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פרויקטים קידום ופיתוח לצורך  )RFI( מידע לקבלתפנייה מוקדמת : הנדון

 והגליל הנגב, החברתית הפריפריה באזורי ברשויות מקומיות םייכלכל
 
 מבוא .1

 ומתוך מטרה לפתח את איכות חיי 2019במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנת  .1.1

, ולהביא לפיתוח כלכלי של הרשויות המקומיותהשירות לתושב  התושבים, לשפר את

 תרומה פוטנציאל להם אשרמעוניין לבחון תוכניות, רעיונות, מיזמים ופרויקטים המשרד 

 באזורי וקידום  רווחת התושבים תוך שיפור  ,מקומיות רשויות של כלכליה לפיתוח

 . והגליל הנגב, החברתית הפריפריה

 של הבהרחמיצוי וביא לאשר י כצעדבקידומו של תחום הפיתוח הכלכלי המשרד רואה  .1.2

 מקורות וגיוון לפיתוח תשתית באמצעות הנחת, תות מקומייולרשו ההכנסה מקורות

 פרויקטים וייזום מגוונים מנועי צמיחה, הגדלת הכנסות, צמצום הוצאות ,התעסוקה

י אזורבת ות המקומייוהרשו לפיתוח כמנוף אזורית ברמה מקומית או שינוי מחוללי

 .הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 בהכנסות הפערים, מיעוט מוקדי תיירות מניבים, ההגירה השלילית, התעסוקה נתוני נוכח .1.3

ביחס לרשויות המקומיות  והגליל הנגב, החברתית הפריפריה באזורי המקומיות הרשויות

 באזורים מגוונים תחומים לפיתוח צעדים של במכלול לנקוט מעוניין המשרד, במרכז הארץ

 בתחומים שונות תוכניות לבחון מעוניין המשרד, כך בתוך. המשרד ידי על המטופלים

 הפריון להעלאת מסלולים ,אלה לאזורים חברות למשיכת למענקים תוכניות -כגון, מגוונים

 נתוני שיפור, אנושי בהון השקעה, תיירות פיתוח, בתעשייה חדשנות לקידום כלים, בעבודה

 . ועוד של הרשויות המקומיות כלכלית-הרמה החברתית

, הפנייה נועדה 1ואינה הליך מכרזי )IRF( פנייה זו בבחינת בקשה לקבלת הצעות כי  יודגש .1.4

פעילותיו בהתאם לשיקולים לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך 

 מקצועיים ועניינים.

 

 מטרות .2
 
, ארגונים, חברות, מקומיות מרשויות מידע לקבל מבקש המשרד זה RFI באמצעות .2.1

 ופרויקטים מיזמים, רעיונות, תוכניות -ועוד פרטיים ויזמים עמותות, אקדמיים מוסדות

 ובפריפריה בגליל, בנגב המקומיות ברשויות כלכלי לפיתוח פוטנציאלית תרומה בעלי

 ופרויקטים עבודה תוכניות לגיבוש שיתקבל במידע להיעזר מטרה מתוך, החברתית

, החברתית הפריפריה באזורי המקומיות ברשויות התושבים למען כלכלי לפיתוח חדשים

 לקבלת מידע. ,בפנייה מוקדמת זווזאת בהתאמה לעקרונות המובאים  והגליל הנגב

 תחומים וקידום לפיתוח נגיעה להן יש אשר כלכלי לפיתוח תכניות לכלול יכולות ההצעות .2.2

 בהוצאות חיסכון: כגון(, 5 סעיף) זה מסמךב המופיעים יעדיםה, בהתאם לסעיף שונים

                                                           
 .לה מהמשיבים מי כלפי כלשהי מחויבות ליצור בה כדי אין לפיכך 1
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, חדשים תעסוקה מקומות יצירת, מארנונה עצמיות הכנסות הגדלת, של רשויות מקומיות

, תשתיות פיתוח, ספציפיות אוכלוסיותהאוכלוסייה הכללית ו בקרב תעסוקה קידום

 הצעה מגיש של דעתו לשיקול אחר תחום וכל ומדע מחקר, הייטק, תיירותיות אטרקציות

כפי שמובאת  המשרד תפיסת, כל זאת בהתאם לכלכלי לפיתוח לתרוםכדי  בו ישאשר 

 במסמך זה.

