

כל אדם המעוניין להשתתף בסיור המודרך יידרש להירשם לסיור באתר רט"ג ולהגיע  (7
 באופן עצמאי לנקודת המפגש שתקבע. 

 כל הסיורים יעמדו בכל התנאים הבאים: .ג

אטרקציות הכוללות ספורט, ספורט אתגרי, פארק שעשועים, יכללו  לאהסיורים  (1
  קורקינט וכיו"ב.אקסטרים כדוגמת בנג'י, טרקטורונים, אופניים, 

 ועל פי כל החלטות הממשלה הבריאות משרד להנחיות בהתאם הסיורים יתקיימו (2
 מעת לעת.  ןכפי עדכונ. "(הנחיות הקורונה)להלן: " להתנהלות בזמן קורונה

מובהר כי חל איסור על הרשות הסיורים מיועדים לקהל הרחב, ללא תשלום.  (3
 המקומית לגבות תשלום מהמשתתפים בסיור. 

הסיורים המוצעים יהיו ברמת קושי קלה עד בינונית, מיועדים לכל המשפחה ויארכו  (4
 שעות לכל היותר. 4

 .ניתן לקיים סיורים קצרים )עד שעתיים( בשני סבבים באותו היום (5

 ןעדכונעל פי , הקורונהלהנחיות   בכפוף  40 – 15בין מספר המשתתפים בכל סיור יהיה  (6
  ; מעת לעת

. מובהר , בכפוף למגבלות התקציבלפחות תוכל לקיים סיור אחד בשבועכל רשות מקומית  .ד
 . פרויקטכי כמות הסיורים יכולה לגדול, בהתאם למספר הרשויות שישתתפו ב

או עד לניצול  2022קיום הפרויקט וההתקשרות בין הצדדים יעמדו בתוקף עד תום שנת  .ה
רט"ג תודיע לרשות ובהר כי מ ., לפי המוקדםמלוא התקציב שהוקצב על ידי משרד התיירות

. 2022 שנת  במקרה בו התקציב עתיד להסתיים לפני תום ,לפחות חודש מראש ,המקומית
לא נוצל מלוא התקציב, הרשות תבחן את האפשרות להאריך  2022במקרה בו בתום שנת 

 , אך אינה מתחייבת לכך.2023ההתקשרות בין הצדדים לשנת את הפרויקט ו

 קולות קוראים נוספים, נשוא פניה זו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.הרשות רשאית לפרסם  .ו

 מסמכי הפנייה .2

מסמכי ויקראו להלן יחד ולחוד,  פנייהמטה, מהווים חלק בלתי נפרד מההמסמכים המפורטים 
 :פנייהה

  הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .והוראות למשתתפים פניהתנאי ה  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 
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 הסכם.   –' דמסמך 

 .נספח ביטוח   - מסמך ה'

 אישור על קיום ביטוחים. (1)

 תנאי סף – הליךהשתתפות ב .3

 להלן:תנאי הסף המפורט העומד ב מציע הליך זהרשאי להשתתף ב

 ., כהגדרתו בפקודת העיריות ]נוסח חדש[תאגיד עירוני או מציע הוא רשות מקומיתה .א

מובהר כי כל רשות מקומית רשאית להגיש הצעה אחת בלבד, בעצמה או באמצעות תאגיד 
 עירוני מטעמה. 

