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 כללי: .א

יזמות וההאבים , יוכלו ארגונים ויחידים להציג שירותים בתחום המרקט-קליקהבמסגרת  .1

מתחמי העבודה המשותפים של המשרד לפיתוח הפריפריה  -"קליקה"דיירי לאשר יוצעו 

 בעלי עסקים בתקופת הקורונה. ו עצמאים אתגרים עבורומותאמים להנגב והגליל 

פתאום  כשחללים סגורים נראים -חדשהמורכבת ותעסוקתית הקורונה, יצר מציאות משבר  .2

החללים המשותפים הוא אחד  תחוםעסקים הנסגרים גדל, שיעור הובטוחים הרבה פחות 

 שמתמודד עם פגיעה קשה ביותר.מקומות ה

חלוקה מחדש של הן: יביננדרשים לעשות התאמות שונות, מתחמי העבודה , נוכח מציאות זו .3

 שונים המותאמים למשברתוכניים , מענים חברתי ריחוקהמתחמים לטובת שמירה על כללי 

מדייקים מחד את הרלוונטיות של ההאב מול  אלה  .הרחבת השימוש בפלטפורמות דיגיטליותו

ומניעים כניסה של דיירים חדשים אשר מודל העסקה שלהם  חדשהבמציאות ה הדיירים

מצד שני, יזמים עוזבים את חללי  עבורם.השתנה והאפשרות לעבוד מהבית אינה פתרון 

 מקפיאים מנויים בשל קושי כלכלי. העבודה או 

 קליקה,עבור דיירי ספקי שירותים ומוצרים בכלל, החלו להציע מענים ייעודיים  בעקבות זאת, .4

. חלק מהמענים הללו הפגיעה בעסקים אלו בפריפריה בנגב ובגלילאשר תכליתם למזער את 

 .ללא עלותמוצעים בהטבות משמעותיות ואף 

ים יכולמרקט אשר במסגרתו -על מנת לסייע לדיירי קליקה, מפרסם המשרד את קליקה .5

מנהלי ודיירי אשר יוצעו ל ,היזמות, ועסקים קטניםשירותים בתחום להציג ארגונים ויחידים 

 .הקורונהמשבר ומותאמים לאתגרים שנגזרים מהשלכות  קליקה ברשויות השונות

מדיירי  תמורה כלשהיוחל איסור על גביית  ללא עלותהשירותים המוצעים במסגרת זו יינתנו  .6

 המתחמים המשותפים. 

 

 רקע: .ב

ארגונים לחברות, פונה בזאת )להלן: "המשרד"( המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  .1

 "קליקה" הממוקמים מתחמי עבודה משותפיםלהציג/להעביר תוכן לדיירי ויחידים 

 בפריפריה, בנגב ובגליל. 

את נושא פיתוח ועידוד היזמות על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי המשרד שם כמטרה  .2

גבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי היזמים ובעלי העסקים ביישובים בהם הם חיים, ול

  בדגש מובהק על יישובי הפריפריה החברתית הנגב והגליל.

המתוקצבים על ידי המשרד לפיתוח יות מקומיות ומקבץ של חללי עבודה ברשהינה  "קליקה" .3

 30-ועתידים לקום עוד כמתחמים  17 -הוקמו עד כה  כבמסגרת זו  הפריפריה הנגב והגליל.

 הארץ.  ברחבימתחמי עבודה 

חדרי ישיבות המצויידים  :מתחמי העבודה המשותפים מעניקים ליזמים שירותים כגון .4

המאפשרת שיחות וידאו ויצירת קשר עם  ,(Webex Board)במערכת תקשורת מתקדמת 

נוספים וזאת, לצד הרצאות מקצועיות בנושא קידום עסקים, פיתוח  "קליקה"מתחמי עבודה 

 .ועוד מנטורינג ,כלכלי ועסקי,  שיווק באינטרנט

https://klika.org.il/%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92/
https://klika.org.il/%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92/
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סל  ן היתראשר העניק בי ,בשנתיים האחרונות סיפק המשרד שירותי תוכן באמצעות ספק .5

מערך התנדבות, יצירת נטוורקינג וגיבוש וכן,  : קורסים, סדנאות והכשרות, הכוללתוכן

 השירותים פעלו באופן מקוון או באופן פיזי. קהילה בין כלל ההאבים בפרויקט.

