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 ,בפריפריה החברתית רשויות מקומיותתמיכה בל קול קורא

  יוזמותקידום עידוד תיירות בפריפריה החברתית ע"י למטרת 

 "ארץ חדשה" בחודש 2022לשנת  תיירותיים ם נושאיים )קונספט(אירועי

 ורקע מבוא .1

 פעריום "המשרד"( רואה חשיבות רבה בצמצ -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן .1.1

, מיום 631ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. בהחלטת הממשלה מס'  הזדמנויותה

, נקבע כי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יפעל בתחומים מגוונים לצורך 1/11/2015

צמצום פערי ההזדמנויות ברשויות מקומיות בתחומי הפריפריה החברתית תוך מיצוי 

 הגלום בהן. הפוטנציאל המקומי והאנושי 

קידום ע"י למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית מתוך כך, המשרד בוחר להקצות משאבים  .1.2

תיירותיים ברשויות המקומיות ברחבי הפריפריה החברתית, אשר  )קונספט( שיאיוזמות אירועי 

הקיים במרחב היישוב. פיתוח וקידום  כלכלייש בהם כדי מימוש פוטנציאל תיירותי חברתי/ 

בתחומי הרשויות יאפשר בין היתר חיזוק תחושת זהות חיובית של תושבי  ום התיירותתח

המקום, יסייע במיתוג חיובי ומגוון של הרשות המקומית בציבור הכללי, יאפשר מיצוי פוטנציאל 

יחזק את הכלכלה המקומית ויאפשר  -של יחידים וקבוצות בקהילה בפן התיירותי ובעיקר

קול בתיירותיים יסייעו לרשויות המשתתפות  שיאיישוב. אירועי הזרמה של כסף חיצוני ל

להציג את יתרונותיהן בפני מבקרים מן החוץ ולמצב עצמן כיעד תיירותי פוטנציאלי.   הקורא

 בנוסף, אירועים שכאלה יאפשרו גם לפתח מענה תיירותי שוטף נרחב יותר בעתיד.

ויות המקומיות, תוך כדי מיצוי תיירותיים, ככאלה הנוצרים בשיתוף הרש שיאאירועי  .1.3

 ההזדמנויות הייחודיות המצויות בכל רשות, לרבות בשיתופי פעולה אזוריים, יסייעו לבתי עסק

את המחזור העסקי ולתושבים מכלל רחבי הארץ להכיר את יישובי שפר הנוגעים לאירוע ל

 הפריפריה באופן חיובי ובלתי אמצעי.

לרשויות  ות בפריפריה החברתית ע"י מתן אפשרותעודד תיירנועד על מנת ל קול הקוראה .1.4

ארץ ", שיוגדר כחודש 2022 יונימהלך חודש תיירותיים ב שיאהמשתתפות לקחת חלק באירועי 

 ע"י תכנון והוצאה לפועל משותפת של הרשות המקומית והגוף המפעיל מטעם המשרד.  ",חדשה

תיירותיים ברשויות.  שיאאירועי מוגדר מסלול לקבלת סיוע למטרת פיתוח ויישום  קול הקוראב .1.5

. עוד יובהר כי הסיוע לא יינתן לכל להלןגובה הסיוע שיינתן לכל רשות והתנאים לסיוע יוגדרו 

 הרשויות המציעות אלא על פי ניקוד תחרותי.  

 ואופרטיבית בחר מטעם המשרד יבנה עם הרשות המקומית תכנית מקצועיתיהגוף המפעיל שי .1.6

, שתתבסס על של המשרד "ארץ חדשה"ירותי בתחומה כחלק מחודש התי השיאלהפעלת אירוע 

באישור של המשרד.  תלוייישום התכנית המקצועית יהיה . התכנון ההתחלתי שאישר המשרד

ום אירוע מוצלח ייסייע לרשות ויעבוד אתה בשיתוף פעולה מלא לקראת ק המפעיל הגוף

ברמה הארצית, , לפרסם את האירועק וולשו ובנוסף, תפקידו של הגוף המפעיל הנובמהלכו. 

  ".ארץ חדשה"חלק מכלל האירועים במסגרת קול קורא זה בחודש כ
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 מטרות הקול הקורא .2

 שיאאירועי  והוצאה לפועל שלסיוע בפיתוח עידוד תיירות בפריפריה החברתית תכנית ל .2.1

תוך  תיירותי ועסקי ממוקד תכנוןהמשלבת  ,הרשות המקומיתגוף מפעיל ותיירותיים בהובלת 

 או בר פיתוח ברשות.   ,מיצוי הפוטנציאל האנושי והמקומי הקיים
והקריטריונים לניקוד  תמיכההתנאים הנדרשים לקבלת ים ומפורט יםמוגדר בקול הקורא .2.2

והוצאה לפועל ארגון , יוזמהעידוד תיירות ע"י היא  קול הקוראה, כאשר תכלית הבקשות שיוגשו

 ך השגת  המטרות הבאות: תו ,תיירותיים חדשים שיאאירועי של 

תיירותיים ביישובי הפריפריה החברתית  שיאאירועי והוצאה לפועל של ארגון , יוזמה .2.2.1

ות, וחדש ותקיימ אטרקציותתור וארגון יע"י א יםשונ תיירות ימנותני שירותהמורכבים 

רות תוך מיצוי הפוטנציאל האנושי והמקומי של היישוב ויצירת אווירה  מוכוונת תיי

 סביב האירוע. נותני השירות התיירותיים תמיכה בת המבקרים החיצוניים ולנוחיו

חיזוק הכלכלה המקומית בישוב ע"י הגברת הפוטנציאל לכניסת כסף חיצוני סביב אירוע  .2.2.2

 חשיפת היישוב כמוקד תיירות פוטנציאלי. ו השיא

החיובי חיזוק הזהות החיובית והגאווה המקומית של התושבים בישוב וכן חיזוק המיתוג  .2.2.3

 של הרשות בעיני הציבור הכללי. 

 מוגדר. נושאסביב  נותני שירות תיירותייםאיתור והקמה, או הרחבה של  .2.2.4

ת תיירותיים פוטנציאלים ואטרקציות ביישוב ויצירת מערכת/ות סדורה/ות של נותני שיר .2.2.5

 בהתאם. םבצורה מאורגנת ומרוכזת וכן שיווק

לקראת האירוע ובמהלכו לצורך אפשור  ,תיצירת אווירה תיירותית סביב האירוע ברשו .2.2.6

 חבילת תיירות נרחבת ככל שניתן למבקרים ביישוב. 

ה יהתיירותי ביישוב ע"י בחינת הכנסת עשי השיאיצירת אימפקט נרחב ככל הניתן של אירוע  .2.2.7

 כאטרקציות במסגרת האירוע.חברתית, פעילות בן דורית ועוד 

 

 הגדרות .3

ם להתקיים בשלוש רשויות מקומיות בפריפריה החברתית מכלול אירועים הצפויי -"ארץ חדשה" .3.1

מגוונים ברשויות  שיאלאירועי  מועדכישווק, יפורסם ויוגדר  אשר 2022 יוניבמהלך חודש 

  חברתית שזכו בקול הקורא.הפריפריה ה

-מיום ה 631ת הממשלה מספר והחלטרשויות מקומיות ואזורים כהגדרתם ב– פריפריה חברתית .3.2

מיום  9והחלטה מספר  9/1/2020-מיום ה 4811מספר  ,15/5/2016-מיום ה 1453 מספר, 1/11/2015

 וכפי שיתעדכנו מעת לעת. 20/6/2021

מתעדכנת מעת לעת באתר החברתית  רשימת הישובים והשכונות בפריפריה -לצורך הנוחות 

 .galil.gov.il/media/2253/list2021.pdf-https://negev: המשרד בכתובת



 

3 
 

משלושה עד חמישה ימים רצופים אירוע תחום בזמן ) -תיירותי שאי/קונספט/נואירוע שיא .3.3

( בעל נושא מסוים או סביב תחום מוגדר כגון: אוכל 20221 ים בחודש יונימסו קלנדרי בשבוע 

רחוב, יין, תרבויות, היסטוריה, יוזמות חברתיות ועוד. האירוע יהיה תחום באזורים מוגדרים 

יזכה לפרסום ושיווק ארציים תוך פירוט מוקדי ההתרחשות, תיאורם ברשות על פי ארגון מראש, 

ועוד. האירוע הנו אירוע תיירותי המושך לתחומי הרשות מבקרים מחוץ ליישוב ובעל פוטנציאל 

כלכלי. תכנון האירוע ישאף לשים זרקור על הפוטנציאל הגלום בהון האנושי ו/או במיקום 

ירותיים פוטנציאלים כאשר כלל הפריטים נותני הרשות. באירוע ישתתפו נותני שירות תי

מודעים לפורמט שנבחר ופועלים תחת אותם סטנדרטים. דוגמאות  ,השירות המוכוונים נושא

תיירותי: פסטיבל אוכל רחוב, שבוע אוכל עדתי, שבוע מוזיקה ערבית, פסטיבל  שיאלאירוע 

ים חברתיים פורצי דרך, אירוע שבועהצדעה לתרבות האתיופית, פסטיבל מקצועות עתיקים, 

  ועוד.פלאפל בירות בוטיק, שבוע בין דוריים, פסטיבל  ימים

ומה כלכלית, בעלת היתכנות לתראופרטיבית תכנית  – תכנית תיירותית כלכלית וביצועית .3.4

 שיא, שמטרתה היא ארגון ופיתוח אירוע ומדדי הצלחה לוחות זמניםלרבות תקציב, יעדים, 

תתבסס על תכנונה הראשוני של הרשות במעמד ההצעות לקול  יתתיירותי תחום בזמן. התכנ

. בשלב לאישור תוגש למשרדתבנה ע"י הגוף המפעיל בשיתוף פעולה עם הרשות וו הקורא

את הרכיבים המפורטים ע"י הרשות למשרד ותכלול  ת בלבדאשונירתכנית וגש תההצעות 

ותפת של הרשות עם הגוף תתקיים עבודה מש , כאמור, בהמשך הנוהל. לאחר שלב הזכייה

  המפעיל לקבלת תכנית אופרטיבית וסדורה לקראת יישום האירוע עצמו.

