לשימוש מספר הבקשה _________________ :
משרדי:
_________________ :
סווג העסק
תאריך________________ :

נספח א'  :טופס בקשה לשעות ייעוץ  -חממת תיירות
שם המיזם _____________________ :קיים /חדש  /הרחבה /אחר____________ :
__________________________________ _____________________________
כתובת:
(יזם/רשות מקומית)
שם המבקש:
____________________________
ת.ז/ .ח.פ .של המבקש:
דוא"ל:

_________________________________
טלפון וטלפון נייד:

_______________________________

מיקום המיזם______________________________:
גוש/חלקה_________________________________ :

א .תיאור מצב קיים:
סוג העסק_______________________ :
מספר מועסקים_______________________:

ב .תיאור המיזם המבוקש:
תחום הפרוגרמה הנדרשת למיזם :תכנית תיירותית  /בדיקת היתכנות  /תכנית עסקית  /שיווק
 /דיגיטציה  /קידום עסקי /הרחבת עסק תיירותי/
אחר_____________________________________________________________:
תיאור המיזם המבוקש_____________________________________ :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
האם המיזם מיועד לקהל היעד :תיירות פנים  /תיירות נכנסת  /תיירות נושאית /
אחר___________:
קרקע או מבנה דרושים__________________ :
במידה ומדובר בקרקע :
א .מיקום הקרקע______________________________:
ב .גודל הקרקע________________________________:
ג .שם הבעלים של הקרקע________________________ :

ד .המצב התכנוני של הקרקע (ייעוד /תכנית תקפה)______:
__________________________________________
היקף הכנסות שנתי משוער_____________:
תיאור יכולתו הפיננסית של היזם למימוש המיזם בהמשך___________________:
_____________________________________________________________
יכולת הרשות מקומית לממש את התוכנית שתגובש (יש לציין את מקורותיה והיכולת
המקצועית של הרשות לממש את התכנית):
_____________________________________________________________

ג .פרטים רלוונטיים נוספים:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ד .מה ציפיות היזם מהייעוץ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ה .סווג התחום הרלוונטי למיזם:
סווג העסק התיירותי
עסק בתחום האכסון :מלוניות  /אכסניות  /צימרים  /חניוני קמפינג /
אחר__________ :
עסק בתחום התיירות החקלאית :יקב  /בית בד  /מכוורת /מכוורת  /קטיף עצמי ,אחר :
___________
עסק נלווה או משלים לתיירות ,כגון גלריות אמנות  /מסחר תיירותי /מיזם אקולוגי
תיירותי  /ביתי אותנטי /אחר____________ :
והעסק ממוקם בקרבת מקום אכסון משמעותי ,אנא פרט/י מקום האכסון והמרחק
ממנו_______________ :
עסק המשתלב בסביבה :ארכיאולוגיה  /מורשת  /טבע ונוף  /שבילי אופניים  /אטרקציות
 /אקסטרים  / OUTDOOR /אחר_____________ :
עסק היי-טק שיש לו זיקה ברורה לתיירות  -כגון :טכנולוגיה ,סטארט אפ ,החדשנות
הטכנולוגית ,פיתוח אפליקציות ,מפתחי אתרים שיווקיים טכנולוגיים תומכי תיירות,
אחר_______________ :

כן

לא

ו .בחתימתי על הבקשה זו ,אני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .1לצרף את כל הצרופות הרלוונטיות (כאמור בסעיף  6לנוהל).
 .2אני מתחייב כי כל הנתונים עליהם הצהרתי במסגרת הבקשה ,הם נכונים למיטב ידיעתי.
 .3אני מתחייב כי אפעל בהתאם לאמור בכתב הזכאות שאקבל.
 .4אני מתחייב כי אבצע כל פעולה הנדרשת על ידי המשרד בקשר למיזם המבוקש ,במסגרת ליווי
היועץ ,ולא אעביר את ביצוע הפעולה לשום גורם אחר.
 .5אני מתחייב להעביר ליועץ כל מידע נתונים או מסמך הנמצא ברשותי והנחוץ לביצוע עבודתו
של היועץ במסגרת הייעוץ שאקבל ממנו.
 .6אני מצהיר כי הנני מקבל על עצמי את מלוא האחריות בקשר לקבלת שירותי הייעוץ לרבות
ובפרט ביחס להשלכות על פעילות המיזם ,לרבות אך לא רק השלכותיו המשפטיות ,
הכלכליות העסקיות של שירותי הסיוע ומוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד המשרד ו/או
חברת אביב ו/או היועץ המלווה ,זאת בין היתר לנוכח שותפותי המלאה בביצוע פגישת מיפוי
עסקי ,בבחירת היועץ ,בפעילות הייעוץ ההדרכה ובמימוש שירותי הסיוע.
 .7אני מצהיר ,כי ידוע לי שחברת אביב והיועצים הינם גורמים עצמאיים ואינם פועלים בגדר
שליחים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או סוכני משנה ו/או מיופי כח בכל צורה ואופן האחד
כלפי משנהו.
 .8הנני מצהיר כי ידוע לי כי חברת אביב או היועצים ,הינם ספקיו אינם בגדר שליחיה ו/או
סוכניה ו/או עובדיה ו/או מיופה כוחה של מדינת ישראל לרבות משרד התיירות.
 .9אני מצהיר כי פעילות כל מי מהגורמים המפורטים לעיל ,חברת אביב ,היועצים או משרד
התיירות ,הינה בגדר פעילות עצמאית אשר אין בה לחייב כל צד מבין הצדדים כאמור בגין
פעילותו של צד אחר ו כי לנוכח האמור לא יהיה בכל מצגים ו/או התחייבויות שייתן מי
מהצדדים ליצור חבות של צד אחר אשר לא הציג במישרין מצג ו/או לא התחייב במישרין
בהתחייבות.

______________
שם המבקש
________________
תאריך

_____________
מס' ת.ז/.ח.פ.

_______________ ____________
חתימה
תפקיד
_____________
חתימה ו/או חותמת