לות ייזמים, בעלי עסקים עם מחזור פעמתחמי העבודה המשותפים "קליקה" מיועדים ל .6

עריכת דין שיווק, מעולמות תוכן מגוונים )היי טק, חברתי, חינוך, ₪, מיליון  2שנתית של עד 

  וכו'(

 

 תנאי סף:  .ג

 :הבאים בתנאים לעמוד במאגר להיכלל המבקשים על

 (ב')נספח  .הדין להוראות בהתאם פועלים המוצעים השירות או/ו המוצר וכן פונהה .1

מלקוח/גוף שונה, לו המבקש העניק כל מכתב צריך להיות  - מכתבי המלצה 5לצרף  פונהעל ה .2

את השירות המוצע על ידו במסגרת בקשה זו, כשהוא חתום ועל גבי דף לוגו. המשרד שומר על 

 זכותו לפנות לממליץ על מנת לקבל חוות דעת על השירות שקיבל מהמבקש.

 'ומציע שירותים ומוצרים הנכללים באחת או יותר מהקטגוריות המפורטות בסעיף  פונהה .3

 לפניה זו.

 השירותים ממוענים לדיירי קליקה בלבד. .4

 

 הנוהלתקופת  .ד

או עד  לנוהלז'  תקופת הנוהל הינה שנה ממועד האחרון להגשת הבקשות כמפורט בסעיף

  לתחילת התקשרות עם ספק שיבחר בהליך מכרזי על ידי המשרד, המוקדם בינהם. 

 חודשים נוספים.  12למשרד קיימת זכות ברירה להארכת התקופה לפרק זמן שלא יעלה על 

 

 הבהרות:          ה.

מוצעים מטעם החברות  מרקט-קליקהגבי -יובהר כי המוצרים והשירותים המוצעים על .1

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב עצמן ואין לראות בפרסומם משום המלצה מטעם 

 .מהם על שימוש במי והגליל

לא יישא באחריות לנזק, אובדן, עוגמת נפש וכל נזק אחר, בין אם ישיר ובין אם  משרדה .2

תוצאתי, אשר יגרם בכל הנוגע לשירותים המוצעים ע"י החברות ולפרסום הנוגע אליהם. 

 .מוצרים/השירותים בלבדההאחריות לעניין זה חלה על החברה המציעה ומספקת את 

שומר לעצמו את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שענה על פניה זו בבקשה המשרד  .3

 להשלמת מידע והבהרות. 

אשר בקשות אשר יש בהן משום העברת ביקורת על אף שומר על זכותו שלא ל שרדהמ .4

 , נושאים שנויים במחלוקת ציבורית.פעילות הממשלה, פוליטיקה

תבחינים הדרישות וכלל הא עמד בספק של ,כלול במאגרהמשרד שומר על זכותו שלא ל .5

 .וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .מעת לעת לנוהלשומר לעצמו את הזכות לפרסם הבהרות ועדכונים שרד המ .6
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באחריות הגוף נותן השירות לוודא כי במסגרת פעילותו נשמרות הנחיות משרד  .7

 הבריאות בכל הנוגע למשבר הקורונה, לרבות תו סגול וכדומה. 

 

 :הבאות מהקטגוריות באחת הנכללים שירותים רק מרקט-קליקהב לפרסום יאושרו .ו

 משפחות מוצרים/שירותים מקובלות שם המוצר/שירות מס'

 אשכול תוכן

מקוונות חד פעמיות הרצאות  1
 /פרונטאליות

מיתוג, ניהול פרוייקטים קבלת החלטות, ניתוח בנושאים: 

שיטות לניהול, שווקים, מיצוב, קניין רוחני, טיוב תהליכים, 

משא ומתן, חשיבה יצירתית,  מיסוי, קריאת דוחות כספיים,

מיומנויות העסקת עובדים, הענקת אופציות, אנגלית עסקית, 

 ועוד.השראה כלים טכנולוגים, עיצוב חווית משתמש, ניהול, 

סדנאות הכוללות מספר מפגשים  2
בהתאם  -פרונטאליותמקוונות/

 להנחיות משרד הבריאות
 -מלאים המקנים תעודה קורסים 3

 מקוונים/פרונטאליים

 אשכול ייעוץ

 / פרונטאלימקוון -יעוץ שיווקי 5

, קידום בגוגל, Social Mediaמתן שירותי יעוץ בתחומים 

–קמפיינים ממומנים, בניית אסטרטגיה שיווקית לעסק 

 . דיגיטל, תוכן, ועוד

 מנטורים

כלכלי ומקצועי של  כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכים לקידום  מאגר/פרטני -מנטורים 8

המפגשים יתקיימו לתקופת זמן של  היזמים ובעלי העסקים . 