  .בחר ע"י המשרדשנ ספק – גוף המפעילה .3.5

, שהוכשרו ואורגנו ביישובהמתגוררים ויחידים  קבוצות, בתי עסק -נותני שירות תיירותיים .3.6

ארגון נותני השירות יתבצע . איתור, הכשרה ו לכך, בעלי ערך תיירותי סביב הנושא שנבחר

 בשיתוף פעולה בין הרשות לגוף המפעיל. 

)הנוגע בעלי פוטנציאל תיירותי שוב תושבים המתגוררים בי -נותני שירות מתוך הקהילה .3.6.1

סיפור מיוחד בעל לדוגמה: בעל מלאכה ייחודית/ עתיקה, בעל בית ישירות לנושא האירוע( 

 ון מיוחד ועוד. קבוצה בעלת כישראו ארכיטקטורה מעניינת, 

באחריותו של הגוף המפעיל לספק הדרכה בסיסית לנותני השירות ובעלי -הכשרת נותני שירות .3.7

העסקים המשתתפים באירוע והגברת יכולתם להכיל כמות רבה של מבקרים, הפיכת התוצר 

  שלהם לאטרקטיבי מבחינה תיירותית ושירות נאות לתייר.

ככזה המושך קהל רב ככל שניתן תוך  השיאון אירוע תכנ -מודל כלכלי מול נותני השירותים .3.8

 שימת דגש על פוטנציאל כלכלי נרחב ומגוון. 

ארץ "השיא במסגרת חודש שיווק ופרסום אירועי  הרשות.יתבצע ע"י  -שיווק מיתוג ופרסום .3.9

ולקראתו תוך חשיפת כל אירועי השיא, ובשימוש מגוון רחב של פלטפורמות תקשורת  "חדשה

 ארציות. 

                                                           
 4.23כמפורט בסעיף  1
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הקשורה אליה.  עירוניתמטעם הרשות או מטעם חברה איש קשר  -יקטור עירוניפרו .3.10

בקול הקורא ועד סיום מועדי הדיווח למשרד לאחר ממועד זכיית הרשות  הפרויקטור יפעל

הפרויקט במשרד וכן על שיתוף פעולה  מנהלאמון על קשר מתמשך וישיר עם  ויהיה האירוע,

 לספק המפעיל.  על פי הנחיות המשרד בין הרשות הדוק

 ע"י שיתוף פעולה בין הגוף המפעיל לרשות, תתקיים -אווירה תיירותית סביב האירוע ברשות .3.11

אווירה תיירותית סביב האירוע שתכלול התייחסות נאותה לביקוריהם של תיירים מחוץ 

ליישוב כגון: זמינות של מקומות לממכר מזון ושתייה, מידע נגיש )בשפות רלוונטיות לקהלי 

ד ובפלטפורמות מגוונות: אתר אינטרנט, דף נחיתה באתר הרשות, עמודי פייסבוק הנוגעים היע

לפעילות הרשות, שלטי הכוונה, מידע על מקומות ואטרקציות ועוד(, בתי שימוש זמינים, ניקיון 

 סביבתי ועוד. וטיפוח 

הדרכה קצרה וחד פעמית הניתנת לנותני השירות התיירותיים  -הכוונה תיירותית .3.11.1

רלוונטיים לאירוע דרך דף הסבר, הדרכה פרונטלית קצרה ועוד, שמטרתה לעבור על ה

 דגשים חשובים בכל הנוגע למתן שירות לתייר. 

  .2022עד סוף  – שנה  .3.12

כוללת תכנון האירוע, ארגון גורמים בקהילה/ בעלי עסקים לקראת האירוע,  -אירועהקמת ה .3.13

 תכנון השיווק ועוד, וכן יישום התכנון. 

בחודש לאחר מועד שליחת הודעת הזכייה  1-התקופה שמתחילה מה – אירועת הקמת התקופ .3.14

בכל .  ת התקצוב בכל התחייבויותיהבכפוף לעמידת מבקש 2022 במאי 31על ידי המשרד ועד 

יש להתחיל בהקמת המיזם מיד לאחר תחילת עבודתו של הגוף המפעיל מול הרשויות מקרה 

 הזוכות בקול הקורא. 

ובכפוף לשבוע הקלנדרי  1.6-30.6.2022-בין התאריכים -ברשות שיאל של אירוע ההוצאה לפוע .3.15

  שהוקצה לטובת העניין ע"י המשרד.

תינתן עדיפות לאירועים המגלמים בתוכם מיצוי של  -מדיניות מיצוי פוטנציאל אנושי ומקומי .3.16

כן תינתן  פוטנציאל ייחודי אנושי/ תרבותי/ מקומי גאוגרפי ועוד של הרשות ותושביה. כמו

כגון: פעילויות  ,קהילה עצמה במגוון תחומיםהשתתפות של גורמים בעדיפות לאירוע הכולל 

 חברתיות בן דוריות, פעילויות הסובבות היסטוריה ייחודית, תרבויות ייחודיות ועוד. 

. לדוגמה: ייחודומוקד גאוגרפי או אנושי בעל ייחוד המושך ביקורי תיירים בשל -אטרקציה .3.17

חלק מהאטרקציות יהיו כרוכות בתשלום ודי ומעניין, פעילות חברתית ייחודית וכד'. מופע ייח

רוע שיא מורכב כי אי למותר לציין  , בכפוף לבתי העסק השונים בכל רשות.ו/או הרשמה מראש

 ממספר מגוון של אטרקציות. 

ת הבנה מעמיקה של אופייה הייחודי של רשות מקומית ברמה התרבותי -ייחודה של רשות .3.18

חינות הבאות: ייחוד היסטורי, תרבותי, עדתי, מיקום מעניין ועוד. אין מדובר באפיון במה

כגון חלוקה למגזרים או כל אפיון פורמלי אחר, אלא אופי ייחודי לתושבי רשמי  אוכלוסייה

לדוגמה: אוכל ייחודי בו הקהילה מצטיינת, אתרים היסטוריים מעניינים,  הרשות או למיקומה.

  ., היסטוריה ייחודית ועודקלור, אמנות מיוחדת, מקצועות מיוחדיםסיורי פול
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 קול הקוראהעקרונות  .4

תמיכה במיזמים של עידוד תיירות ע"י מיועד לסייע לתושבי הפריפריה החברתית באמצעות  קול הקוראה

כמפורט להלן, כחלק מחודש "ארץ חדשה" על ידי  ייםתיירות שיארשויות מקומיות בפיתוח אירועי 

 דגשים הבאים:ה

 בלבד. 2022הקול הקורא הנו לשנת  .4.1

שלא בוצעו בשנים האחרונות הקול הקורא הנו להפקת וקיום אירועי שיא תיירותיים ברשויות  .4.2

 ע"י הרשות.

הנוהל יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. הודעה  .4.3

 ת והערבית.  בדבר פרסום הנוהל תפורסם בעיתון בשפה העברי

 בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות הסף ולאמות המידה על פי המפורט להלן תובאנה לדיון. .4.4

 המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו.  .4.5

 המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו.  .4.6

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות  .4.7

 המפורטים לעיל. 

לפי נוהל זה, כולן או  הלהעביר או להנחות לאחר את זכויותי תרשאיה התקצוב אינ בקשתמ .4.8

 . וחלקן, ללא הסכמת המשרד, מראש בכתב ובתנאים שייקבעו על יד

פי החלטתו ללא מתן המשרד רשאי לבטל את הנוהל  או חלקים ממנו או לפרסם נוהל  חדש על  .4.9

 הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה  .4.10

 )קריטריונים(, אלא במגבלת תקציב ומועדים.

שרד, בהתאם פניות על פי נוהל זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המ .4.11

 לזמינות התקציבית. 

היקף התקציב המוקצה לנוהל זה מוגבל. על כן, במקרה של ריבוי בקשות ובשים לב לגובה  .4.12

התקציב שיוקצה לטובת נוהל זה, המשרד שומר לעצמו את האפשרות לתקצב באופן מלא רק 

כל  את הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר עד לגמר התקציב או לתקצב באופן יחסי

 בקשה.

משיקולי תקציב והיקף הבקשות, המשרד שומר לעצמו את האפשרות לחלק את סך התקציב  .4.13

כלכלית )לכל אשכול יוקצה סך תקציב שונה -המוקצה לנוהל על פי אשכולות הרמה החברתית

כך שלאשכולות הנמוכים יותר יוקצה תקציב כולל גבוה יותר לחלוקה(, בהתאם לשיקול דעתו 

 ט בטבלת הניקוד., וכמפורהבלעדי

הגוף קבע את גובה התקציב לאירוע בכל רשות זוכה. תאם לתוצאות הקול הקורא, המשרד יהב  .4.14

מית ויבצע מולה את הליכי התכנון והביצוע כמפורט והמפעיל יצור קשר עם אנשי הרשות המק

במסמך זה. התשלום יבוצע מהמשרד לגוף המפעיל והרשות המקומית אינה נדרשת לשלם 

 לשהי לגוף המפעיל. תמורה כ

קול קורא זה הנו קול קורא תחרותי אשר הצפי לתמיכה הנו לשתיים עד שלוש רשויות בלבד.  .4.15

הבקשות המשרד רשאי להוסיף את הרשות הבאה בתור לפרויקט.  ,ככל שייוותר תקציב
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תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה, ותקציבו של כל אירוע ברשות מקומית ייקבע על פי תוצאות 

 קורא זה. קול 

 והפעילות במסגרת הפרויקט.שטחים כלל הבתתקיים אחריות הרשות בנוגע לביטוח ובטיחות  .4.16

באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם הגוף המפעיל בכל תהליכי התכנון והביצוע.  .4.17

אינה משתפת פעולה ומעכבת ומונעת את במקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומית 

  התמיכה שאושרה.ע, המשרד רשאי לבטל את תכנון או קיום האירו

כל שינוי תכנוני ו/או ביצועי דורש את אישור המשרד מבעוד מועד, על פי לוחות הזמנים שייקבע  .4.18

 תיקונים ו/או שינויים. המשרד לאישור 

 . וישווקו באופן שוויוני וללא עלות האירועים יהיו פתוחים לקהל הרחב .4.19

תחזוקה כלל מיקומי אירועי התיירות בתחומה לרבות הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את  .4.20

מדובר בעבודות שוטפות מעבר שוטפת, ניקיון המקום בכל זמני האירוע, ביטוח וכדומה. 