 

 הגדרות .3

 בעניין 1.11.2015 -ה מיום 631 מספר הממשלה בהחלטת כהגדרתה – חברתית פריפריה .3.1

 ובשינוי", והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד"ל והגליל הנגב לפיתוח המשרד שם שינוי

 הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד של פעילותו תחומי לעניין החברתית הפריפריה הגדרת

 .15.5.2016 -ה מיום 1453 מספר הממשלה להחלטת התיקון במסגרת, והגליל

  .מתעדכנת מעת לעת באתר המשרד המקומיות הרשויותרשימת 

, הנגב לפיתוח הרשות חוק פי על כהגדרתו בנגב הממוקמות המקומיות הרשויות כל – נגב .3.2

 .1991-ב"התשנ

 לפיתוח הרשות חוק פי על כהגדרתו בגליל הממוקמות המקומיות הרשויות כל – גליל .3.3

 .1993-ג"התשנ, הגליל

 לרשות ההכנסה מקורותאת מדיניות מובנית החותרת למצות או להרחיב  –פיתוח כלכלי  .3.4

 מקורות וגיוון לפיתוח תשתית הנחת באמצעות וזאת מקומיות רשויות אשכול או מקומית

 מנועי, ברשות המקומית  הוצאות צמצום, של הרשות המקומית הכנסות הגדלת, התעסוקה

 תיוהרשו לפיתוח כמנוף אזורית או מקומית ברמה שינוי מחוללי פרויקטים וייזום צמיחה

 .והגליל הנגב, החברתית הפריפריה אזוריב תוהמקומי

 

  יםמרכזי יעדים .4

שיופקו כתוצאה  גיבוש תוכניותאמצעות ב המובאים להלן, היעדים להשגת יפעל המשרד .4.1

 זה: RFIשיתקבל בהליך מהמידע 

 פריפריה חברתית, נגב וגליל חיזוק החוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות באזורי .4.1.1

וכלוסיות מיוחדות השתלבות בתעסוקה, תוך רת חסמים שונים המונעים מאסה .4.1.2

 , פיתוח ההון האנושי והעלאת פריון העבודה.עידוד תעסוקה איכותית

 בשוק העבודה נמוך באזורים אלה. אוכלוסיות ששיעור העסקתםקידום  .4.1.3

בתחומים  ומשקיעים לאזורים אלה חברות משיכת על המקשים החסמים התרת .4.1.4

 שונים.

 .ורים אלהבאז )למעט אירועי תרבות( התיירות ופיתוח השקעות עידוד .4.1.5

 .אזורית טק-היי ותעשיית יזמותפיתוח  .4.1.6

 .הבתעשיי חדשנות לקידום כלים .4.1.7

 שיפור והנגשת שירותים ציבוריים  .4.1.8

http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Documents/listR100219.pdf
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 חיזוקהאוכלוסיות ברשויות המקומיות, של כלכלית , העצמה  שהוצגו הנה היעדים  תכלית .4.2

תעסוקה באזורי הפריפריה ההחוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות, הגדלת שיעור 

 משיכת -נקיטת צעדים משמעותיים לקידום נושאים אלו, כגון החברתית, הנגב והגליל, תוך

 רמת העלאת, תעסוקה נוספים מקומות יצירת לשם החברות של ההשקעות והגדלת חברות

 . ופיתוח מחקר עידוד באמצעותגם , היתר בין פיתוח התיירות, ,בעבודה הפריון

, צעירה אוכלוסייהמשיכת לועילו וי אלה מאזורים שלילית הגירהיסייעו במניעת  אלה כל .4.3

 .בצורה ישירהלכל אזור  כלכלי ופיתוח מסחר בהיבטי גם לסייע עשוידבר אשר 

 

  מבוקש מידע .5

 ופרויקטים יוזמות, רעיונות, תוכניותל הצעות לקבל משרדה מבקש RFI-ה הליך במסגרת .5.1

 :להלן בתנאים לעמוד נדרשות ההצעות. לעיל כמפורט כלכלי פיתוח שמטרתם

 רשויות של כלכלי לפיתוח מתייחסת ההצעה: כלכלי פיתוח – העל במטרת עמידה .5.1.1

 כלכלי פיתוח. הגלילו הנגב, הפריפריה החברתית בתחומי ומרחבים מקומיות

, החברתית הפריפריה לאזורי הנוגע כלכלי פיתוח למונח המשרד בהגדרת יעמוד

 .(3)סעיף  והגליל הנגב

 לרווחתם עקיפה או/ו ישירה תועלת קיימת: יםהמוגדר יעדיםה דלאח תועלת .5.1.2

 האחד מהיעדים להתבטא יכולה התועלת. אלה אזורים תושבי של הכלכלית

 להלן: יםומפורט במסמך זה 4בסעיף  יםהמוגדר

של האוכלוסיות ברשויות  במעמדם הכלכלישיפור משמעותי  .5.1.2.1

המקומיות באזורים אלה, תוך חתירה לצמצום הפערים בין אוכלוסיות 

 אלו לכלל אוכלוסיית המדינה.