 הבהרות .4

לתשומת לב ע"י המציע וכל הסתייגות תובא  הפניהבין מסמכי סתירה, שגיאה, אי התאמה  .א
עד המועד  michraz@npa.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  מנהל בכתב,ה

 .שאלות, המפורט בעמוד הראשון לפניההאחרון ל

  :  בטלפונים הבאים הדואר האלקטרוני שנשלח לכתובת הנ"לאת קבלת יש לוודא טלפונית  .ב
 .02-5000536 או 02-5005439או  02-5006207

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בקובץ  .ג

 השאלה/בקשת ההבהרה מספר העמוד והסעיף בפנייה  סידורי מס'

   

, לאחר המועד האחרון לפנייה בשאלות הבהרה, ותהא רט"גתפורסם באתר  רט"גתשובת  .ד
 . רט"גסופית. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר 

כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי  .ה
 .רט"גמטעמו לא יחייבו את 

ו/או לתקן  מסמכי הפניההמנהל ו/או מי מטעמו מוסמכים ליתן מיוזמתם הבהרות לאמור ב .ו
. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר רט"גבפרסום באתר  הטעויות שנפלו ב

 ."גרט

 .פנייהתשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי ה .ז

 אופן הגשת ההצעות .5

 . הסיור המוצע על ידהאודות  למסמכי הפנייה מסמך ג'פרט על גבי כל רשות מקומית ת .א

mailto:michraz@npa.org.il 
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מובהר כי גם לאחר הגשת ההצעות ניתן יהיה להציע סיורים סיור אחד או יותר.  יע הצניתן ל .ב
 .אחרים/נוספים

על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על ידי מורשי החתימה במציע על גבי  .ג
סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של כן לו)מסמך ג'(, פס ההצעה ההסכם )מסמך ד'( וטו

 רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.י. הערה שתהפניהמסמכי 

לא ניתן להגיש הצעה משותפת. כל רשות מקומית תגיש הצעה אחת בלבד, בעצמה או  .ד
 באמצעות תאגיד עירוני מטעמה. 

 :יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .ה

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעם הרשות המקומית, על עריכת ביטוחים כנדרש  (1
  (.1מסמך ה'בנספח הביטוח, על פי נוסח אישור עריכת ביטוח )

לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת 
ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור 
הרשות. מובהר, כי לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח 

 .למסמכי הפניהסח המדויק שצורף מחויב לנו המציע האישור הנ"ל, ובמקרה כזה

 הסכם )מסמך ד'( חתום על ידי מורשי החתימה מטעם הרשות המקומית. (2

 הצעה )מסמך ג'( מלא וחתום כנדרש. (3

 כל מסמכי הפנייה חתומים בראשי תיבות בתחתית כל דף. (4

האחרון למועד  עד michraz@npa.org.ilטרוני סרוקות לכתובת דואר אלקההצעות תוגשנה  .ו
מספר להגשת ההצעות, המפורט בעמוד הראשון למסמכי הפנייה. יש לציין בנושא המייל את 

 .הפנייהושם 

בדואר במקרה בו לא התקבל אישור מסירה באחריות המציע לוודא כי ההצעה נמסרה.  .ח
 -02 או 02-5005439ו א 02-5006207, יש לפנות לטלפון ימי עבודה 2תוך  חוזראלקטרוני 

. ככל שההצעה הוגשה במועד האחרון להגשת ההצעות ולא 050-8371529 או 5000536
 התקבל אישור מסירה, יש לוודא טלפונית את מסירת ההצעה באותו היום. 

 רשותהחלטות ה .6

 יכללו בפרויקט. כל המציעים שיעמדו בתנאי הסף  .א

, בכפוף למגבלות סיור אחד בשבוע לפחותכל רשות מקומית שתיכלל בפרויקט תוכל לקיים  .ב
. מובהר כי כמות הסיורים יכולה לגדול, בהתאם למספר הרשויות שישתתפו התקציב

 בפרויקט. 

