
 קול קורא להקצאת שירותי קליקה למתחמי עבודה משותפים –שאלות הבהרה 
 

 שתפקידו הזכיין עם קשר איש יעסיק ההאב" כי עולה ארוק לוהק במסמך הכתוב פי על .1
 פעולה ושיתוף למשרד חות"דו העברת, צרכיהם זיהוי, ההאב משתתפי בין נטוורקינג יצירת

 הרשות מקבלת תוכן לשירותי ול הקוראהק במסגרת האם לדעת אבקש". המשרד עם מלא
 ? הקשר איש העסקת בגין מימון המקומית

 ים הקיימים כיום בהאב.ד, אין דרישה להעסקת עובד נוסף על העובלא: תשובה
 

? גליל נגב הירפירפ של המיתוג לצד( NETGEV) שלנו הקיים המיתוג את לשמר נוכל האם .2
 .עליו לוותר נרצה שלא ומוניטין שנבנתה שלמה תשתית לנו יש( קליקה)

 באהל אורקל ןתינ ,הקילק לש אלמה גותימה תא ולבקי ופרטציש םיבאהה :תשובה

נאפשר לוגו ואזכור של גופים שותפים נוספים בכפוף בתוך ההאב  .NETGEV הקילק
 לאישור המשרד.

 

(  המשרד ממשאבי נבנה שלא מתחם) כולו המתחם של מיתוג שינוי מבקש המשרד האם .3
 ? בתוכן ההשקעה  לנוכח

 .ליעל 2 הבושת ואר תשובה:
 

 ? הניתנת התמורה של הכספי הערך מהו .4
, ראו בקישור המצורף: דרשמה י"ע םסרופש 14/17 מס' זרכמב ןייעל ולכות :תשובה

galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/m061117.aspx-http://negev  

 

 נוכל עדיין האם. חודש בעוד יסתיימו העבודות. חדש מתחם של שיפוץ בשלבי נמצאים אנו .5
 ? להשתתף
יום מיום קבלת אישור  40-המבנה יהיה מוכן לשימוש לא יאוחר מובלבד ש ןכ תשובה:

 זכייה מהמשרד לבקשה.
 

 יופיע שמו שגם יפריע האם, אחר ממשלתי ממשרד בעזרת גם נעשתה המבנה והקמת במידה .6
 ? למתחם בכניסה

כך שאין מניעה במסגרת התקצוב של המשרד הממשלתי האחר ל ףופכב ,ירשפא תשובה:
 .דרשמהמ ולבקתיש גותימה תויחנהובכפוף ל

 

 שיש והמשרדים העבודה עמדות של המינימלית הכמות את להבהיר מבקשת -  3.1 סעיף .7
 על) 20 המספר מופיע 3.2.2 בסעיף ."הפחות לכל עמדות 10: " רשום זה בסעיף?  להעמיד

 ( מסוים וסוציואקונומי גיאוגרפי מסיווג לרשויות שמתייחס אף
 .ןקות ,תודמע 10 :תשובה

 

 בתוכה והמשרדים מהעמדות חלק להפעיל ניתן האם ברשות HUB של קיים מתחם יש באם .8
 מהו כן אם? "חלקית שכירות" ב הכוונה לכך האם? 3.1 בסעיף המוגדרים לתנאים בהתאם

 ? הנדרש העמדות מספר
 תיקלח תוריכש .באהב הדובעה תודמע לכ לע 3.1 ףיעסב םיאנתה תא ליחהל שי :תשובה

 .םימי / תועש יפל תודמע רכושש םזיל תסחייתמ
 

 לקול לגשת ניתן עדיין האם. עצמאית עמותה באמצעות הקיים HUB ה את מפעילה הרשות .9
 ? הקורא

להגיש בקשה במסגרת קול קורא ניתן  –במידה וההאב בבעלות עירונית / עסקית  תשובה:
 אין מניעה בהפעלת ההאב ע"י זכיין מטעם הרשות זה.

 

 האם. 2016-מ גליל נגב פריפריה של קורא קול בסיוע הוקם HUB-ה מבנה -  'ג 5.3 סעיף .10
 ? הקורא לקול לגשת ניתן
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עסקית, אפשרי בכפוף לעמידה בתנאי הקול במידה וההאב בבעלות עירונית /  תשובה:
 קורא.

 