 חיזוק החוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות באזורים אלה. .5.1.2.2

שונים המונעים מאוכלוסיות מיוחדות השתלבות התרת חסמים  .5.1.2.3

בתעסוקה, תוך עידוד תעסוקה איכותית, פיתוח ההון האנושי והעלאת 

 פריון העבודה.

קידום אוכלוסיות ששיעור העסקתם בשוק העבודה נמוך באזורים  .5.1.2.4

 אלה.

ומשקיעים לאזורים אלה  חברות משיכת על המקשים החסמים הסרת .5.1.2.5

 בתחומים שונים.

 באזורים אלה. התיירות ופיתוח השקעות עידוד .5.1.2.6

 .אזורית טק-היי ותעשיית יזמותפיתוח  .5.1.2.7

 ה המסורתית במפעלים באזורים אלה.בתעשיי חדשנות לקידום כלים .5.1.2.8

מניעת הגירה שלילית ומשיכת אוכלוסייה צעירה להתגורר באזורים  .5.1.2.9

 אלה.

 שיפור השירות הציבורי לאזרח .5.1.2.10
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או  זמנים לוחות לכלול צריכה ההצעה: הכוללת את ליבת ההצעה סדורה תכנית .5.1.3

 מן ותוצאות תפוקות . כמו כן יוצגומשוערות עלויותכן ו אורך פרויקט משוער

 לתרום שיכול נוסף מידע וכל מושפעים, נהנים, פוטנציאליים שותפים, הפרויקט

 .  ולהחלטתו המשרד ללימוד

 
 

 אופן הגשת המענה .6

  14:00 בשעה 30.6.2019 לא יאוחר מיום  ,בלבד אלקטרוני בדואר יוגש, לפניה המענה .6.1

 ההודעה נושא בשורת) פניהה בראשכאשר  MeravO@png.gov.il: מיילכתובת ל

 פרויקטים ופיתוח קידום לצורך( RFI) מידע לקבלת בקשהל מענה: "יירשם( האלקטרונית

 ."והגליל הנגב, החברתית הפריפריה באזורי מקומיות ברשויות כלכליים

הצעה" )מצורף כנספח א'. ניתן למצוא את הטופס  כרטיס" המענה לפניה יימסר באמצעות .6.2

 :בהרחבה ויפורט ובו )כולל נספח א'( עמודים 10  עד של כולל בהיקף, באתר(

 .המציע פרטי .6.2.1

 : ההצעה ליבת .6.2.2

 החזון/העיקרון המרכזי העומד בבסיס ההצעה.  :הרעיון .6.2.2.1

 תוך ההצעה שמקדמת המטרה המרכזית או המטרות המרכזיות :מטרה .6.2.2.2

 4-ו 3 סעיפים) זה במסמך שפורטו והמטרות ההגדרות על דגש שימת

 (.בהתאמה

 .התכנית /המיזם /הפרויקט מתוכנןבו הפעילות  מקום: מיקום .6.2.2.3

 התוצר , התוצאות והתפוקות בדגש עלהיעדים :ותפוקות תוצאות, יעדים .6.2.2.4

 .הכלכלי בהיבט הצפוי

 .ההצעה ליישום משועריםולוחות זמנים  אבני דרך :ז"ולו דרך אבני .6.2.2.5

 .עקיף ובאופן ישיר באופן  ההצעה משרתת אותו הקהל :יעד קהל .6.2.2.6

 .  להצעה שותפים נוספים גורמים פרטי :שותפים .6.2.2.7

 אומדן פירוט לרבות להצעה תקציבית תוכנית: הצעה עלות הערכת .6.2.2.8

 .ההצעה של השונים בשלבים המרכיבים עלויות

 רצוי לצרף היקף תקציבי משוער. :תכנית תקציבית .6.2.2.9

  יש לפרט את מקורות המימון המוצעים. :מימון מקורות .6.2.2.10

 משך, היישום על דגש תוך מפורטת תכנית :ותפוקות יעדים תכנית .6.2.2.11

 של SWOT ניתוח, ארוך ובטווח קצר בטווח ההשפעה ומידת התכנית

 ומעגלים ראשון מעגל) שיושפעו אוכלוסיות הנהנים פירוט, ההצעה

 .תוצריםו שיקודמו תחומים, נדרשות תשומות(, משניים

 האדם-וכוח הציוד, הנכסיםיש לפרט את הניסיון,   :ביצוע ויכולת ניסיון .6.2.2.12

 . ההצעה יישום לטובת הנדרשים

mailto:MeravO@png.gov.il
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 באיזה לפרט -בתהליך/מגובש/רעיון: ההצעה בשלות רמת/סטאטוס .6.2.2.13