 לאחריות המוטלת על הגוף המפעיל עצמו. 

, בעלי עסקים מנותני השירותים התיירותיים )כולל אמנים 55%באירוע השיא, לפחות  .4.21

קים שכתובתם ביישוב הנתמך ואמנים המתגוררים בו, כאמור במהלך עסהנם  רלוונטיים ועוד(

 .השנתיים שקדמו לזכיית הרשות המקומית בקול קורא זה

מקורות המימון בפרויקט יהיו ממקורות המשרד או מתקציב הרשות המקומית ו/או גוף ביצוע  .4.22

 )נספח א'(.  טי(ציבורי או פר, בכל מקרה לא יתקבל מגוף אחר )ממשלתי .כדוגמת תאגיד עירוני

תתקיים חפיפת מועדים ולא שבוע קלנדרי אחד בו תתקיים הפעילות בתחומה  יוקצהכל רשות ל .4.23

קבעו על ידי המשרד על פי המתווה יקביעת סדר האירועים במהלך חודש יוני, י .בין הזוכות

רשות שתשלים את תהליך התכנון לאחר שלב הזכייה, מול הגוף המבצע אותו יבחר הבא: 

לקביעת לוחות הזמנים אלא אם המועד  אותה בחרה ראשונההעדיפות הד, תאושר לה המשר

הרשות הבאה תקבל את העדיפות השנייה וכן  י זוכה שהקדימה לסיים את התהליך.ייתפס ע"

 ה )בקשת העדיפויות בנספח א'(. הרשות לא תטען טענה כלשהי למשרד בהקשר ז הלאה. 

לאירוע וכל ציון האירוע ו/או ההכנות אליו במדיה הרשות מתחייבת כי כל פרסום הנוגע  .4.24

הקשורה אליה ו/או בפרסום שייצא על ידה ו/או מי מטעמה, יועבר לאישור המשרד מבעוד 

 (. ז'של המשרד )כמפורט בנספח תקצובו מועד ויכלול התייחסות לתרומתו ו

ו, בשיתוף בעוד הגוף המפעיל הנבחר ע"י המשרד אחראי על תכני האירוע, הפקתו ויישומ .4.25

האחריות הכוללת על  ולכן יובהר כי מדובר בתמיכה באירוע של הרשות המקומית  הרשות,

והן מבחינת קיומו של האירוע עמה, על פי דין האירוע היא של הרשות המקומית או מי מט

ת בקול קורא זה הרי שהיא מקבלת בפועל על כל המשתמע מכך. בהשתתפות הרשות המקומי

 על הרשותכל המשתמע מכך.  ר לגבי האחריותיות בכלל האירוע עלמועצמה את כל הא על

על פי התנהלות , בטיחותביטחון באירוע, שירותי כגון:  ,לות האחריויות הכוללות באירועמוט

ית לא תבוא בטענה למשרד הרשות המקומ. כויות יוצרים ועוד(דין בו ועוד )לרבות חוקי ז

 .)נספח א'( בהקשר זה
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ברשויות מקומיות זוכות מהפריפריה החברתית. התמורה תועבר וה כסף בשו יתמוךהמשרד  .4.26

ישירות לגוף המפעיל אשר יתכנן בשיתוף עם הרשות ויוציא לפועל את האירוע כחלק מאירועי 

  "ארץ חדשה".חודש 

תפעול פרק השיווק  טובתל ₪ 150,000סכום כסף של עד ב במקומית רשותהמשרד יתמוך ב .4.27

תקציב זה תפעל הרשות על פי הנחיות המשרד כפי שמוגדרות בסעיף והפרסום של הפרויקט. ב

 וכפי שיוגדרו בהמשך העבודה מול מנהל התכנית במשרד.  6.11

המשרד רשאי להכניס שינויים בתכנית המוצעת ע"י הרשות בהתאם לשיקולים תקציביים  .4.28

 ועוד. 

ותה לעניין אי עמידת הרשות בהתחייב תיחשב )נספח ט'( לצורך הפעלת הוראת קיזוז .4.29

 , כפי שהתחייבה במועד ההצעות לקול הקוראכמפורט להלן לאירוע המשלימות ההוצאות

)נספח השיווק והפרסום  לתקצובוכן אי עמידת הרשות בתנאי ההרשאה הנוגעים )נספח ח'( 

 ז'(. 

מנהלת /תורכב מראש אגף פריפריה חברתיתמשנה של וועדת התמיכות המשרדית וועדת ה .4.30

 משפטית. הלשכה החשבות ונציג הפרויקט, נציג 

 

 " )התמורה(ארץ חדשהתכנית " .5
ארץ "רשות מקומית העונה על ההגדרה "פריפריה חברתית", שתגיש בקשה להשתתפות בתכנית  .5.1

תעמוד בתנאי סף ובקשתה תאושר, תזכה לסיוע הגוף המפעיל בבניית תכנית  ",חדשה

רכיבים המקצועיים הנדרשים משלבת בתוכה את כלל המה שיאאופרטיבית ומפורטת לאירוע 

 אירוע.ה לפני ע"י המשרד, כולל רכיבים תקציביים מפורטים ותכנון מקדים של מספר חודשים

 . "ארץ חדשה"במסגרת חודש  השיא יארצי לאירוע מיתוגבנוסף תזכה הרשות ל .5.2

הרשות תזכה לסיוע הגוף המפעיל בהקמה של נותני השירות התיירותיים ובהכשרה בסיסית  .5.3

 של נותני השירות. בהתאם,

התיירותי שתאושר ע"י המשרד  השיאהרשות הזוכה תקבל סל יישובי )בהתאם לתכנית אירוע  .5.4

  לאחר עבודה משותפת בין הרשות לגוף המפעיל( שיכלול מן האלמנטים הבאים:

אירוע המתקיים בשטח פתוח, אשר אינו מוגדר  -הפקת אירוע חוץ תחת כיפת השמיים  .5.4.1

 ירועים מורשה באופן קבוע, ויש להנפיק עבורו רישוי על פי דין.ומוסדר כאתר להפקת א

אירוע חוזר המבוסס על מרכיבים דומים ומתקיים מספר  -הפקת אירוע תקופתי/מחזורי 

 פעמים במועדים שונים ו/ואו לקבוצות שונות

הפקה של חומרים ויזואליים אינפורמטיביים או שיווקיים או הדרכתיים  - הפקת דפוס .5.4.2

על גבי נייר / קאפה / בד / שמשונית ועוד, המסופקים במסגרת הפקת האירוע  מודפסים

 הנדרש.

שירות המציע תכנים כגון סיורים על ידי מורי דרך,  -עריכת סיורים/הדרכות/הרצאות  .5.4.3

 הדרכות וסדנאות במגוון תחומים והרצאות בנושאים שונים.

 ., זמני לאירועים ומקרניםציוד אורקולי לרבות הגברה, תאורה מסכ -ציוד מולטימדיה  .5.4.4
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 הפקה וארגון של אירועים מקומיים קטנים. -אירועים קטנים  .5.4.5

 הפקה וארגון של אירועים מקומיים בינוניים. -אירועים בינוניים  .5.4.6

 הפקה וארגון של אירועים מקומיים גדולים  -אירועים גדולים  .5.4.7

התמצאות,  מכלול שלטים במתחם האירוע ובסביבתו, לרבות שלטי הכוונה, -שילוט  .5.4.8

בטיחות ומידע כללי, המופקים בהפקת דפוס )הכוללת את מיתוג האירוע(, ונתלים בשטח 

 האירוע או מחוצה לו.

מופעים, הרכבים מוסיקליים, יוצרים לרבות במאים, כוריאוגרפים,  -תוכן אומנותי  .5.4.9

 כותבים, עורכים מוסיקליים, מלחינים וכדומה שהינם חלק מתכנית האירוע.

 רה משפה אחת לשפה אחרת במסגרת פרסום מידע אודות האירוע.המ -תרגום  .5.4.10

הגוף המפעיל ידאג לאישורים פורמליים בכל מוקדי האירוע  -לוגיסטיקה תומכת לאירוע .5.4.11

והאטרקציות למיניהן ככל שיידרש כגון: אישורי כיבוי אש, אישורי משטרה, אבטחה, 

 סידורי חנייה, סדרנים ועוד.  

מיתוג פרויקט "ארץ חדשה" ע"י מתן  -ם ושיווק התכניתוקית אחידה לפרסושפה שיו .5.4.12

שפה שיווקית אחידה הכוללת צבעים, לוגו, גופן ועוד, שתשרת את הרשות במגוון 

הפלטפורמות בהן עליה לפרסם את האירוע. הרשויות תקבלנה הזוכות בתכנית אתר 

ספק הגוף סייט( לצורך פרסום האירועים ואפשרות של רישום. בנוסף י-אינטרנט )מיני

 המפעיל, עיצוב הזמנות ושילוט באירוע. 

הגוף המפעיל יהיה אחראי על טיפול בהליך הוצאות רישוי לאירוע החל  –טיפול ברישוי  .5.4.13

משלב מילוי הטפסים לרבות קשר עם משטרת ישראל, משרד הבריאות, כיבוי אש, מד"א 

הגוף המפעיל יספק ועוד, ככל שיידרש על ידי הגורמים המוסמכים ועל פי חוק. כמו כן 

אבטחה, ביטוחים ככל שנדרשים, עלויות נגישות, עלויות סדרנים, ועוד ככל שנדרש עבור 

 האירוע. 

 

 תפקידי הרשות .6

עם אנשי הגוף  הפרויקטור העירוני ודלאחר בחירת הגוף המפעיל, יעב תכנון מקצועי של האירוע: .6.1

כך שיתאים מבחינה  השיאאירוע מפורט לאופרטיבי המפעיל בשיתוף פעולה בכדי להפיק תכנון 

משבוע  מקצועית למיצוי הפוטנציאל התיירותי, כולל תכנון תקציבי מפורט ועוד. שלב התכנון יחל 

ערכות מקדימה לאירוע ברשות חודשים קדימה. י. תכנית העבודה תתייחס להההודעה על הזכייהמ

ס על התכנית הראשונית התכנון המקצועי יתבס תכנית זאת טעונה באישורו הסופי של המשרד.