 הרשות רשאית לפרסם קולות קוראים נוספים, נשוא פניה זו לפי שיקול דעתה הבלעדי.  .ג

mailto:michraz@npa.org.il 
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 ותנאים כלליים שמירת זכויות הרשות .7

, יחייבו את הרשות המקומיתוהן ע"י  רט"גהן ע"י  ,רק המסמכים הסופיים כפי שייחתמו .א
 .רט"ג

למען הסר ספק, הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות משפטית  .ב
 . רט"גכלשהי על 

עניינים הנובעים או הקשורים סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ול .ג
 .ירושליםשמקום מושבו  תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך פנייה זול

 

 

. והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד רט"גהם רכושה של  פנייהמסמכי ה .ד
 לכל מטרה אחרת. הפנייהאין המציע רשאי להעתיק או להשתמש במסמכי 

 מובהר כי פניה זו אינה מהווה מכרז ואינה כפופה לדיני המכרזים. .ה

  הטבע והגנים הלאומייםרשות 
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 'גמסמך 
 לכבוד

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 22-2202 מס'קול קורא 
להשתתפות רשויות מקומיות בפרויקט סיורים מודרכים במימון משרד 

 התיירות

 הצעת המציע

בעיון את כל  נוכי קרא יםמצהיר __________________ המציע, מורשי החתימה מטעם הח"מ ואנ .1
 "(רט"ג" :רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלןל נובזאת הצעת יםמגיש ווהננ פנייהמסמכי ה

הכל כמפורט  ,להשתתפות הרשות המקומית בפרויקט סיורים מודרכים במימון משרד התיירות
 . פנייהבמסמכי ה

 [:יש לסמןאנו מצהירים כי המציע הנו ] .2

 רשות מקומית. 

  נוסח חדש[תאגיד עירוני כהגדרתו בפקודת העיריות[. 

 "(הרשות המקומית)המציע ייקרא להלן: " 

 בזאת כי: יםמתחייב מיםמסכי יםמצהיר  ואנ .3

, כמפורט במסמך בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה יםעומד הננו .3.1
  .3והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף  םתנאי

 קיבלנווכי  לנוידועים ונהירים  פנייהומסמכי ה פנייההכי כל פרטי  יםומאשר יםמצהיר הננו .3.2
להם בהתאם  והסכמנוכל הנתונים, הפרטים והעובדות את  נובחאת מלוא המידע הנדרש, 

  . נולהצעת

ידוע לנו כי הסיורים מיועדים לקהל הרחב, ללא תשלום. אנו מתחייבים שלא לגבות תשלום  .3.3
 מהמשתתפים בסיור. 

 יאות להתנהלות בזמן קורונה.אנו מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות משרד הבר  .3.4

על  רשאית לדרוש ביצוע שינויים או התאמות בתכנית הסיור המוצעתמוסכם עלינו כי רט"ג  .3.5
בין ווכן תהיה רשאית שלא לאשר תכנית סיור מסוימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ידינו

  מהטעמים הנקובים במסמך ב'.היתר 

. , בכפוף למגבלות התקציבסיור אחד בשבוע לפחותכל רשות מקומית תוכל לקיים ע לנו כי ויד .3.6
 הסיורים יכולה לגדול, בהתאם למספר הרשויות שישתתפו בפרויקט. כי כמות  הובהר לנו

אנו מצהירים בזאת הוראות האחריות והביטוח הכלולות בפניה ידועות לנו ומקובלות עלינו.  .3.7
לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך  ובלעדי , מוחלטבאופן מלא הרשות המקומית אחראיתכי 

ותשפה את רט"ג בגין כל נזק כאמור,  ,כדי הסיורים ובקשר אליהם, במישרין או בעקיפין
אנו  וח הקבוצה במהלך הסיור כולו.ידוע לנו כי אנו אחראים לביט הכל כמפורט בהסכם. 

צהירים אנו מו מצרפים להצעתנו אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למסמכי הפניה
   בביטוחים אלו לאורך כל תקופת הפרויקט. כי נחזיק 
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ובכלל זה בהסכם, גם אם לא הוזכרה  מסמכי הפניההתחייבות המופיעה בידוע לנו כי כל  .3.8
 במפורש בחלק זה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין.

