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    התאגיד העירוי לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

  

 י הטבות לאגודת  מתחום התיירות הצטרפות למאגר עסקים והלות

    ידידי אילת

  

  רקע ומדייות   .א
  

בע"מ   .1 אילת  לתיירות  העירוי  "התאגיד  "אילתה"  ")  התאגיד(להלן:  מועדון  את  בימים  (להלן:  מקים 

, תדמית העיר אילת  את  רבמטרה לשפאשר עתיד לאגד בתוכו את תושבי אילת לשעבר וזאת  ")  המועדון"

 .עירוייםציבורית במאבקים ולצורך גיבוש תמיכה  תיירות הפים באילתלהגדיל את 

אשר בייהם דמויות משפיעות קהל היעד הפוטציאלי של המועדון היו מאות אלפי תושבי אילת לשעבר   .2

 ישראל. בכל תחומי החברה ב

 בכוות התאגיד להציע לחבריו הטבות במסגרת שהותם באילת.המועדון פעילות במסגרת  .3

 , תושבי אילת, באופן וולוטרי בלבד. מתחום התיירות והאירוח ההטבות ייתו על ידי עסקים .4

(כגון :בתי מלון, מסעדות, אטרקציות, ספורט בכוות התאגיד באמצעות והל  זה להקים מאגר עסקים   .5

 הטבות כמפורט להלן לחברי המועדון.   אשר יעיקו ימי, ספיות שייט, טיולי מדבר, קיות ועוד) 

המטרות    יודגש כי התאגיד איו פועל כגוף מסחרי במתן הטבות אלא כשירות מקשר בלבד לטובת קידום .6

 האמורות לעיל. 

תיעשה בהתאם למדייות כל הצעה להטבה שתוגש על ידי עסקים אילתיים המעוייים להצטרף למאגר,   .7

   כמפורט בוהל זה. תאגידה

הוהל ת .8 ועדרכז ותאת  מטעם התאגיד  התאגיד  י ה ילווה  דירקטוריון  "), הועדה(להלן: "עודית מטעם 

 שיידרשו.  בתוספת גורמי מקצוע וספים, אם וככל 

  :תאי סף והגדרות   .ב

אשר תחום   ; הפועל באזור אילת  עוסק מורשה, תאגיד עסקי או מלכ"רהמבקש להצטרף למאגר היו   .9

ספיות  ימי,  ספורט  אטרקציות,  מסעדות,  מלון,  :בתי  (כגון  והאירוח  התיירות  מתחום  היו  עיסוקו 

 שייט, טיולי מדבר, קיות ועוד) .

 (א לצרף לבקשה).   בהתאמה  –ול ספרים או יהול תקין  אישורים המעידים על אישור יה  בידי המבקש . 10

 בהתאם לדין (א לצרף לבקשה). בתוקף  ת רישיון עסק  מחזיק בכל האישורים הרלווטים לרבוהמבקש   . 11
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מהתשלום עבור הפעילות בבית העסק בהתאם למחיר   הטבה לצורך והל זה מוגדרת כהחה  ":הטבה" . 12

הקופה ולרבות כל מבצע אחר בתוקף. ההטבה יכולה להיות עבור כלל הפעילות, חלק ממה או כל רעיון  

 אחר שישקף הטבה בשיעור מיימאלי הקבוע בוהל. 

 בכל תאי הסף הבאים:הפעילות בגיה יתת ההטבה חייבת לעמוד  . 13

 וסביבתה.  הפעילות היה באזור אילתמיקום  13.1

 בדרישות התו הסגול (משרד הבריאות) במידה וצריך.  תעומד  הפעילות 13.2

בהשתייכות למגזר / מגדר/ קבוצה / חבר לקוחות/ חבר   מותית  איהההשתתפות בפעילות   13.3

 ארגוי כלשהו וכדומה. 

 שיעור ההטבה המיימאלי   .ג

14. התאם למחיר הקופה כולל מבצעיםב 20%מאלי של יההטבה לפעילות תהיה בשיעור מי . 

 להצטרפות למאגר הגשת הבקשה   .ד
  

הבקשה   . 15 טפסי  הספקים,את  למאגר  למזכירות    להצטרפות  להגיש  מייל: ועדהיש  באמצעות  ה 

 eilata@eilat.muni.ilוהל זה עד לתאריך   , בתאם לטופס הבקשה המצ"ב16:00בשעה  28.12.20ל . 

אי קבלת המידע או   .רשאית לפות למגיש הבקשה בבקשה לקבלת פרטים וספים, הבהרות וכו'  הועדה . 16

  הפרטים הדרשים לשביעות רצוה של הועדה עלולה להביא לפסילת הבקשה. 

תיפסל על הסף, והתאגיד    –מובהר כי הגשת בקשה שיש בה מידע כוזב, יסיון להטעות במכוון וכיו"ב   . 17

 מגיש. ה ישקול קיטת צעדים כגד 

  

  

  בכבוד רב, 

  מכ"ל  – יוסי חן 

  התאגיד העירוי לתיירות אילת בע"מ
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  להצטרף למאגר העסקים ותי הטבות למועדון "אילתה" בקשה 

 פרטים אודות מבקש הבקשה .1
  

  ______________________________ שם מבקש הבקשה: 

  תחום עיסוק: _____________________________________ 

  _________________________________  מספר ח.פ/ע"מ/ע"ר: 

  כתובת המבקש:  _______________________________________________________ 

  __________________   מס. טלפון המבקש: ____________________ מס. פקס המבקש:

  דוא"ל המבקש: ________________________________________________________ 

  תושב אילת? כן/לא המבקשהאם 

 ההטבהפרטים כלליים אודות  .2
 

  __________________________________________________________ : פירוט ההטבה 

 ______________________________________________________________________  

  אחוזים מהפעילות; ברצוי להעיק החה בשיעור של _____ : שיעור ההטבה

  מהפעילות. אחוזים  _____ברצוי להעיק מתה למשתתף. שווי המתה היו שיעור של 

  

  

  
  הצהרה 

  
  בקשות להצטרפות למאגר העסקים ותי הטבות למועדון "אילתה". קראתי את והל הריי לאשר כי 

  
  העסק, הפעילות וההטבה. מתארים אמה את   הבקשה פסוהפרטים המופיעים בט

  
מסתמך על הצהרתי זו בפרסום ידוע לי כי ככל ובקשתי תתקבל, אחתום על הסכם הצטרפות וכי התאגיד 

  ההטבה בקרב חברי המועדון.
  
  

  ולראיה באתי על החתום:
  

  תפקיד אצל המבקש: ______________    שם מלא: _________________________ 
  

  ________________________   ותמת המבקש:  ח    חתימה:   _________________________
  

  


