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 ( בנושא RFIה לקבלת מידע )יפני
של האמפיתיאטרון הפעלה וניהול  ,שיפוץ, שיקום

 באילת ההיסטורי 
 

לאילת )חכ"א( בע"מ פונה בזאת לקבלת מידע החברה הכלכלית 
 כדלקמן:

)בקשה לקבלת  RFIמס' 
 מידע(

18/2017 

שיפוץ, ( בדבר RFIלקבלת מידע ) בקשה יהינושא הפנ
של  וניהול הפעלה ,שיקום

באילת,  האמפיתיאטרון ההיסטורי
  .40007כגוש במיקום הידוע 

מועד אחרון למשלוח 
 הבהרה שאלות

 12:00  בשעה 15.2.18 

מועד ומקום הגשת 
 מענהה

משרדי החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( 
בשעה  28.2.18 -  ה, ד'בע"מ, עד ליום  

14:00. 

אופן קבלת טפסי 
ופרטים  בקשה והמענהה

 נוספים

הכלכלית לאילת  במשרדי החברה
 ו/או באתר החברה )חכ"א( בע"מ 

www.eec.co.il.  

או  הינה לאתר גופים בקשהמטרת ה בקשהמהות ה
להתקשר ומעוניינים המסוגלים  חברות

 החברה עם עסקיתשותפות מסגרת ב
לצורך  ,"מבע"א( חכ) לאילת הכלכלית

הפעלה וניהול של שיפוץ, שיקום, 
  .ההיסטורי באילתהאמפיתיאטרון 

 
 
 
 

http://www.eec.co.il/


3 
 

האמפיתיאטרון הפעלה וניהול של שיפוץ, שיקום, ל –( RFIקשה לקבלת מידע )ב
 באילתההיסטורי 

 
 

 רקע .1
 

לקדם את שיקומו והפעלתו מעוניינת  ("החברה)להלן: "לאילת )חכ"א( בע"מ החברה הכלכלית 
(, הממוקם "האמפיתיאטרון")לעיל ולהלן: האמפיתיאטרון ההיסטורי באילת מחדש של 

אירועים, באוריינטציה משולבת במתכונת של מתחם מופעים ו ,אילתשל  מזרחי דרוםהחלקה ב
 . ותוך הוספת רובד שיעשיר את חיי התרבות בעיר עירונית ותיירותית

 
ניסיון ויכולת מקצועית ופיננסית שלהם מטרת פנייה זו הינה קבלת מידע מגורמים בעלי עניין, 

באילת )להלן: האמפיתיאטרון , הפעלה וניהול של , שיקוםשיפוץ פרויקט בצעומסוגלים ל מוכחת
 (."הפרויקט"

 
מגרש מס'  ,(מוסדר)לא  40007כגוש וידוע  באילת טופז רחובבהשטח המיועד לפרויקט ממוקם 

 ."(התכנית)להלן: " 6/152/03/2.ב.ע מס' ת, 152/03/2לפי תכנית מתאר , 200
 

ניתן היתר בניה לצורך שיפוץ ושיקום יובהר, כי נכון ליום פרסום פנייה זו, עדיין לא 
 צפוי וזהבימים אלו קבלת היתר הבניה  הליךוהעירייה מקדמות את  החברההאמפיתיאטרון. 

 .העבודותביצוע  תחילתמועד ל עד מושלם להיות
 

 2,000-כ כך שיתאים ל ושדרוגווצו שיפוכן המבנה הקיים הפרויקט אמור לכלול שיקום של 
יה יקונכמ"ר )וכן אופציה ל 340 -כ  בשטח שלבמה הקמת  ויכללשיקום צופים. בנוסף, עבודות ה

רותים, רחבות התכנסות ודרכי קהל מונגשות, חצר התארגנות יחדרי שחקנים, ש ,(אקוסטית
תשתיות תומכות כן וקירוי המתחם( ל אופציה עתידית)לרבות ומערכת פתרונות אקוסטיים 

 .שיאפשרו הפקת מופעים מסוגים שונים לרווחת תושבי העיר ואורחיה
 

 .יצוין, כי תיאור הפרויקט כמפורט לעיל הוא כפי שתוכנן על ידי עיריית אילת והחברה
)ה( להלן, לשם קבלת תכניות מעודכנות 4המעוניינים יכולים לפנות אל החברה, כמפורט בסעיף 

 האמפיתאטרון.)בלתי מאושרות( של 
 

)מותנה  ₪מיליון  7-8בהיקף של היקף ההשקעה הכספי המוערך על ידי החברה בפרויקט הינו 
 בפרוגרמה שתוצג לשדרוג המתחם(.