תהא רשאית לראות בכל  רט"ג , וכיפנייה, לתקן או לשנות את מסמכי הכי אסור למחוק ידוע לנו .4
 .נוההסכם, ולפסול את הצעת/פנייהמתנאי ה סתייגותשינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום ה

והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, .5
 כאמור דלעיל. אותנו 

פירוט בדף ניתן להוסיף במידת הצורך ניתן להציע סיור אחד או יותר. ] להלן פירוט הצעתנו .6

 : [נלווים כיםמסמנפרד ו

: מסלול הסיור המוצע
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

[ : טלפון נייד +דואר אלקטרוני  + שם]יש לציין איש הקשר שירכז את נושא הסיורים מול רט"ג 
________________________________________________ 

 .והסכם חתום על ידי מורשי החתימה מטעמנו 1ך ה', אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמ
 

 הערות:
 

יכלול אטרקציות הכוללות ספורט, ספורט אתגרי, פארק שעשועים,  לאהסיור המוצע  .א
 אקסטרים כדוגמת בנג'י, טרקטורונים, אופניים, קורקינט וכיו"ב.

 שעות לכל היותר. 4ברמת קושי קלה עד בינונית, מיועד לכל המשפחה ויארך הסיור המוצע  .ב

להתנהלות בזמן להנחיות משרד הבריאות בכפוף  40 – 15מספר המשתתפים בכל סיור יהיה  .6.1
 .לעת מעת עדכונו פי על, קורונה 

כל אדם המעוניין להשתתף בסיור המודרך יידרש להירשם לסיור באתר רט"ג ולהגיע באופן  .ג
 אי לנקודת המפגש שתקבע. עצמ

 פרטי המציע .7

 : ______________________________________________________שם המציע

 מספר זיהוי: ______________________________________________________

 כתובת המציע כולל מיקוד: ____________________________________________

 ______________________________________________________: ופקס טלפון

 דוא"ל: __________________________________________________________

 שם איש קשר לצורך הפנייה: __________________________________________
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 ___טלפון ודוא"ל איש קשר לצורך הפנייה: ________________________________

     ____________  ________________  _______________ 
    חתימה החתימת מורש  חתימה החתימת מורש                   תאריך          

 

 אישור חתימה: 
 

 _________, עו"ד מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 ה"ה __________ת.ז. ____________ .1

 __________ת.ז. ____________ה"ה  .2

 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ,ותו___ ולחייב א_____________: המציעוכי אלה מוסמכים לחתום בשם 
 _______________   ________________ 

  חתימה     תאריך           
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 מסמך ד'

 הסכם
 שנה ______  ______חודש  ______שנערך ונחתם ביום 

 

 לאומייםהגנים הטבע והרשות לשמירת ה בין:
 לצרכי הסכם זה: האשר כתובת

 ירושלים 3רחוב עם ועולמו 
 "רט"ג" -להלן 

 מצד אחד
 
 

 _______________ ע.ר/____ ח.פ__________________ ובין:

 לצרכי הסכם זה: האשר כתובת
 רחוב _____________________              

 ""הרשות המקומית –להלן              

 מצד שני

 

 -ורט"ג בשיתוף עם משרד התיירות ובמימונו, השיקו פרויקט לעריכת סיורים מודרכים  הואיל
בערים, במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות שונות  -המיועדים לקהל הרחב ללא עלות 

 ; "( הפרויקטברחבי הארץ וכן באתרי רט"ג )להלן: "

לקבלת הצעות מרשויות מקומיות  קול קורארשות פרסמה ה   __________וביום   והואיל
  ;"(הפניה)להלן: " המעוניינות להיכלל בפרויקט

הרשות )להלן: " , בעצמה או באמצעות תאגיד עירוני מטעמהרשות המקומיתוה והואיל
 ;הגישה הצעתה להיכלל בפרויקט ולקיים בתחומה סיורים מודרכים  "(המקומית

 הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם; וברצון       והואיל

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מסמכי הפנייההמבוא להסכם זה וכל  .א

