
  

 

 

 

 

 

 

 

יזמים בנוגע לרעיונות לפיתוח מיזמים את בקשה לקבלת מידע מ

   .R.F.I– תיירותיים במרחב השקמהעסקיים/

 

המונח "מרחב שקמה" מתייחס לרצועת השטחים הפתוחים בתחום אגן הניקוז של נחל 

זהו השטח הפתוח הגדול ביותר במרכז הארץ, המהווה מקום מפגש לחי וצומח ייחודי  שקמה.

מנהלת נחל שקמה שוקדת על שימור ערכי הטבע והנוף במרחב שקמה, . הספר מדברלאזור 

  בד בבד עם פיתוח אקולוגי ותיירותי.

מנהלת השקמה מעוניינת לקדם פרויקטים ומיזמים עסקיים/ תיירותיים להנאתם לאור האמור 

 של המבקרים הפוקדים את האזור ולפיכך מפרסמת את הדברים הבאים : 

 

השקמה )להלן : "המזמינה"( מעוניינת לקבל מידע מיזמים בכל הנוגע להקמתם מנהלת פארק  .1

, של מיזמים עסקיים לתיירות במרחב השקמה. תכנית האב לתיירות של פארק השקמה

מצויה בהליך סטטוטורי מתקדם וצפויה להפוך לתכנית אב  המצורפת כמצגת למסמך זה,

:   התמ"מ תכנית. להלן קישור למסמכי  43/ 14/ 4 שקמה : -כנספח של תכנית התמ"מ מאושרת

http://www.land.gov.il/IturTabotData/tmm/darom/6006934.pdf  

  .במתחם המתארות את ייעודי הקרקע השונים מצורפים קבצי מפות פארק השקמהבנוסף,  .2

רים לפעילות תיירותית עסקית. ותימכילה בתוכה אזה המצורפת לפרסום האב לתיירות תכנית  .3

יש להדגיש כי איתורי . המתוארים בתמ"מ אתרים אלה מכילים תכליות רבות ושימושים מגוונים

 .ווהינם חלק בלתי נפרד מתכנית הפארק כול י שינוינאינם בהמיזמים 

רים במיקומים שונים על פני הפארק. ניתן להציע רעיונות להפעלתו של ותימדובר באכאמור,  .4

 מצורף קובץ עם פרויקטים לדוגמה.. יותרמיזם אחד או 

בקשה זו פתוחה .  gurdanny1@gmail.comמר דני גור במייל : שאלות הבהרה יש להגיש בכתב ל .5

 יום פרסומה. למשך שלושה חודשים מ

בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי  איננהלמען הסר ספק יובהר כי פנייה זו   .6

אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה, היא נועדה לצורך קבלת מידע  מכרז.

 בלבד ובעקבותיה תשקול המזמינה את פעולותיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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להשתמש במידע שיגיע לידיה  שומרת על זכותה המזמינה  .7

הבלעדי, גם לצורך הרכבת  בהתאם לשיקול דעתה 

רשימת מתמודדים פוטנציאליים למכרז. יחד עם זאת אין בהשבה לפנייה זו תנאי סף להשתתפות 

 במכרז , אם יפורסם.

ם אם יתקיים מכרז בעתיד, המזמינה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות בהתא .8

 לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.

יובהר שבעצם ההשתתפות בהליך זה, היזמים נותנים למזמינה את אישורם לעשות במידע כל  .9

, ומוותרים מראש על טענות בדבר קיום זכויות קניין כלשהן ברעיון ו/או שימוש שתמצא לנכון

 סודיות מסחרית. 

 

 

 בציפייה להיענותכם,

 

 מר אלון שוסטר

 הראש מנהלת השקמ