 של מיוחדים אישורים או דעת חוות נדרשים ובאם ההצעה נמצאת שלב

 . ההצעה מימוש לצורך אחרים גורמים או ממשלה משרדי

כל מידע רלבנטי אחר שהמציע סבור שיש בו כדי לסייע למשרד : אחר .6.2.2.14

 ליישום אפשרי של ההצעה

  12:00 בשעה 13.6.2019 ליום עד ,זו לפנייה בקשר  הבהרה שאלות להפנות ניתן .6.3

  meravo@png.gov.il לכתובת:באמצעות דואר אלקטרוני בלבד 

 

 .לקידום ופיתוח פרויקטים כלכליים" (RFI) לקבלת מידע לפנייה: "מענה הכותרתתחת 

 של האינטרנט באתר במרוכז תפורסמנה, שתתקבלנה ככל הבהרה לשאלות תשובות

 .והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 הבהרה שאלות להגשת או המענה להגשת האחרון המועד את לדחות, עת בכל רשאי המשרד .6.4

 .להן המענה פרסום או

למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות  רשאי לפנות המשרד .6.5

וכיוצ"ב. לבקר באתרי לקוחות אשר יוצגו על ידי המשיבים ו/או לבקר במשרדי המשיבים 

 שייענו לפנייה זו.

 . הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, כולם עם או מהגופים מי עם פגישות לקיים רשאי המשרד .6.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  הבהרות .7

( ואינה הליך מכרזי, לפיכך אין בה כדי RFPזו אינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות ) נייהפ .7.1

ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, 

 ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 בדרך זה בתהליך להמשיך ומטעמ מי או שרדהמ של כלשהי התחייבות משום זו בפניה אין .7.2

 לאגוף כלשהו  ידי על המידע הצגת או עליה המענה או הפניה. כלשהו התקשרות הליך של

 שרדהמ את תחייב ולא מהגופים מי לבין ומטעמ מי או שרדהמ בין כלשהי התקשרות תיצור

 את לשקול רשאי היהי שרדוהמ ,תקצב את הגופיםללפרסם מכרז פומבי או  ומטעמ מי או

  ענייניים שיקוליםו, תקציב שיקולי, הציבורי לאינטרס בהתאם ופעולת והמשך וצעדי

    .אחרים ומקצועיים

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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 להקצות או בנושא עבודה תכנית לגבש המשרד מצד כלשהי התחייבות ליצור כדי זה בהליך אין .7.3

 גוף או/ו אדם או/ו המשתתפים כלפי התחייבות ליצור כדי זה בהליך אין וכי, לנושא תקציבים

 . כלשהו

 מוסר של המפורשת הסכמתו משמעה זה RFI במסגרת המידע מסירת כי בזאת מובהר עוד .7.4

לרבות לצורך , על פי שיקול דעתו לנכון שימצא ככל, במידע שרדהמ של לשימוש המידע

 יוצא פועל נהישה שרדהמ כנגד עתידית תביעה כל על ולוויתורהכנת ופרסום מכרז פומבי, 

. למוסר המידע לא תהיינה כל טענות, לרבות, בגין זכויות שמסר ככל, במידע שימוש של

 יוצרים.

 האהתקשרות עם גוף כלשהו ו/או על פרסום מכרז פומבי בעתיד, י על חליטי משרדשה ככל .7.5

 . ולצרכי ובהתאם המקצועי ודעת שיקול לפי, ודרישות תנאים להוסיף רשאי שרדהמ

 מידע להשלמת בבקשה זו פניה על שענה למי, שיידרש ככל, לפנות וזכות על שומר שרדהמ .7.6

 . , להצגת מצגות והדגמותפעילותו את עורך הוא בהם ובמקומות באתריו לביקור, והבהרות

ולא יעניק  , באם ייערךמענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו .7.7

