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 !מאחוראף אחד לא נשאר ו –חוגגים יובל בירושלים  
 

 ים והסיורים לירושלים בשנת היובללהגדיל את מספר הטיול מעונייןמשרד ירושלים ומורשת 
, מסעדות, היסעים ומקומות מוסמכים ובינוניים כגון מורי דרךעל מנת לתמרץ עסקים קטנים 

)צימרים, אכסניות נוער, מלונות(, לחזק את תיירות הפנים ולעשות את המירב כדי שכל  לינה
 יגיע! – מי שרוצה להגיע לירושלים בשנת היובל

 
סיורים לצורך כך, יוקצו אוטובוסים בסבסוד חלקי או מלא לקבוצות אשר יבחרו לערוך 

ובכפוף  )נספח א( ובמפתח הניקוד בירושלים, לפי התנאים המפורטים להלן בנוהל זה
 .לאישור בקשת מארגן )נספח ב(

 
החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ"י( נבחרה להיות הגוף אשר יתפעל את הסיורים 

 ברגר.-באמצעות משרד ליבוביץ
 

 .פנייה זו מהווה הזמנה להציע הצעות לטיול בירושלים
ועד להודעה חדשה, סוכנים, מנהלי/ות  1.6.16את הבקשה לסיורים יכולים להגיש החל מה 

 רווחה בארגונים, או מנהלי סיורים במתנ"סים, ראשי קבוצות ומארגני קבוצות.
כל גורם אחר רשאי לפנות אלינו בבקשה הכוללת הסבר על הקבוצה והסיור המתוכנן ואנו 

 .בקשה בנוהל זהנבחן אם ניתן לצרף אותו כמגיש 
ע"פ שיקול דעתה הבלבדי של הועדה כמפורט, א חלקי או מלמזמין הסיור יהיה זכאי לסבסוד 

 רק אם יעמוד בתנאים הבאים:ועבור אוטובוס בלבד 

  הסיור חייב לכלול ביקור באטרקציה בתשלום והסעדה בתשלום בירושלים כמפורט
 .במפתח הניקוד המצורף. זהו תנאי בסיסי לקבלת ההטבה

 איש 40 –ספר מינימלי של משתתפים מ 

  :ומעלה 21גילאי המשתתפים 

 .הטיול ילווה ע"י מורה דרך מוסמך שעבר קורס מורי דרך והסמכה של משרד התיירות  
 .הזמנת מורה הדרך היא באחריות ובתשלום המארגן

  מטעם  טופס בקשה. רק אישור בכתב של הבקשה –המזמין ימלא ויגיש את נספח ב
 וה אישור תשלום התימרוץ.מהו פמ"י

  ניתן לקבל יעוץ לבניית מסלול בנוגע לאתרי ביקור, הסעדה ולינה בירושלים מנציגי משרד
 .ברגר החתומים כאן-ליבוביץ

  גבולות ירושלים: לפי הגדרת גבולות מוניציפליים, אך כולל לינה במלונות ההתאחדות
 בסובב ירושלים: רמת רחל, צובא ושורש.

 לא מעל אך ש״ח כולל מעמ לאוטובוס,  2680עד  –איש(  40מקסימלי )לכל  גובה תימרוץ
 הסכום בחשבונית שתוגש 

 
-ץעד שבועיים לפני קיום הסיור למשרדי ליבובי וישלח הבקשה )נספח ב( סטופמסלול הסיור ו

 yovelbus@gmail.comברגר במייל 
שעות  24שבוע בתוך אותו הועדה המאשרת תתכנס אחת לשבוע ותודיע על האישורים ל

 מההחלטה.
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מחברת  כולל מעמ לאוטובוס₪  2680בכתב הינו התחייבות פמ"י לשלם עד האישור 
מוגבל לכן החלוקה תעשה  התקציב .עבור אותו סיור תחבורה ישראלית לפי בחירת המארגן

 .בשיטת כל הקודם זוכה
משרד ירושלים ע"י  ןממומליידע את משתתפי הסיור כי האוטובוס  מבקש הסיור יחויב

 .ומורשת ואף לציין זאת על ברושורים ו/או מסמכי שיווק של הסיור
 

-בסיום הסיור )ולא יאוחר משבוע ממועד קיום הסיור( יועבר לפמ"י באמצעות משרד ליבוביץ
, העתקי ברגר סיכום קצר בכתב הכולל את האתרים בהם ביקרה הקבוצה בירושלים

 כפי שיתבקש לפי מכתב האישור.  חשבוניות/ואוצ'רים ותשלומים
 

פמ"י שומרת לעצמה את הזכות לבקש רשימת משתתפים ופרטי קשר של כל סיור שתבחר, 
על מנת לבצע בקרת איכות וסקר שביעות רצון מהשירות. מזמין הסיור מתחייב להעמיד 

  .ימי עבודה מהבקשה 2 -רשימות אלו לא יאוחר מפמ"י לרשות 
 

מין הסיור לא עמד באחד מהתנאים בהסכם זה, הוא יחויב להחזיר אם ייוודע בדיעבד כי מז
 .ליום פעילותכולל מעמ ₪  2680לפמ"י  את עלות האוטובוס בסך של 

מוסכם על ידי הצדדים שהאחריות המלאה, לכל דבר ועניין באופן ישיר ועקיף, בכל הנוגע 
תשלומים וכיו"ב יחולו על  לסיור כגון: ביטוחים, אבטחה, אישורים, רישיונות, אגרות, מיסים,

 מזמין הסיור בלבד.
 .ברגר אינם אחראים לסיור עצמו-ומורשת ו/או פמ"י ו/או ליבוביץ םהמשרד לירושלי

 
 מועד הסיור.ימי עבודה לפני  4ברגר לפחות -לליבוביץבמקרה של ביטולים יש להודיע 

₪  2680 עד ס בסך שלמזמין סיור שלא דיווח על ביטול בזמן האמור יחויב בעלויות האוטובו
 .ליום פעילותכולל מעמ 

 
 בברכה,

 
 בני סאסי, מנכ"ל פמ"י

 
 ברגר בע"מ-ליבוביץ -דני גור, גורה ברגר  יהודה ליבוביץ,

 
 