  שאושרה ע"י המשרד.

הרשות תפעל לייצר/ להקים/ לתווך בין  יוזמה באיתור נותני שירות תיירותיים פוטנציאליים: .6.2

פוטנציאליים בקהילה בתחומה לבין אנשי הגוף המפעיל, כולל איתור  םנותני שירות תיירותיי

, בשיתוף פעולה תחום החברתי ועודוהקמה במידת הצורך של מוקדים בעלי פוטנציאל תיירותי ב

בנוסף, יפעל הגוף עצמו להפיק את האירוע. בשיתוף הרשות, יחס . עם הגוף המפעיל ובתמיכתו
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 מכלל נותני השירות הרלוונטיים באופן ישיר לאירוע. 55%-נותני שירות מקומיים לא יפחת מ

   המשרד ייבחן נתון זה על פי דוח התקדמות לקראת האירוע.

על הרשות לפעול ביחד עם הגוף המפעיל על התכנית שאושרה ע"י  שוטפת על פי התכנון:פעילות  .6.3

  המשרד ולוחות הזמנים שבה.

כלל הפלטפורמות ם את האירוע  בהרשות תפרס פרסום האירוע באמצעי התקשורת של הרשות: .6.4

פי תקשורתיות בהן בכוחה להשתמש כגון: דף נחיתה באתר הרשות, דף פייסבוק רשותי וכן דה

. לצורך פרסום האירוע, הנוגעות לפעילות הרשות, ניוזלטר וכן  מקומונים ועודרשתות חברתיות 

לא יתקצב המשרד  תפעל הרשות על פי לוחות הזמנים שהוגדרו לכך בעוד מועד בתכנית שאושרה

 (ז')נספח  את פעילות השיווק והפרסום ברשות המקומית עצמה

, וכן שפרסום רוע לא יהיו פוגעניים בשום אופן וצורההרשות תהיה אחראית לכך שהתכנים באי .6.5

האירוע בתחומה יהיה מכבד ומותאם לקהלי היעד שנקבעו לאירוע. חל איסור על תכנים מכל סוג, 

תכנים וכן במסגרת האירוע, השוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 

  .לוסייהפוליטיים או מסיתים כנגד קבוצה מסוימת באוכ

 .הגוף המפעיל ידאג בסיוע הרשות, למתן "הכוונה תיירותית" לנותני השירות הרלוונטיים .6.6

הרשות תעמיד לטובת הפרויקט מנהל אירוע   פרויקטור התכנית מטעם הרשות )פרויקטור עירוני(: .6.7

הפרויקטור יהיה  .('א)נספח  , לא יאוחר משבוע לאחר מועד פרסום הזוכות בקול הקוראמטעמה

 ראי על התחומים הבאים:אח

 רשות, המשרד והגוף המפעיל.איש קשר ישיר בין היהווה  .6.7.1

 .התקדמות תכנון וקיום האירוע למשרד יהיה אמון על דיווח .6.7.2

 .שיתוף פעולה עם גורמי הגוף המפעיל בתכנון האירוע וביצועו בפועלאחראי על  .6.7.3

כללו קשר עם כלל שירותי הרשות היכולים לתרום להצלחתו של האירוע ובאת  מתכלל .6.7.4

מחלקות הרשות השונות הנוגעות בדבר כגון מחלקת לוגיסטיקה, מחלקת שירותים 

 קהילתיים, דוברות הרשות ועוד. 

 .גורמי תיירות פוטנציאליים ברשות על מיפוי ואיתור איאחר .6.7.5

  .על פרסום האירוע בפלטפורמות התקשורתיות בשימוש הרשות איאחר .6.7.6

   כלול הקשר בין גורמי הדוברות ברשות, אנשי הגוף יצירת שיתוף פעולה ותאחראי על     .6.7.7

  המפעיל וגורמי המשרד.

זורים ציבוריים ומקומות השייכים לה בתחומה, לטובת האירוע הרשות תקצה לטובת האירוע א .6.8

ולא תגבה דמי שכירות כאלה או אחרים מנותני שירות ואטרקציות המוגדרים שקשורים עצמו 

 צמו. לאירוע ע

. בהשתתפות הרשות ים אלו מצד הרשות תגרור הפסקה של הפעילות בשטחאי עמידה בתנא .6.9

  כלל תנאיו.המקומית בקול קורא זה הרי שהיא מקבלת את עצמה את 

האלמנטים עליהם נוקדה הרשות מ , באף אחדל הקוראאושרו שינויים לאחר זכית הרשות בקולא י .6.10

 בשלב ההצעות.

( ע"י פלטפורמות ירוע כחלק מחודש "ארץ חדשה"ם הא)פרסו שיווק ופרסום ארצי של כלל האירוע .6.11

, פרסום ע"י מובילי דעה ובלוגרים, הפרסום באינטרנט, פרסום בטלוויזי שיווקיות מגוונות כגון:
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פלטפורמות ולא בפרסום ושיווק בפלטפורמות כלליות ארציות מדובר בפרסום בעיתונות ועוד. 

. בהתאם לפלטפורמות הפרסום תהיה וכד'( )כגון מקומונים העומדות בפני הרשות לפרסום מקומי

שלב השיווק  חשיפה לכל האטרקציות שמציעה הרשות למבקרים מבחוץ ומידע על הביקור.

  :)נספח ז'( והפרסום יכלול את האלמנטים הבאים

לוחות זמנים  הרשות תשלח למשרד תכנית שיווק ופרסום הכוללת תכנית שיווק ופרסום: .6.11.1

, על פי פורמט שיפיץ המשרד ום ממועד ההודעה על הזכייהי 30-לא יאוחר מ ותקציבים,

התכנית טעונה אישור לכלל השיווק והפרסום בפלטפורמות הארציות.  ,לרשויות הזוכות

מראש של המשרד וכל חריגה ממנה/ הוספה/ שינוי ועוד יחייבו אישור נוסף בכתב של 

כגון: שיווק דיגיטלי  לפלטפורמות שיווקיות מגוונותהתכנית תכלול התייחסות המשרד. 

ברדיו, שיווק ופרסום בטלוויזיה  על גווניו, שיווק ופרסום בעיתונות ארצית, שיווק ופרסום

 ועוד. התכנית תותאם לתקציב אותו יקצה המשרד לטובת העניין. 

פורמט/ בכל פרסום שתוציא הרשות עליה להתבסס על השפה השיווקית/ ה שפה שיווקית: .6.11.2

 לטובת הפרויקט ולא לחרוג מהם.  הצבעים והמיתוג שיותוו

להיות האירועים בתחומי חלק מחודש "ארץ חדשה" הרשות תתייחס בפרסומים השונים  .6.11.3

בכל פרסום של המשרד ומיוזמתו. תקצובו של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, ב

הרשות תשים את לוגו המשרד ולוגו הרשות בלבד. לא יאושר פרסום עם לוגואים של גופים 

 נוספים כלשהם במסגרת הפרויקט.

הרשות תיידע את נציג המשרד בדבר הודעות לתקשורת/ ראיונות  ראיונות בתקשורת: .6.11.4

לתקשורת ועוד, מראש ובכל מקרה תציין מעל כל במה את היות האירועים חלק מחודש 

 של המשרד.  תקצובו"ארץ חדשה" מיוזמתו ו

מוקם על רקע לבן בצידו השמאלי בכל פרסום )מודעה, שילוט וכדומה( לוגו המשרד י .6.11.5

הפרסום )מיושר לשמאל(. לוגו הרשות המקומית יופיע בצד ימין למעלה   העליון של

 )מיושר לימין(.

המשרד לפיתוח הפריפריה, תקצוב בבכל מודעה יצוין בצורה בולטת בראש המודעה:  .6.11.6

 כן יצוין באופן בולט במודעה שהכניסה חופשית.-כמו הנגב והגליל.

ם, טוויטר, יוטיוב, רגבכל פרסום בפייסבוק, אינסט :יטלית ורשתות חברתיותמדיה דיג .6.11.7

טלגרם )להלן "מדיה דיגיטלית"( אודות פרויקט מתוקצב ו/או פעילות אחרת הקשורה 

לפרויקט מתוקצב ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יתויג דף הפייסבוק של 

יש רד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. @המש

יחויב בקבלת אישור הכולל אזכור היקף תקציבי,  כל אזכור המשרד במלל,כי לשים לב 

 מראש של הגורם המקצועי ובאישור מנהלת אגף תקשורת דוברות והסברה של המשרד.
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 תנאי סף  .7
 :במצטברלעמוד בכל התנאים כדלהלן  התמיכה תעל מבקש .7.1

 )נספח א'( .1-4אקונומי -במעמד סוציו רשות מקומיתהינה:  מיכהמבקשת הת .7.1.1

 .4.2כפי שהוגדר בסעיף  בשטח הפריפריה החברתיתבמלואה ממוקמת מיכה התשת מבק .7.1.2

ברשות כאירוע שיא/קונספט לא הופק  ,תמיכההנושא המוצג על ידי הרשות לצורך ה .7.1.3

חדשה שלא  הנה תכנית ע"י הרשות תכנית המוצעת .2021-2016המקומית בין השנים 

 (א'נספח ) .ברשות המקומיתהתקיימה עד כה 

. הפרויקטור העירוני יהיה איש קשר מטעמההרשות תעמיד לטובת התכנית  פרויקטור עירוני: .7.2

  (.א')נספח  בניהול פרויקטים לפחות בעל ניסיון של שנתיים

ט בסעיף התואמת את דרישות התכנון הראשוני כמפור תכנית ראשוניתעל הרשות לצרף לבקשתה  .7.3

  נספח ד'.בהמשך המסמך. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה תמלא המבקשת את  9.1

  הרשות תמלא ותצרף לבקשתה את כלל הנספחים הנלווים לקול הקורא. .7.4

 

 אופן בחינת הבקשות .8

 -ניקוד הבקשות .8.1

 הניקוד.רשויות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב  .8.1.1

י הרשויות רעיונות שיוגשו למשרד ע"ה בדהוועבחינת העמידה בתנאי הסף, תדון ל בכפוף .8.1.2