 מפגשים. 6-לפחות או כ חודשים3

 נטוורקינג

  .חיבור לקבוצות/קהילות משקיעים פוטנציאלים גישה למשקיעים 9

חיבור לקהילות  10
 עסקיות/חברתיות

חיבור לקהילות קיימות בעלות מטרות וחיבורים עסקיים או 

 חברתיים. 

הפרייה הדדית, לטובת  נטוורקינג  הנחייה, העברת מפגשי מיט אפ דיירים 11

בתוך האב, בין דיירי ההאב  שיתופי פעולה סיעור מוחות,

לקהילה המקומית, בין דיירי קליקה ברשויות שונות בהתאם 

  .מקצועיאו תחום לתחומי עניין, 

 טכנולוגיות

גיים והיכרות עם פתרונות טכנול 12
שילוב טכנולוגיות  -ליזמים

 בעסקים

הצגת פתרונות טכנולוגיים, סיוע בהטמעת פתרונות 

 .טכנולוגיות, מתן רישיון לשימוש בפתרון טכנולוגי  

 מקצועי

חיבור למקורות מימון פוטנציאלים, גיוס משאבים עבור  גיוס משאבים 14

 .מיזמים ועסקים קטנים

 מתן שירותי תירגום בשפות שונות עבור היזמים. שירותי תרגום 

 תוכן עבור היזמים ובעלי העסקים של לשונית עריכה ביצוע עריכה לשונית 17
 .מוגבלות עם אנשים עבור לשוני פישוט וכן ,שלו והגהה

יזמים ניהול ניו מדיה עבור ה 18
של העסקים  להגברת החשיפה

 והרשתות אינטרנט באתרי התוכן ותפעול ניהול
 וקידומם עסקיםה של חברתיות
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 שלהם
 

 

 בקשותה הגשת  .ז

למטרה זו המצורפים  על גבי הטפסים המיועדים  יוגשותיהן ונספחיהן ועל צרופהבקשות  .1

באמצעות הקישור נספח א',  –מקווןבאמצעות מילוי טופס פניה לנוהל. 

https://survey.gov.il/he/sapakng 

לנוהל יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לענבל בן אלי, בדואר  בקשרשאלות  .2

. יש לציין בכותרת המייל את לא יאוחר מהמועדים הנ"ל  inbalb@png.gov.il אלקטרוני

 ."מרקט-קליקה"הנושא 

 השאלות והתשובות בנוגע לנוהל יפורסמו במרוכז באתר המשרד. .3

 :סבבים 3-ב מועדי הגשה ושאלות הבהרה .4

 סבבים.  3-הגשת הבקשות תהיינה ב

 מועד ג במועד  מועד א 

 28.02.2021יום א'  שאלות הבהרה

 14:00בשעה 

 17.03.2021יום א' 
 :14בשעה 

 25.04.2021יום ה', 

 14:00בשעה 

להגשת מועד אחרון 

 בקשות

 09.03.2021', גיום 
 14:00בשעה 

 07.04.2021' דיום 

  14:00בשעה 

 04.05.2021יום ג', 

 14:00בשעה 

 עד למועד האחרון.  הלפסול בקשה שלא הוגשהמשרד רשאי  .5

 

 מרקט-בקליקה המענים הצגת .ח

 , אשר תבחן את הבקשות.ועדה משרדית  ידי-על יבדקו המענים .1

 .משרדה באתר ייעודי בדף יפורסמו ,זה במסמך המפורטים בתנאים יעמדו אשר מענים .2

במודל דומה  יהיה המשרד, באתר פרסום באמצעות האבים ל ישוקפו אשר הנתונים נוסח .3

 :באל

 

קטגוריה )מתוך 

הטבלה 

המופיעה 

 לעיל( 4בסעיף 

שם 

 חברה/מציע

תיאור 

השירות/מוצר 

 המוצע

מספר יחידות 

)שעות, סדנאות 

ימים, 

 מוצרים..(

אתר המציע ופרטי 
 התקשרות . 

     

     

 

 

 

 

 

https://survey.gov.il/he/sapakng
https://survey.gov.il/he/sapakng
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