מקום בו יש סתירה, או אי התאמה, בין הוראות נספח לבין הוראות הסכם זה, תחולנה ההוראות  .ב
 נאמר בנספח במפורש אחרת.המפורטות בהסכם, אלא אם 

כותרות הסעיפים הושמו לשם הנוחות בלבד, ואינן מהוות חלק מחייב של ההסכם. כמו כן, לא  .ג
 תשמשנה הכותרות לצרכי פרשנות ההסכם.
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 מסמכי החוזה .2

חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד לרבות הצעת הרשות המקומית,  פניה,כל מסמכי ה
 .מהחוזה

 תנושא ההתקשרו .3

של רט"ג בשיתוף עם משרד התיירות הרשות המקומית תשתתף בפרויקט סיורים מודרכים  .א
 להלן ; כפוף לתנאי ההסכם וכמפורט ב ,ובמימונו

בהתאם  תהא תכנית הסיור וייערכו בתחום הרשות המקומית הסיורים המודרכים  (1

 רט"ג., ובכפוף לאישור הסכםמסמכי הג' ל מסמךלהצעת הרשות המקומית, המצורפת כ

רשאית לדרוש ביצוע שינויים או התאמות בתכנית הסיור המוצעת וכן מובהר כי רט"ג 
תהיה רשאית שלא לאשר תכנית סיור מסוימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר 

המוצע אינו מתיישב עם ערכיה ומטרותיה של רט"ג.  במקרה בו הסיורמשיקולי ביצוע או 
 יה רשאית להציע סיור/סיורים אחרים לאישור רט"ג.במקרה זה, הרשות המקומית תה

 רט"ג אחראית להעמיד מורי דרך לטובת קיום הסיורים. (2

הרשות תשלם באופן ישיר למורה הדרך את שכרם בגין הדרכת הסיור או הסיורים.  (3
התשלום יהא על פי תעריף משרד התיירות עבור הדרכת סיור ביום חול והדרכת סיור 

ובכפוף להגשת דו"ח מסכם חודשי בדבר הסיורים שהתקיימו ואשר יוגש על  בשבת
 .ידי הרשות לרט"ג

4)  

, בהתאם לנספח הביטוח הרשות המקומית אחראית לביטוח הקבוצה במהלך הסיור כולו (5
 1ומסרה לרט"ג עם הצעתה, אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך ה' המצורף להסכם
  . למסמכי ההסכם

אחראית להעמיד איש קשר מטעמה לטובת ביצוע התיאומים מול רט"ג,  הרשות המקומית (6

 לרבות תיאום יום ושעת הביקור.

כל אדם המעוניין להשתתף בסיור המודרך יידרש להירשם לסיור באתר רט"ג ולהגיע  (7
 באופן עצמאי לנקודת המפגש שתקבע. 

בהצעתה לפניה ו/או הסיור שהוצע על ידי הרשות המקומית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קיום  .ב
מותנה  סיורים נוספים שיוצעו על ידי הרשות המקומית במהלך תקופת ההתקשרות )ככל שיוצעו(

   בהתקיימות התנאים שלהלן:

הסיורים מיועדים לקהל הרחב, ללא תשלום. מובהר כי חל איסור על הרשות המקומית  (1
 לגבות תשלום מהמשתתפים בסיור. 

יכללו אטרקציות הכוללות ספורט, ספורט אתגרי, פארק שעשועים,  לאהסיורים  (2
 אקסטרים כדוגמת בנג'י, טרקטורונים, אופניים, קורקינט וכיו"ב.
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בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל פי כל החלטות הממשלה הסיורים יתקיימו רק  (3
משתתפים המקסימלי המותר בכל סיור, לרבות ביחס למספר ה להתנהלות בזמן קורונה
 כפי עדכונם מעת לעת. ובמועד קיום הסיורים, 

שעות לכל  4הסיורים יהיו ברמת קושי קלה עד בינונית, מיועדים לכל המשפחה ויארכו  (4
 היותר.