תקבל  המרביתכך שההצעה העומדת בפרמטרים בצורה  ,ההצעות, תדרג ותנקד אותםבשלב 

 עברו את תנאי הסף ינוקדו באופן יחסי. שנק'. כלל ההצעות  15 את מלוא

 ,)קישור בגוף נספח ג'( בטופס ממשל זמין ימולאבשני עותקים. עותק ראשון  יוגש' גנספח  .8.1.3

או סימנים מזהים כלשהם אשר יש בהם כדי  התייחסות כלשהי לשם הרשות המקומיתללא 

. לאמת מידה זו, תבוצע בצורה אנונימיתהבדיקה . לגלות אודות זהות הרשות המבקשת

 כחלק מכלל הנספחים של בקשת הרשות עותק שני של נספח זה, יצורף על ידי המבקשת

 .בהעלאת כלל הקבצים למרכב"ה

כמבוקש לעיל או תצרף את הנספח תוך ג' את נספח  תמלאומית אשר לא תצרף/רשות מק .8.1.4

 נקודות עבור אמת מידה זו.   0שהוא מגלה את זהות המבקשת תקבל 

  



 

12 
 

את מעטפות הרשויות ותנקד את יתר  הלאחר ניקוד הרעיונות בצורה אנונימית תפתח הוועד .8.1.5

 שלהלן:הפרמטרים כמצוין בטבלה 

 הוכחהאופן ה פרטים משקל נושא
וועדת המשנה תנקד סעיף זה על  נק' 15עד   2בחינת רעיון

 פי הפרמטר הבא:
והתאמה  מקוריות הרעיון

על פי  לעקרונות קול קורא זה
רמה  :שיקול דעתה הבלעדי

 10בינונית:רמה  ;נק' 15גבוהה: 
  ק'.נ  5נמוכה: רמה  ;נק'

מילוי נספח ג' )ללא זיהוי הרשות( על גבי 
 ין:פלטפורמת ממשל זמ

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

-מדד סוציו
 אקונומי

: 1אקונומי -רשות במעמד סוציו נק' 10עד 
 ;נק' 10

: 2אקונומי -רשות במעמד סוציו
 ;נק' 8

: 3אקונומי -רשות במעמד סוציו
 ;נק' 6

: 4אקונומי -רשות במעמד סוציו
 ;נק' 4

נכון למועד הגשת  דירוג הלמ"ס העדכני ביותר
 .הבקשות לתמיכה

בחינת 
תכנות יה

 תיירותית

וועדת הניקוד ייקבע על ידי  נק' 10עד 
שיקול דעתה לפי המשנה לפי 

 :שלהלן הפרמטרים
 10 :הגבוה - תתיירותיהתכנות 

 4: נק'; נמוכה 7: תבינוני נק';
 נק'. 

 ו'נספח 

בחינת 
תכנות יה

 יטוב כלכליומ

וועדת  ,זהפרמטר לצורך ניקוד  נק' 9עד 
יועץ בלהיעזר  עשויההמשנה 

 לפי הפרמטר הבא:כלכלי חיצוני 
 ;נק' 9גבוה:  - כלכליפוטנציאל 

 נק'. 4נמוך:  ;נק' 7בינוני: 

 ה'ח נספ

התרשמות 
הוועדה 

מהתכנית 
 המוצעת 

וועדת המשנה תבחן את התכניות  נק' 24עד 
ים המוצגות ע"י הפרמטר

 הבאים:
 -א. התרשמות מנושא האירוע
-הנושא מותאם לאופי היישוב 

 3בינונית:  נק'; 5ברמה גבוהה: 
 נק'. 1נמוכה:  נק';

 1נספח ד'
 

 -ב. תיאור האירוע
ברמה  -רמת תכנון האירוע 

נק';  4נק'; בינונית:  6גבוהה: 
 נק'. 1נמוכה: 

 2נספח ד'

את  מסייעת להכירהתוכנית ג. 
 -הרשות

וכנית מקדמת היכרות הת
תיירותית של המבקרים את 
הרשות המקומית על אופייה 

נק';  3וייחודה: ברמה גבוהה: 
 נק'. 1נק'; נמוכה:  2בינונית:

 3נספח ד'

                                                           
 8.1.3כאמור בסעיף  2

https://survey.gov.il/he/eretzhadasha
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נותני שירות חיבור ד. 
 אירועלקהילתיים -תיירותיים

 -שותפות קהילתית באירוע 
 3נק'; בינונית:  4ברמה גבוהה :

 נק'. 1נק'; נמוכה: 

 4ספח ד'נ

כהגדרתה  ה. אוירה תיירותית
 -לעיל 1בסעיף 

התכנון לאווירה תיירותית ברמה 
נק',  4נק', בינונית:  6גבוהה: 
 נק'. 2נמוכה: 

 5נספח ד'

הוצאות 
 משלימות

סך ההוצאות המשלימות  נק' 7עד 
לאירוע, הגבוה ביותר שיוצג 

יזכה את הרשות למשרד, 
נק'. יתר הרשויות  7המציעה ב

 לניקוד יחסי.  יזכו

 ח'נספח 

   75  סה"כ
 

 

 נק' 25עד  -ראיון פרזנטציה .8.2

לאחר בחינת תנאי הסף ושלבי הניקוד כפי שמצוינים בטבלה לעיל ע"י וועדת המשנה, יזומנו  .8.2.1

, לפרזנטציה בפני הוועדה תהבקשות בעלות הניקוד הגבוה ביותר עד לשלב הראיונו 6

 התמיכות המשרדית או וועדת המשנה מטעמה.

על הרשות להכין מצגת שתציג את הנושאים הבאים: התכנית הראשונית על כלל מרכיביה  .8.2.2

כפי שנתבקש, ההיתכנות הכלכלית של האירוע, ההיתכנות התיירותית של האירוע ופירוט 

 ההוצאות המשלות במידה ומוצעות. 

 

 נקודות לבקיאות ומתן מענה על שאלות  8 נק' 25עד  ציון ראיון
מענה ברמה  –נקודות  4נה ברמה מספקת; מע –נקודות  2)

מענה  –נקודות  8נקודות מענה ברמה טובה מאוד;  6טובה; 
 ברמה מצוינת.

 ן התיירותיהפן הכלכלי, פנקודות להצגת התכנית, ה 12
הצגה ברמה  –נקודות  6הצגה ברמה מספקת;  –נקודות  3) 

הצגה  –נקודות  12נקודות הצגה ברמה טובה מאוד;  9טובה; 
 מה מצוינת.בר

של הפרויקט מטעם  מהצוות המנהלנקודות התרשמות   5
 הרשות 

נקודות על פי התרשמות כללית  5-ל 0)ניקוד יינתן בין 
 מהצוות(

 

שלושה מטעם הרשות המקומית: ראש הרשות ו/או השתתפות , תידרש ןבשלב הריאיו .8.2.3

. משרדת, דובר הרשות והפרויקטור מטעם הרשות בוועדה שתתקיים בהרשו מנכ"ל

יודגש כי היעדרות אחד מבעלי התפקידים הנ"ל,  .ןהינה תנאי לקיום הריאיו השתתפותם

ללא צורך  -)ככל שיתקיים מועד נוסף(את הבקשה למועד הבא  תדחהפסול את הבקשה או ת
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תשומת לב של הרשויות המקומיות לתנאי זה שכן, לא תשמענה טענות בגין  בהנמקה נוספת.

 דרות של מי מבעלי התפקידים לעיל.פסילת הבקשות עקב היע

 

 תכנון הנדרש מהרשות במעמד הגשות לקול הקורא:  .9

בשלב ההגשות לקול  של אירוע השיא בשלב ההצעות לקול הקורא: תכנית ראשונית ע"י הרשות .9.1

לאירוע שיא התחום בזמן.  תיירותית ראשוניתהקורא, הרשות המקומית נדרשת להגיש תכנית 

היות מפורטת ככל הניתן ועומדת במטרות הנוהל כמפורט לעיל על התכנית התיירותית ל

ובדרישות המקצועיות המפורטות להלן )נספח ד'(. לאחר העבודה המשותפת והתכנון עם הגוף 

המפעיל יתכנו שינויים בתכנית ברמה האופרטיבית ובכל מקרה, תאושר התכנית ע"י המשרד 

 לפני ביצוע בפועל:

וע, כיצד ומדוע נבחר, האם וכיצד מתקשר עם אופי המקום/ מהו נושא האיר -נושא האירוע .9.1.1

האוכלוסייה ביישוב. לצורך כך, הרשות תפרט מהו אופי היישוב והקהילה והפוטנציאל 

 התיירותי הטמון בהם למיטב הבנתה. 

מהן האטרקציות המתוכננות ומדוע )קיימות וחדשות(, היכן ביישוב יתקיים  -תיאור האירוע .9.1.2

ב ככל שניתן, מה מצבם של המיקומים כיום )רמת ניקיון, לוגיסטיקה ועוד(. האירוע, בפירוט ר

הרשות תתייחס על פי הפירוט בנספח לצפי המבקרים בכל אטרקציה מתוכננת, בשלב הגשת 

על פי תפוסת המקום. כחודש לפני האירוע עצמו ובהתבסס בין היתר על נתוני  -הקול הקורא

 פרים מדויקים יותר. ההרשמה מראש, תציג הרשות למשרד מס

 מהו הזמן המוצע לקיום האירוע, מדוע. תיאור האירוע לפי ימים.  -לוחות זמנים .9.1.3

התכנית תתייחס לדרך שבה מבקרים מבחוץ יוכלו להכיר את הרשות  -מכירים את הרשות .9.1.4

באופן כללי, ההיסטוריה שלה ועוד. מדובר בהצעה בלבד ותוצא לפועל בכפוף לאישור ע"י 

    הגוף המפעיל.

האם וכיצד האירוע מתייחס לקהילה במקום, לייחודה. האם  -שותפות הקהילה באירוע  .9.1.5

במהלך האירוע משולבות אטרקציות הכוללות חשיפה לפעילות חברתית כלשהי ביישוב, שיח 

 משותף וכו'.

במידה וכן, מי הם  -האם קיימים נותני שירות תיירותיים קהילתיים בנוגעים לנושא  .9.1.5.1

 ומה השירותים התיירותיים שהם מציעים.