, לא ופיקוח תכנון, ניהול"מ; בצשיקום ושיפוץ; פיתוח; הצטיידות וזיווד;  -זה כולל בינוי  סכום
  כולל מע"מ.

 
מדובר בהערכה בלבד, ואין להסתמך עליה בשום צורה ואופן. הפונה כי , יודגש למען הסר ספק

, לרבות ההשקעות הצפויות במסגרת את כל הבדיקות הדרושותבעצמו ועל חשבונו ידאג לערוך 
 .מתן המענהוללקט את כל המידע הרלוונטי לצורך  המודל שיוצע על ידו במענה,

 
פיתוח השטח הצעה ל גם מטעמםמענה מסגרת ההגורמים שיהיו מעוניינים בכך, רשאים לכלול ב

הינו בהתאם להוראות התכנית (, אשר 100)מגרש מס'  הנמצא מדרום לשטח האמפיתאטרון
"(. המענה בנוגע לשטח הנוסף יכלול את הנוסף השטח)להלן: " בייעוד "שטח לבניני ציבור"
 מענה להגיש ניתן לא כי, יודגש, בשינויים המחויבים. הלןל 3הפרטים המפורטים בסעיף 

 . בלבד הנוסף לשטח המתייחס
 

תותר הקמת מבנה ציבור,  100כי "במגרש  צויןתכנית ל 10שבעמ'  3תשומת הלב לכך כי בסעיף 
 גינון, גן משחקים וילדים, גן ילדים". 

 
 . מובהר, כי הפעלת האמפיתיאטרון, לבדו ו/או יחד עם השטח הנוסף, תהיה כפופה לכל דין

 
 
 
 

 מקדמיות להגשת המענהדרישות  .2
 



4 
 

עומדים בדרישות גופים המבלי שהדבר יהווה התחייבות מצד החברה, החברה מזמינה 
  :המפורטות מטה להגיש את המידע

 
לביצוע נדרשים הניסיון, כוח אדם מקצועי והציוד המתאים, לפונה יכולת פיננסית מוכחת,  .א

 הפרויקט, בהתאם למודל שיוצע על ידי הפונה במסגרת המענה. 
 
 אין מגבלה ו/או מניעה חוקית ו/או אחרת של הפונה מלהתקשר עם החברה. .ב

 
 ניתן להגיש מענה ע"י מספר גופים במשותף.

 
 

 המידע המבוקש במסגרת המענה .3
 

 על הפונה להתייחס במסגרת המענה, בין היתר, לעיקרים הבאים:
 

  .אודות הפונהכלליים פרטים  .א
 
 מתכונת ההתקשרות המוצעת; .ב
 
כאשר יש לפרט את מרכיבי הפעילות הנדרשים  ,הפרויקט של הפועל אל הוצאהה מודל .ג

במודל, הערכת היתרונות והחסרונות במודל, הסיכונים והסיכויים במודל, בחינת היקף 
  ההכנסות האפשרי במודל וכלל הפרטים הרלוונטיים לקיומו, הפעלתו והצלחתו של המודל.

 
מדובר בביצוע , ואם האמפיתיאטרוןשל והשיקום לוח הזמנים לביצוע עבודות השיפוץ  .ד

 פירוט השלבים ולוחות הזמנים של כל שלב; -בשלבים 
 
 היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט ומקורות מימון מוצעים; .ה
 
 ;האמפיתיאטרוןתקופת זיכיון מבוקשת להפעלת  .ו
 
תקופת  משך( וכן מהמחזור/  מהרווח)באחוזים  הכלכלית לחברה החודשיהתשלום  גובה .ז

 ., ככל שדרושההתשלום תחילת לפניהדרושה  סיהגרי
 
  ;באמפיתיאטרוןאופי ותכני הפעילויות וזמני הפעילויות  .ח

 
עירוניים בתחומי -הצעת מתווה לזכות שימוש לעיריית אילת לצורך שימושים קהילתיים .ט

 ;האמפיתיאטרוןהפעילות והתוכן של 
 
 ותפקידיו; האמפיתיאטרוןהיקף כוח האדם המוערך שיועסק במסגרת הפעלת  .י
 

 ;האמפיתיאטרוןשנתיות כתוצאה מפעילות הערכת הכנסות  .יא
 

דרישות רגולטוריות, היתרים ורישיונות אשר יידרשו לשם ביצוע הפרויקט והפעלת  .יב
 האמפיתיאטרון.