 .ניתן לקיים סיורים קצרים )עד שעתיים( בשני סבבים באותו היום (5

שות המקומית תוכל לקיים סיור אחד במהלך תקופת ההתקשרות, כהגדרתה בהסכם, הר (6
. מובהר כי כמות הסיורים יכולה לגדול, בהתאם , בכפוף למגבלות התקציבבשבוע לפחות

 למספר הרשויות שישתתפו בפרויקט. 

 הוהתחייבויותי הרשות המקומיתת והצהר .4

 ההתקשרות. במסגרת  דיןכל עפ"י  ת כי תפעלמתחייבהרשות המקומית  .א

הרשות  הרשות המקומית אחראית לביטוח הקבוצה במהלך הסיור כולו.מוסכם בין הצדדים כי  .ב
ערכה את הביטוחים המתאימים, בהתאם לנוסח אישור על קיום ביטוחים כי מצהירה  המקומית

 . טוחים אלו לאורך כל תקופת ההסכםתחזיק בבי המצורף למסמכי הפניה וכי

 ור.הרשות המקומית מתחייבת שלא לגבות כל תשלום ממשתתפי הסי .ג

 תקופת ההסכם   .5

או עד  2022ד בתוקף מיום חתימתו ע"י שני הצדדים ועד תום שנת והצדדים יעמההסכם בין  .א
 לניצול מלוא התקציב שהוקצב על ידי משרד התיירות, לפי המוקדם. 

רט"ג מתחייבת להודיע לרשות המקומית לפחות חודש מראש, במקרה בו התקציב עתיד  .ב
 . 2022להסתיים לפני תום שנת 

לא נוצל מלוא התקציב, רט"ג תבחן את האפשרות להאריך את  2022במקרה בו בתום שנת  .ג

. מובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות של 2023הפרויקט וההתקשרות בין הצדדים לשנת 
 .2202עד לתום שנת  לא נוצל מלוא התקציב, גם במקרה בו ההתקשרותרט"ג להארכת 

 אחריות וביטוח .6

 ,נכות ,מחלה ,ובגין כל תאונהלכל  אחריות מלאה ומוחלטת תהיה אחראית הרשות המקומית .א
לגופו או במישרין או בעקיפין, , םהובקשר אלי הסיוריםנזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי  ,חבלה

לרשות ו/או  לרט"ג למשתתפי הסיור ו/או למורי הדרך ו/או כלשהו לרבות גוף /לרכושו של אדם
, ובכלל זה ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהוו/או לעובדיהם המקומית 

)נוסח חדש( ו/או לפי  כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין תאחראי תהיה הרשות המקומית
 העל חשבונ ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, רט"גאת ולשפות לפצות  בתהיה חייתו כל חוק אחר

, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי נגדה בקשר לכך יוגשוה שתביעדרישה ו/או כל  בגין, הוהוצאותי
 . , מיד עם דרישת רט"גושכ"ט עו"ד , לרבות הוצאותשיגיע לו)ה()הם(
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, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, רט"גלחלוטין ומראש את  תמשחרר הרשות המקומית .ב
קלקול לגוף או לרכוש  ,אובדן ,זקנ ,חבלה ,נכות ,מחלה ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה

עילה כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל 
 שהיא. 

לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל  תמתחייב הרשות המקומית .ג
ו/או  הסיורים, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי האדם אחר הנמצא בשירות

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הרשות  םבקשר אית
המקומית עפ"י הסכם זה. הרשות המקומית תפצה ותשפה את רט"ג בגין כל תשלום שתחויב 

 .  לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותה כאמור

לה עקב שגיאה  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל רט"ג שפה את תו תהיה אחראישות המקומית תהר .ד
 המקצועית. הו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובת הרשות המקומיתמקצועית של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר הרשות המקומית של  החריותא .ה
 יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

לעיל תחול גם בשל מעשים ' ה-כמפורט בס"ק א'הרשות המקומית של  ן הסר ספק, אחריותהלמע .ו
 .הו/או מטעמ הו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמ

ידוע לרשות המקומית כי רט"ג לא תשא בכל אחריות בגין כל דרישה ו/או תביעה מהציבור או  .ז
מכל אדם/גוף שהוא בקשר עם הסיורים ובכלל זאת, תביעות בגין הטעייה או פרסום מוטעה 

 וכיו"ב. 