כיצד ניתן לפתח ברשות אווירה תיירותית מתאימה סביב  -אווירה תיירותית סביב האירוע .9.1.6

האירוע, כיצד השירותים הנלווים הניתנים ביישוב יותאמו לקהל היעד. תידרש התייחסות 

 למזון ושתייה, מידע נגיש, שירותים ועוד. 

כיצד הרשות מציעה למטב הכנסות מהאירוע לטובת  -ומיטוב כלכלי של האירוע התכנות .9.1.7

 )נספח ה'(, תוך כדי שמירה על אטרקטיביות תיירותית גבוהה נותני השירות הרלוונטיים

הרשות תפרט כיצד האירוע המוצע הנו בעל התכנות תיירותית על פי  -התכנות תיירותית .9.1.8

 הפרמטרים בנספח ו'. 
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 ותהוצאות משלימ .9.2

בשלב ההצעות יגישו הרשויות לצורך ניקוד, פירוט של הוצאות משלימות לאירוע אותן תממן  .9.2.1

 .(ח')נספח  הרשות מתקציבה

כגון: ולכן לא יכללו תשלומים ההוצאות יהיו תוספתיות להוצאות האירוע הבסיסיים ) .9.2.2

התחייבות לסכום תוספתי לחלק השיווק  , לדוגמה:תשלומי רישוי, ביטוחים או אבטחה(

התחייבות למימון שיווק מעבר לנדרש מהרשות, התחייבות , (11.6 סעיףב יןצוכמ) הארצי

 בקשתב למימון מופע או מופעים מסוימים במסגרת האירוע, התחייבות למימון הסעות ועוד.

 . ורכישת רכוש קבוע הרשות לא ייכללו הוצאות שכר

ת שמציעה הרשות יתוקצב. התקצוב הגבוה ביותר אליו הוצאות המשלימול שורה בנספח הכ .9.2.3

 נק'. 7-תתחייב הרשות, יזכה ב

ביצועה . במעמד ההצעות לקול הקורא הנה מחייבתלהוצאות המשלימות התחייבות הרשות  .9.2.4

הנהלת חשבונות כרטסת  ייבדק על ידי האגף המקצועי במשרד ועל ידי החשבות באמצעות

 .ייעודית

ות המשלימות כנ"ל יתוקצבו מתקציבה של הרשות או גוף הרשות מתחייבת כי ההוצא .9.2.5

, וכן לנהל כרסטת הנהלת חשבונות מטעמה ולא מכל גוף פרטי, ציבורי או ממשלתי אחר

 .ייעודית להוצאות המשלימות

 . )נספח ט'( הוראת קיזוז תופעלסעיף זה על  .9.2.6

 

 משרדית ת משנהועד .10

 הוועדה תורכב מהנציגים הבאים, כלהלן:  .10.1

 חבר וועדה –יר פריפריה חברתית במשרד או נציגו ראש אגף בכ .10.1.1

 חבר וועדה -חשב המשרד או נציגו  .10.1.2

 חבר וועדה -יועמ"ש המשרד או נציגו  .10.1.3

 משקיף -דוברת המשרד או נציגה .10.1.4

 נוקדה באופן מלא ותבתנאי הסף, ולאחר שהבקש עמידותן הנבדקשהוועדה תדון בכל הבקשות  .10.2

 . וועדת המשנה תמליץיו מנומקות וחתומותהוועדה יה מלצות. כל הלמעט שלב הפרזנטציה

 . לוועדת התמיכות המשרדית לקבלת החלטה סופית

המליץ חברים. הוועדה רשאית ל 3קוורום להתכנסות הוועדה ולקבלת החלטה מחייבת הינו  .10.3

הבקשה באופן מלא, באופן חלקי, לדחות את הבקשה או לבקש על לוועדת התמיכות המשרדית 

 תוקנת ומעודכנת בהתאם להערות הוועדה.מהרשות להגיש תכנית מ
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 בחינת הבקשות .11

כל הבקשות תובאנה לדיון בפני הוועדה. בקשות שתוגשנה באיחור, תיפסלנה על הסף או תדחנה  .11.1

 למועד הבא ככל וייקבע. 

בשלב הראשון תיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף. בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף,  .11.2

 תיפסלנה.

חן התכנית המוצעת מבחינה תיירותית וכלכלית. הוועדה תעריך את היתכנות בשלב השני תיב .11.3

. הוועדה רשאית להיעזר 9.1התכנית וסיכויי הצלחתה, על פי הפרמטרים הנדרשים בסעיף 

 בבחינת הבקשה בשירותי ייעוץ חיצוניים.

רד הוועדה תדון בעניין הקצאת תקציב לטובת מיזמי אירועי שיא תיירותיים, מתקציב שהמש .11.4

 ייעד לכך. 

 התקציב יאושר, אם אכן נכון וראוי לתתו, על פי הפרמטרים של ניקוד הבקשות. .11.5

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום  .11.6

 .קול הקוראהזדמנות שווה לכל מבקש בהתאם ל

 בחן בקשה שעניינה פיתוח אזור תיירות פיסי בישוב. ילא ת .11.7

ל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי כ .11.8

 נסיבות העניין. החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

המשרד עשוי להסמיך יועץ חיצוני שתפקידו יהיה בחינת היתכנות תיירות וכלכלית של המיזם  .11.9

 תוך שיקול דעת המשרד.

קול הקורא תוך הקפדה על עמידת הבקשה בדרישות הכל בקשה תיבדק על סמך אמות המידה ו .11.10

המפורטים לעיל. דהיינו, מה מהות הבקשה מבחינה מקצועית וכיצד המיזם צפוי ובעקרונותיו 

לתרום למטרות המוגדרות לעיל. הוועדה תיבחן, כי לא מדובר בפרויקט שאמור היה לצאת אל 

העביר בקשה כלשהי למועד ועדה . המשרד רשאי ל(א')נספח  הפועל, גם ללא מעורבות המשרד

 אחר, בכפוף להשלמות והבהרות או לפסול את התכנית.

 זה. קול קוראבשלב השלישי הבקשות תדורגנה על פי אמות מידה המפורטות בהמשך ל .11.11

הוועדה תקבע את אופן ושיטת תקצוב הבקשות, על פי מספר הבקשות, היקפן והתקציב שיעמוד  .11.12

 וועדה על סמך אמות מידה ובאופן שוויוני ושקוף. לרשותה. התקצוב יבוצע על ידי ה

המשרד יהיה רשאי, בכל שלב משלבי הפעילות, להפסיק את הפעילות, לצמצם או להרחיב את  .11.13

התקציב הכולל ו/או לשנות את אופן הסטתו; הכל לפי זמינות תקציבית, מהלך התכנית 

 ושיקולים עניינים ומקצועיים.
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 החלטות הוועדה  .12

אית לא לאשר את המיזמים בהתאם להתרשמות מהמיזם במסגרת הריאיון, אף הוועדה רש .12.1

 אם ההצעה עמדה בתנאי הסף שנקבעו והכל בהתאם לשיקול דעתה.

 הוועדה תקבע את הניקוד הסופי לכל בקשה.  .12.2

 הוועדה תחליט אודות הבקשות להן יאושר תקציב. .12.3

ות. התוצאה שתתקבל סך התקציב יחולק בסך הניקוד של כל הבקשות התקינות והמאושר .12.4

והתוצאה היא סכום "שווה הכסף" בו  יוכפל בניקוד של כל בקשה ₪ X-לנקודה. ה ₪ Xתהיה 

 .תיתמך הרשות

 

 אופן חלוקת התקציב .13

 לכל רשות יאושר תקציב לאירוע שיא תיירותי אחד בלבד.  .13.1

 התקציב המשרדי המאושר לכל רשות יועבר לגוף המפעיל ישירות לביצוע התכנית.  .13.2

לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולתקציבו  פהכפו התקציב הקצאת .13.3

 המאושר של המשרד.

וכפופה לתקציב הכולל   ₪ 1,000,000רשות מקומית אחת הינה עד אירוע בתקרת התקציב ל .13.4

שיוקצה לוועדה ולניקוד שיינתן לרשות. המשרד רשאי לתקצב חלק יחסי מהבקשה של הרשות 

 לכלול אלמנטים לכלל הרשויות בפרויקט. יעשו תקציב זה. בהתאם לטבלת הניקוד

יובהר כי התקציב שיאושר הינו בהתאם לניקוד ולהחלטת הוועדה כאמור. יחד עם זאת, צמצום  .13.5

היקף התכנית או ביצוע חלקי, לאחר אישור התקצוב, לא יאפשר יתרות לרשות לאחר סיום 

 האירוע. 

תיפסל ועבודת הגוף  –לעמוד באחד מתנאי הסף תכנית לגביה יתברר, בכל שלב, כי חדלה מ .13.6

 המפעיל בה תיעצר. 

הקצאת התקציב תתבצע בצורה שוויונית ושקופה בין כל הבקשות על פי האמות המידה לעיל.  .13.7

כלכלית -המשרד רשאי לפצל את התקציב למספר קטגוריות, על פי אשכולות הרמה חברתית

 ית. של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או חלוקה גאוגרפ

המשרד רשאי לבצע שינויים בתכנית  מול הרשות המקומית על השתתפות הרשות במימון  .13.8

 המיזם והיקפה. 

ישירות  ₪ 150,000קצה בצורה של הרשאה תקציבית, סכום כסף של עד כאמור, המשרד י .13.9

 בתכנית.  הארצי לרשות על מנת שתוציא לפועל את שלב השיווק והפרסום
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 מקומיתביקורת ובקרות ברשות  .14

הפרויקטור העירוני יעביר למנהל הפרויקט במשרד דוחות התקדמות בכל הנוגע לתכנון האירוע  .14.1

בשטח, בשיתוף פעולה עם הגוף המפעיל, ויהיה בקשר מתמשך עם מנהל הפרויקט במשרד. 

 :ועל פי פורמטים סדורים שיותוו ע"י המשרד שליחת הדוחות תתבצע בפעימות הבאות

דיווח בנוגע לסטטוס ואופן  -עבודתו של הגוף המפעיל עם הרשותשבועיים לאחר תחילת  .14.1.1

 תחילת הפעילות המשותפת.

דיווח בנוגע לשינויים בתכנית במידה ובוצעו  -עד חודש לאחר כניסתו של הגוף המפעיל .14.1.2

 וקבלת אישור המשרד. 