 

 יקט כאמור;מגבלות כלכליות ו/או תפעוליות וכיו"ב העלולות להיווצר בהקמת פרו .יג
 

 .כל מידע נוסף ו/או אחר, אשר לדעת הפונה רלוונטי  .יד
 

כמו כן, יצרף הפונה את פרטיו, כולל שם מלא, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות פרטי איש קשר 
 לעניין המענה לפנייה זו.

 
 
 
 

 כללי .4
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מצד עיריית אילת או החברה פנייה זו הינה פנייה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כל התחייבות  .א
 לערוך התקשרות כזו או אחרת עם מי מהפונים. 

להוציא את הפרויקט אל יה זו משום התחייבות כלשהיא של החברה יאין בפניודגש, כי 
בנושא פנייה זו ו/או לערוך הליך תחרותי עם מי או הליך תחרותי לפרסם מכרז הפועל ו/או 

ביחס לפרויקט ו/או  ,יםגופמהפונים, או עם כולם או עם כל גורם אחר ו/או לנהל מו"מ עם 
ן אין בה כדי למנוע מהחברה לפעול בהתאם לסמכויותיה על פי כל וכביחס לשטח הנוסף, 

 דין.
 
 וסיור למפגש או/ו בפניה המענה להצגת מי מהפוניםאת  להזמין זכותה על שומרת החברה .ב

 וסיור במפגש להשתתף או/ו המענה את להציג המעוניינים פונים. פרויקטה במתחם היכרות
 .ידם על שיוגש במענה זאת לציין מתבקשים כאמור

 
 פיצוי לכל זכאי יהיה לא הפונהו בלבד הפונה על יחולו מידעה בהגשת הכרוכות ההוצאות כל .ג

 הוצאה או תשלום בכל תישא לא החברה. זו לפנייה מטעמו מענה הגשת בגין שיפוי או/ו
 או ידעמה לבדיקת בהקשר ככל שיקוימו,, עמו המגעים ועקב זו פנייה בגין פונהל שייגרמו

 .זה בעניין אחר הקשר כל
 
 לצורך זו פנייה בעקבות יתקבל אשר במידע שימוש לעשות זכותה על שומרת החברה .ד

 או/ו מכרז הכנת לרבות , לרבות בכל הנוגע לשטח הנוסף,הפועל אל הפרויקט הוצאת
, אולם אין היא הבלעדי דעתה שיקול לפי, הפרויקט ביצוע או/ו אחרת דרך בכל התקשרות

 .במידע, כולו או מקצתו מתחייבת להשתמש
בכל מקרה, העברת המידע איננה מעניקה לפונה כל זכות כלפי החברה ואינה מטילה עליה 

 חובה כלשהי.
החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר, לכל אדם הקשור 

 אליה.
בהם זכויות יש לו פונה אשר יבקש לציין במידע שמסר נתונים ו/או פרטים אשר לדעתו 

חסויים ו/או מהווים סוד מסחרי ו/או כל חומר רגיש אחר, יהא עליו לציין זאת יוצרים ו/או 
 במסגרת המענה מפורשות ולבקש אי חשיפת נתונים אלה לכל גורם אחר.

 
  שכתובתו ל"דוא באמצעות, לימור עפרונילגב'  להפנות ניתן הבהרה שאלות .ה

limor@eec.co.il. אליה שיופנו שאלות על להשיב מתחייבת אינה החברה. 
 
 נתון כל או מידע לקבלת לפנות או הבהרה בשאלות לפנות הזכות את לעצמה שומרת החברה .ו

 .חלקם או כולם, זו לפנייה למשיבים אחר
 
, הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ודרישות תנאים להוסיף או לשנות רשאית תהא החברה .ז

 .לצרכיה ובהתאם, מקצועי דעת שיקול לרבות
 
כי מענה לפנייה זו לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ו/או בכל הליך  ,מובהר .ח

ככל שייערך כזה, ולא יקנה יתרון בהליך למי שנענה לפנייה רק בשל  ,אחר שייערך בעקבותיו
 כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

 המענהמועד הגשת  .5
 

לשיפוץ, ( RFIקשה לקבלת מידע )ב"עליה מעטפה סגורה, שייכתב ב להגיש ידניתה יש מענאת ה
, לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,"באילתהאמפיתיאטרון ההיסטורי הפעלה וניהול של שיקום 

  .14:00בשעה  ,28.2.18  - ה  ,ד'לא יאוחר מיום 
 

 גבי תקליטור או דיסק און קי.-על הפונה לצרף את כל החומר באופן דיגיטלי על ,כן-כמו
 

 .הנזכר לעילמועד הלא יתקבלו פניות שיימסרו לאחר 
 

גשת החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון לה
 . לתקופה נוספת המענה

 בברכה,
 בע"מהחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( 