וח, המצורף למסמכי הינן בהתאם לנספח הביטהרשות המקומית הוראות הביטוח אשר יחולו על  .ח

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפניה זו. סמך ה'הפניה כמ

גם את משרד התיירות, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי  הרשות המקומית תקבע כמוטב בביטוח .ט

 המשרד כמקובל באותו סוג ביטוח.

על זכות התחלוף / השיבוב כלפי משרד התיירות ועובדיו  הרשות המקומית מוותרת בזאת .י

 .)ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(

בהתאם לנוסח אישור על קיום  הרשות המקומית תמסור אישור על עריכת ביטוח מתאים, .יא
תחזיק בביטוחים אלו בתוקף לאורך כל הרשות המקומית . ביטוחים המצורף למסמכי הפניה

 תקופת ההתקשרות. 

 איסור הסבת ההסכם .7

התחייבויותיה עפ"י להעביר זכויותיה ו/או לרשות המקומית מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור 
בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר או להסב או  ,כולן או מקצתן ,הסכם זה

 .רט"גאלא באישור מראש ובכתב מ –כולו או חלקו לאחר  ,להמחות חוזה זה

 הפרות וביטול ההסכם .8
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יזכו והפרתם על ידי הרשות המקומית הינם סעיפים יסודיים בהסכם   7, 6(, ה)4–)א( 4סעיפים .א
במקרה של הפרה יסודית ובכלל  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  רט"גאת 

 הסכםנמסרה הודעה כאמור יהא ה. ההסכםרשאית, בהודעה בכתב, לבטל את  רט"גזה תהא 
 מבוטל במועד הנקוב בה.

האמורות בהסכם, ולא תיקנה את אחת או יותר מההתחייבויות הפרה הרשות המקומית  .ב
לבטל את ההסכם בהודעה  רט"גההפרה, לאחר שקיבלה התראה על כך מאת רט"ג, רשאית 

 מבוטל במועד הנקוב בה. הסכםנמסרה הודעה כאמור יהא הבכתב. 

על ידי ההסכם, להפסיק את ומכל סיבה שהיא רשאית בכל עת  רט"גמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ג
 .מראש ימים 30 בהתראה שלומתן הודעה בכתב 

או /או תביעות ו/כל טענות ו לרשות המקומיתעיל, לא יהיו לג' -בס"ק א'כאמור  בוטל החוזה .ד
, והיא לא כולל עבור פגיעה במוניטין האו הפסדים שנגרמו ל/כל דרישה אחרת בגין נזקים ו

 .מרט"גתהיה זכאית לקבל כל פיצוי/תשלום 

חוק  כל דין ובכלל זה סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל  .ה
 .1970 –תשל"א  –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

 מירת זכויות ש .9

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה  רט"גר או מחדל או הימנעות מפעולה של שום ויתו
ניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מ

על זכותה בכתב  רט"ג, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הרשות המקומיתאחרת ביחסיה עם 

 ובמפורש.

 כללי .10

הרשות המקומית ועל כל שינוי בחוזה זה יהיה חסר תוקף, אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי  .א
 .ידי הנציגים המוסמכים של רט"ג

הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי אחד כתובות  .ב
שעות מעת מסירתו לבית הדואר  72הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כאילו נתקבל כעבור 

 כדבר דואר רשום.

והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  הייחודיתסמכות השיפוט  .ג
 .ירושליםשמקום מושבו  הא אך ורק לבית המשפט המוסמךת להסכם זה

 סעיף תקציבי לביצוע הסכם זה: __________________ .11

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 



 

16 

 

 רשות המקומיתה  רשות הטבע והגנים הלאומיים
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 מסמך ה'

 נספח ביטוח

לערוך ולקיים, על חשבון לגרוע מאחריות הרשות על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הרשות מבלי  .1
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם   הרשות, למשך כל תקופת ההסכם

, "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הרשות", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1' הכמסמך זה 
 בישראל.  לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין

)אין  הרשותלוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי  הרשותעל  -נוסחי הפוליסות  א.
 באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. 

, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי רט"גלהמציא לידי  רשות, על הרט"גללא צורך בכל דרישה מצד  .2
רה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמו

אישור עריכת ביטוח  רט"גלהמציא לידי  הרשות. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הרשותמבטח 
לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם  הרשותמעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי 

 . זה בתוקף
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  הרשותיודיע לרשות, כי מי מביטוחי  הרשותבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש  הרשותשינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת  הרשותבמסגרת ביטוחי מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים  .3
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי  הרשות, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הרשותעל 

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי  הרשותלשחרר את 
 שור לגבולות האחריות כאמור., בכל הקרט"גאו מי מטעם  רט"ג

כאמור  הרשותלרשות תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  .4
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי  הרשותלעיל, ועל 

 על פי הסכם זה. הרשותלהתחייבויות  הרשות
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  רט"גיות מוצהר ומוסכם כי זכו .5

, טיבם, היקפם, הרשותכל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי  רט"גאו על מי מטעם  רט"ג
על פי הסכם זה  הרשותותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

את בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור או על פי כל דין, וז
 עריכת הביטוח ובין אם לאו.

מאחריות  משרד התיירות-, וכן את מדינת ישראלרט"גואת הבאים מטעם  רט"גאת  תפוטר הרשות .6
 ההסכם ,המשמש לצורך  הרשותאו מי מטעם  הרשות של לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, 

ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד 
 שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  רשותלעל אף האמור לעיל, 
כו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב המפורטים בסעיף

 ם. במלואהאמורים  יםהביטוח
, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות הרשותבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .7

; הוויתור על זכות משרד התיירות-, משרד ישראל רט"גוכלפי הבאים מטעם  רט"גהתחלוף כלפי 
 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק  .8
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות  הרשות, על הרשותמהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם 

 י והיקף ההתקשרות עמם.ביטוח נאותות בהתאם לאופ
ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים  רט"גמוטלת האחריות כלפי  הרשותמובהר בזאת, כי על 

 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

ימים ממועד בקשת  10ח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו המצאת אישור עריכת הביטו
 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. הרשותמאת  רט"ג
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 אישור עריכת הביטוח - 1'מסמך ה
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ישור.האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
הרשות לשמירת : שם

הטבע והגנים 
 הלאומיים

  :שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצרים ספקתא☐

מסלולי טיולים אחר: ☒
 ברחבי הרשות 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 קבלןאחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

, 3רח' עם ועולמו : מען
 ירושלים

 

 :מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף
 וביטול
  חריגים

 קוד לציין יש
 בהתאם כיסוי

  X לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      309 
328 

308 
)מדינת 
-ישראל
משרד 

 התיירות(
)מדינת  320

-ישראל
שרד 

 התיירות(

 302 ₪  2,000,000     צד ג'
309 
315 
318 
328 
329 
308 

)מדינת 
-ישראל
משרד 

 התיירות(
320 

)מדינת 
-ישראל

שרד 
 התיירות(
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 319 
328 
309 
308 

)מדינת 
-ישראל
משרד 

 התיירות(
320 

)מדינת 
-ישראל

שרד 
 התיירות(

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
021 ,076 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 
 