 .יתרון כלשהו למציע

השירותים המבוקשים, המשיבים יידרשו להגיש את כל במידה וייערך מכרז לאספקת  .7.8

המסמכים שיידרשו במסגרת מסמכי המכרז, ולעמוד בכל התנאים שייקבעו. המידע שהגיש 

משיב אם הגיש במסגרת המענה לבקשה זו, לא ייחשב כמידע שהוגש במענה למכרז, ולא 

 העתידי.ייעשה שימוש במידע במענה לצורך שקלול או התייחסות להליך המכרזי 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה לפנייה זו ובהגשתו, הן באחריותם הבלעדית של  .7.9

המשיבים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם. יודגש, כי המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי 

בגין הגשת המענה לפנייה זו, לפונה לא  המשרדאו שיפוי או להחזר ו/או תשלום כלשהו מ

 ר למענה זה.תהיה כל אחריות בקש

ככל שהמידע שיימסר במסגרת המענה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או סוד  .7.10

 מקצועי של המשיב, יצוין הדבר במפורש, תוך ציון החלק החסוי.

 ולספק לפנייה במענה רשיימס במידע שימוש לעשות רשאי יהיה המשרדבכל מקרה אחר, 

 .יוצרים זכויות בגין טענות יהיו לא

משיב המגיש מידע במענה לבקשה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש ו/או כל שימוש  .7.11

שייעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד 

שלישי. המשיב לבדו יישא באחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת 

מיד עם הצגת  המשרדויות צד שלישי כאמור, והוא ישפה את שימוש במידע שהוגש הופרו זכ

דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או ייתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל, 

 לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד.

יצוין כי בקשה זו איננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, אלא, פניה מוקדמת לקבלת  .7.12

 .1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"גא. 14מידע בלבד, על פי תקנה 
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 נספח א- כרטיס הצעה
 

 כללי .1

  שם המציע

  תיאור הישות המשפטית של המציע

  שמות מורשי החתימה של המציע

  איש קשר שם

  תפקיד

  מס' טלפון

  דואר אלקטרוני

 

 :RFI-למסמך ה 6על פי המפורט בסעיף  – ההצעה ליבת .2

 החזון/העיקרון המרכזי העומד בבסיס ההצעה.  הרעיון

המטרה המרכזית או המטרות המרכזיות שמקדמת ההצעה תוך שימת דגש  יעד/מטרה

 (.לעיל 5-ו 2סעיפים בשפורטו במסמך זה )והיעדים על הגדרות המטרות 

 בו מתוכנן הפרויקט/ המיזם/ התכנית.הפעילות  מקום מיקום

 , התוצאות והתפוקות בדגש על התוצר הצפוי בהיבט הכלכלי.היעדים ותפוקות תוצאות, יעדים

 לוח זמנים משוער ליישום התוכנית.  ולו"ז ךדר אבני

 באופן ישיר ובאופן עקיף. ת ההצעה משרת אותו הקהל דיע קהל

  גורמים נוספים שותפים להצעה.  פרטי שותפים

 המרכיבים עלויות ןלרבות אומד ,להצעה יתתקציבה כניתותה רוטיפ הצעה עלותהערכת 

  בשלבים השונים של ההצעה. 

  -המוצעים, על פי המפורטיש לפרט את מקורות המימון  מקורות מימון

 סכום מקור המימון

  מקורות עצמיים

  תמיכות/תרומות

  גיוס הון זר )הלוואות(

  סה"כ

 , על פי המפורט:התקציבית: יש לפרט אודות התכנית תכנית תקציבית  תכנית תקציבית

 הנדרש התקציב סכום סעיף

  

  

  

  כ"סה
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 בטווח ההשפעה ומידת התכנית משך, היישום על דגש תוך מפורטת תכנית  ותפוקות יעדים תכנית

 אוכלוסיות הנהנים פירוט, ההצעה של SWOT ניתוח, ארוך ובטווח קצר

 תחומים, נדרשות תשומות(, משניים ומעגלים ראשון מעגל) שיושפעו

 .תוצריםו שיקודמו

האדם הנדרשים לטובת יישום -חוכו ציודה ,הנכסיםיש לפרט את הניסיון,   ניסיון ויכולת ביצוע

 ההצעה. 

 בשלות רמת/סטאטוס

 ההצעה

 נדרשים ובאם ההצעה נמצאת שלב באיזה לפרט -בתהליך/מגובש/רעיון

 אחרים גורמים או ממשלה משרדי של מיוחדים אישורים או דעת חוות

 . ההצעה מימוש לצורך

כל מידע רלבנטי אחר שהמציע סבור שיש בו כדי לסייע למשרד ליישום  אחר

 .אפשרי של ההצעה

 

 

 

 
 