שר דוח בנוגע להתקדמות תכנון האירוע על פי כלל פרטיו כפי שאו -לפחות חודש לפני האירוע .14.1.3

 סופית ע"י המשרד, קבלת כלל האישורים הנדרשים ועוד. 

ישלח הפרויקטור העירוני  דוח מפורט המתאר את  -עד שבוע לאחר סיום מועד האירוע .14.1.4

הנעשה באירוע מידי יום. הדוח יכלול כמות משתתפים מדויקת ככל שניתן, השוואה בין 

 תכנון לביצוע ועוד. 

ר ומתמשך בין הפרויקטור העירוני למנהל התכנית כלל דוחות אלו הנם בתוספת לקשר ישי .14.1.5

 מטעם המשרד. 

 

 דרישות נוספות ופיקוח .15

 ה, כדי לקבל הבהרות להצעמבקשת התמיכהאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה להמשרד רש .15.1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי או להסיר

ינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בח .15.2

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

 לשם קבלת החלטה.  םהנחוצים לדעת

הגורמים וכן לזמן את  במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי ומי מטעמו המשרד .15.3

 ך הצגת הפרויקט.לצור משרדלהרלוונטיים ברשות המקומית 

מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. אי שיתוף  מנהל התכנית .15.4

, יביא לעצירת הפעילות מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול מנהל התכניתפעולה עם 

 להביא לביטול תקצוב המשרד. 

 במהלך כל שנת עבודה תיערך בקרה מטעם המשרד, בהתאם לשיקול דעתו.  .15.5

 לרבות) השונים התקשורת אמצעי ובכל, לתכנית הקשור פרסום מטעמה בכל מחויבת, הרשות .15.6

 המשרד שם רישום באמצעות, במיזם המשרד שותפות את לציין( וכדומה אינטרנט, מודעות

במידה . הכרחית זה בתנאי עמידה. המשרד דובר עם מראש ואישור תיאום ובאמצעות ולוגו

 .(ז')נספח  המשרד בשיתוף יתוכנן מיזם הואלרגל חניכת ה ויתקיים אירוע

 הרשות תוודא כי משתתפי המיזם מודעים להשתתפות המשרד במיזם. .15.7
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 נציגי המשרד .16

לילך נסים, מנהלת תחום רשויות  'היא גב ומנהלת התכנית ת המשרד האחראית לנוהל זהנציג .16.1

שאלות "תרת נסים תחת הכו 'יש להפנות אל גב השאלות והבירוריםופיתוח אסטרטגי. את 

 .lilachni@png.gov.ilבמייל  "2022"ארץ חדשה" לשנת  קול קוראהבהרה ל

 על פי לוחות הזמנים המפורטים לעיל, המשרד בכתב בלבד תלנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  .16.2

 תי השאלות הגיעו לנציגבאמצעות הדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כ ,17.8בסעיף 

www.negev-ויפורסמו באתר המשרד בכתובת  בכתב בלבד לפונים תשובות יינתנו .המשרד

galil.gov.il  2022.01.04 –לא יאוחר מ. 

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  .16.3

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראותצעות, וכן לשנות מועדיםה

 

  מיכההנחיות להגשת בקשות לת .17

להצעות יש לצרף את הטפסים, אותם ניתן להוריד מאתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  .17.1

 .  il.gov.ilgal-www.negevוהגליל בכתובת 

 בנוסף לצירוף נספח ג' עם כלל נספחי הקול הקורא המלאים במערכת המרכב"ה, כאמור, .17.2

, את תיאור הרעיון סביבו יתקיים האירוע, תוך פירוט במערכת ממשלת זמין, תמלאהרשות 

 (.ג'כמבוקש. )נספח 

על גבי  16.01.2022הבקשות לתמיכה, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לא יאוחר מיום  .17.3

 .הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן באמצעות מערכת מרכב"ה

בקשות התמיכה והנספחים הנדרשים לפי הוראות קול קורא זה יוגשו בשפה העברית, אך  .17.4

 :כת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היאורק, באמצעות מער

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal)  הנחיות להגשת ל י"בנספח  . ראה(פורטל מרכב"ה

 .בקשה במערכת המרכבה

www.negev-באתר המשרד בכתובת   רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם המשרד .17.5

galil.gov.il וכן לשנות מועדים בקשות, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ,

 .ועל פי שיקול דעת נוהלותנאים אחרים הנוגעים ל

 ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית.  .17.6

טופס הפניה מוגש למגישים בקובץ וורד אותו ניתן להוריד מהאתר כאן. את הטפסים חובה  .17.7

 למלא בקובץ וורד ולהוסיף במידת הצורך שורות ופרטים.

סים בדוא"ל: רשות המבקשת הבהרות בקשר לקול קורא זה, רשאי לפנות לגב' לילך נ .17.8

lilachni@png.gov.il  2021.12.22פניות כאמור תתקבלנה לא יאוחר מיום. 

mailto:lilachni@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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שאלות ההבהרה יכללו את הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלות, פרטי השואל,  .17.9

 כתובת הדוא"ל למענה וטלפון נייד. 

 המשרד יפרסם את שאלות ההבהרה והמענה להן באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב .17.10

 04.01.2022בקטגוריית מכרזים עד לתאריך   https://goo.gl/f6fGPdוהגליל בכתובת 

באחריות המתעניינים והמציעים להתעדכן באתר מעת לעת בשינויים ו/או בהבהרות 

 כאמור.   

 .12:00בשעה  2022.01.16המועד להגשת בקשות על פי נוהל זה הינו  .17.11

שצוינו יובאו לשיפוט בפני  בקריטריונים כל הבקשות שיוגשו במועד, ייבדקו והעומדות .17.12

 . וועדות המשנה והמשרדית

 :לכלול את המרכיבים הבאים הגשהעל ה .17.13

 

 

מספר 

 מרכיב

 הערות מהות

 כמוצג להלן טופס פניה ראשוני 1

 כמוצג להלן  יאור הרעיוןת 2

 ראה מפרט התכנית, להלן תכנית ראשונית 3

  כמוצג להלן כלל הנספחים והאישורים 4

איון, המגישים יוכלו לבצע שינויים יכפי שתוצג ביום הר מצגת  5

 איוןיקלים במצגת לקראת הר
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 טופס בקשה: נספח א'

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 בקשת השתתפות לתכנית "ארץ חדשה" בפריפריה חברתיתהנדון: 

 __________________ שם הרשות המקומית:____________________________

  :3שם הפרויקטור העירוני

  טלפון נייד:

  דוא"ל:

  תפקיד נוכחי:

האם קיים ניסיון מצטבר של שנתיים בניהול 
 פרויקטים:

 

 

 התחייבות הרשות המקומית

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________, מודיעים בזאת כי הרשות המקומית 

ומתחייבת לעמוד בכל הדרישות המפורטות  ,"ארץ חדשה"גים מעוניינת להשתתף בתכנית אותה אנו מייצ

 בקול קורא זה. 

מקורות המימון בפרויקט יהיו ממקורות המשרד או מתקציב הרשות המקומית ו/או גוף ביצוע כדוגמת 

 תאגיד עירוני.  

 וע שיא/קונספט ברשות המקומית נושא המוצג על ידי הרשות לצורך תמיכה בקול קורא זה, לא הופק כאירה

 . 2016-2021בין השנים 

 ברשות המקומיתהנה תכנית חדשה שלא התקיימה עד כה  ע"י הרשות תכנית המוצעתה . 

 התכנית המוצעת לא הייתה אמורה לצאת לפועל ללא תמיכת המשרד. 

 על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר. ________ של הרשות:  מעמד סוציו אקונומי 

                                                           
 חיים עדכניים של הפרויקטור המוצע.חובה לצרף קורות  3
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 שות מתחייבת לדאוג לתחזוקת מיקומי אירועי התיירות בתחומה בכל שעות היום )תחזוקה שוטפת, הר

 ניקיון, ביטוח וכד'(. 

 4העדפות הרשות בנוגע ללוחות זמני הפעילות בתחומה: 

שבוע קלנדרי תאריכים עדיפות

 2022בחודש יוני 

 5 4-1דירוג עדיפות הרשות מ

  שבוע ראשון69-6.6. א'

  שבוע שני616-12.6. ב'

  שבוע שלישי623-19.6. ג'

  שבוע רביעי730-26.6. ד'

 

 

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו, וכי בכוונתנו 

בתנאי הקול הקורא, לא יתאפשר  לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. ידוע לנו כי ללא עמידה

 .פרויקט ע"י המשרדתקצוב ה

 מורשי חתימה: 

 

 

 שם:______________  ת"ז:____________  תפקיד:____________ חתימה:___________

 שם:______________  ת"ז:____________  תפקיד:____________ חתימה:___________

 

 חותמת הרשות: _____________    תאריך:______________

 

                                                           
 ככל שהרשות לא תדרג את המועדים, המועד ייקבע ע"י המשרד ולרשות המקומית לא תעמוד כל טענה בהקשר זה.  4
 עדיפות אחרונה.  -4עדיפות ראשונה, עדיפות  -1עדיפות  5
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 על מורשי החתימה של הרשותאישור עו"ד : ב' נספח

 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .___________________סוג התארגנות: ____ .2

 _______.________מס' מזהה:___________ .3

ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי  .4

 חותמת, אם יהיו:

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________     __________________ ____________ 

 טלפון             כתובת               שם עו"ד  

     _________              __________________             ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון          תאריך
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 : תיאור הרעיוןג'נספח 

,  למלא את המבוקש בחלק זה באופן  "ארץ חדשה"על הרשות המבקשת תמיכה והשתתפות בפרויקט 

למסמכי הקול הקורא(. יובהר כי טופס זה רלוונטי לבחינת הרעיונות  1.1.3-5יפים מפורט )כאמור בסע

 ומקוריותם ונתון למתן ניקוד. 

)בנוסף להכללתו עם יתר הנספחים של הקול  יועלה ע"י הרשות כטופס במערכת ממשל זמיןנספח זה 

 https://survey.gov.il/he/eretzhadasha: בקישורהקורא דרך המרכב"ה( 

לתשומת לב הרשויות נספח ג' מוגש פעמיים. פעם אחת במסגרת כלל 

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשות באמצעות מערכת המרכב"ה ופעם 

 שניה ללא זיהוי באמצעות הקישור הנ"ל )מערכת ממשל זמין אנונימית!(.

 ל התייחסות לזהות הרשות. מענה על השאלות הנ"ל לא יכלו

 ?מהו הרעיון סביבו יתקיים האירוע 

 

 

 

 

 לעמדת הרשות, הנושא עתיד למשוך תיירים מחוץ ליישוב?  מדוע 

 

 

 

 

  ?מה הם המאפיינים הייחודיים ברעיון המוגש 

 

 

 

 

 

https://survey.gov.il/he/eretzhadasha
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 : תכנית ראשונית'דנספח 

 הנחיות כלליות: 

 למסמכי הקול  8.2.1ופן מפורט )כאמור בסעיף זה בא נספחעל הרשות למלא את המבוקש ב

יובהר כי מילוי טופס זה הנו חלק מתנאי הסף להשתתפות בתכנית וכן נתון למתן ניקוד  הקורא(.

 . שרדיתבכפוף להתרשמות הוועדה המ

  ניתןהיש לכתוב את הדברים בצורה מפורטת ככל 

  .ניתן להוסיף שורות ועמודים/ לשכפל טבלאות במידת הצורך 

 (תכנית ראשונית) נושא האירוע :1'ד

 

  שם הרשות:

 

  נושא האירוע:

  מדוע נבחר:

 

 

 

 

 

  :שם האירוע

 

, תעשייה )נא להתייחס לאפיונים ייחודיים של הקהילה או קבוצות בה יישובמיפוי אפיון האוכלוסייה ב

 או מקצועות מיוחדים, מאכלים מיוחדים שהקהילה ידועה בהם ועוד(:
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מקומות מיוחדים שקיימים ביישוב )מבנים בעלי חשיבות ארכיטקטונית/  -אפיון המקום עצמו

 .(היסטורית/ תרבותית/ דתית, טבע מיוחד בקרבת מקום ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו הפוטנציאל התיירותי של הישוב כפי שתופסת אותו הרשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ירוע מתקשר לאפיון המקום/ האוכלוסייה/ הפוטנציאל התיירותי?כיצד נושא הא
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 )תכנית ראשונית( : תיאור האירוע2'ד

 מתוכננת. על כל אטרקציהיש למלא נתונים 

  מנותני השירותים התיירותיים )כולל אמנים, בעלי  55%יש לזכור כי באירוע השיא, לפחות

שכתובתם ביישוב הנתמך ואמנים המתגוררים בו, כאמור  עסקים רלוונטיים ועוד( הנם עסקים

 .במהלך השנתיים שקדמו לזכיית הרשות המקומית בקול קורא זה

  האטרקציה המתוכננת

 )סיורים מיוחדים, בתי עסק רלוונטיים לנושא האירוע, יוזמות חברתיות רלוונטיות, מופעים ועוד( 

תיאור האטרקציה והסבר על הרלוונטיות שלה 

 וע:לאיר

 

 

 

נא לפרט  -במידה וחדשה/ יש צורך להקימה) האם האטרקציה חדשה/ יש צורך לארגנה או שקיימת ביישוב

 במה הדבר כרוך(

 

 

 

  סמנו את האפשרות הנכונה -מחוצה לו לאירוע ביישוב או מגיעה פועלת בשגרההאם האטרקציה 
 מחוץ ליישוב מתוך הישוב

  חס לתפוסת המקום בשלב זה(מבקרים מוערכת )יש להתייכמות 

 

סיורים מיוחדים, בתי עסק רלוונטיים לנושא האירוע, יוזמות חברתיות רלוונטיות, )  האטרקציה המתוכננת

 מופעים ועוד(

תיאור האטרקציה והסבר על הרלוונטיות שלה 

 לאירוע:

 

 

 

נא לפרט  -צורך להקימה )במידה וחדשה/ יש האם האטרקציה חדשה/ יש צורך לארגנה או שקיימת ביישוב

 במה הדבר כרוך(

 

 

 

  סמנו את האפשרות הנכונה -מחוצה לולאירוע ביישוב או מגיעה פועלת בשגרה האם האטרקציה 

 מחוץ ליישוב מתוך הישוב

  כמות מבקרים מוערכת )יש להתייחס לתפוסת המקום בשלב זה(
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 (, ניתן להוסיף שורותים במהלך כל זמן האירועכלל המיקומלגבי )יש לפרט  היכן בישוב יתקיים האירוע

  שם המקום:

 האטרקציות המתוכננות בו:

1 . 6. 11. 

2 . 7. 12. 

3 . 8. 13. 

4 . 9. 14. 

5. 10. 15. 

  תיאור המקום עצמו:

 

 

 

  )רמת ניקיון, נגישות, הסדרי חנייה וכו'(:רמת התחזוקה במקום 

 

 

 

 

  שם המקום:

 :מתוכננות בוהאטרקציות ה

1 . 7. 13. 

2 . 8 . 14. 

3 . 9. 15. 

4 . 10. 16. 

5. 11. 17. 

  תיאור המקום עצמו:

 

 

 

  רמת ניקיון, נגישות, הסדרי חנייה וכו'(:) רמת התחזוקה במקום

 

 

 

 



 

29 
 

. ועמהו הזמן המוצע לקיום האירוע, מדוע )תאריכים מסוימים של התחלה/סוף, משך האיר -לוחות זמנים
 . ( ניתן להוסיף שורות

 צהריים. -בכל התכנון הנ"ל יש להתייחס לזמני ערב/ בוקר

    :מהו משך האירוע המוצע

)מה  מדוע וכיצד הוחלט על משך האירוע 

 השיקולים שהובילו לכך(:

  

   

   

   

   

   

 תיאור האירוע על פי ימים:

 מיקומים רלוונטיים יום
 פירוט

 זמן אטרקציות מוצעות 6 זמן ותאטרקציות מוצע

1 

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

2 

 

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

                                                           
 בוקר/ צהריים/ ערב 6
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 ימים: תיאור האירוע על פי

 פירוט מיקומים רלוונטיים יום

 זמן אטרקציות מוצעות זמן אטרקציות מוצעות

3 

 

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

4 

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

5 

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  
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 : מכירים את הרשות )תכנית ראשונית(3'ד

 התכנית תתייחס לדרך שבה מבקרים מבחוץ יוכלו להכיר את הרשות באופן כללי, ההיסטוריה שלה ועוד.

 הגוף המפעיל.   ו לשיתוף פעול עם המשרדמדובר בהצעה בלבד ותוצא לפועל בכפוף 

)כיצד, מתי והיכן, ע"י ברושורים, מרכז מידע  מה הם הדרכים בהן יכירו מבקרים חיצוניים את היישוב

 :ועוד(

 

 

 

 

 

 

 

 

אקטיביות, נגיש טראינשיקולי כמות מבקרים, נוחות, )  מה הם השיקולים שהביאו להצעת דרכים אלו

 :לילדים ועוד(

 

 

 

 

 

 

 

 בנוגע לישוב, לאופיו, להיסטוריה שלו ועוד(:) שוב לרשות להעבירמה יהיה המידע ש
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 )תכנית ראשונית( שותפות הקהילה באירוע: 4'ד

סדנאות בישול, למשל: ) ועאירמחוברים/משתתפים בקהילתיים -תיאור האופן בו נותני שירות תיירותיים 

האם משולבות אטרקציות הכוללות חשיפה ו  (ככל שרלוונטיועוד,  להקת נוער, פעילות חברתית מיוחדת

  לפעילות חברתית כלשהי ביישוב, שיח משותף וכו'.

 נותני שירות תיירותי פוטנציאלים מקרב הקהילה

נותני השירות 

התיירותיים 

 הקהילתיים

 קחו חלק באירועימדוע מוצע שי תיאור
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 )תכנית ראשונית(: אווירה תיירותית 5'ד

כיצד ניתן לפתח ברשות אווירה תיירותית מתאימה סביב האירוע, כיצד השירותים הנלווים הניתנים ביישוב 

 היעד. תידרש התייחסות למזון ושתייה, מידע נגיש, שירותים ועוד. יותאמו לקהל 

 לפתח אוויר תיירותית סביב האירוע בפרמטרים הבאים:כיצד מציעה הרשות המקומית 

 

 :(פרסום מקומי/ מרכזי מידע בשטח/ מידע דרך האינטרנטבדרכים מסורתיות/ ) הנגשת מידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוגיסטיקה תומכת 

 :בתי שימוש זמינים, ממכר מזון ושתייה זמינים, מקומות ישיבה, מקומות חנייה ועוד( )ניקיון,

 

 

 

 

 

 

 

תאורה, ציון )שלטי חוצות, מהו התכנון האמנותי וכיצד הרשות מציעה לתכנן את נראות היישוב בזמן האירוע 

 :בתי עסק רלוונטיים ועוד(
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 : התכנות ומיטוב כלכלי'הנספח 

 

 בצורה שלא השירות במסגרת האירוע לנותני  על הרשות להציג תכנון למיטוב כלכלי של האירוע(
 תפגע בפוטנציאל התיירותי(. 

 .הרשות תמלא נספח זה בפירוט ובנימוק רב ככל שניתן. נספח זה הוא חלק מהניקוד בקול הקורא 

  שירות השונים:נותני הה כלכלית מול כיצד מציעה הרשות למטב את תכנון אירוע הקונספט ברמ

 

 

 

 

 

 

)באילו תחומים, כגון: תשלומים בבתי עסק, חנייה מה הן העלויות שיידרשו מהמבקרים על פי תכנון זה 
 וכו'(:

 

 

 

 

 

 

 

האם הרשות מציעה הטבות והנחות למשיכת קהל נרחב יותר, ובאילו תחומים. האם מתוכנו להתקיים 
 הרלוונטיים לאירוע: שיתוף פעולה עם בתי העסק
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כיצד יתבצע  -רוכות בהרשמה מראש/ תשלום מראש, במידה וכןם העלויות המצופות ממבקרי חוץ כאה
 כיצד הן מותאמות כך שלא ייפגעו בפוטנציאל התיירותי:ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל התייחסות אחרת לתכנון הרשת למיטוב התרומה הכלכלית מהאירוע:
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 : התכנות תיירותית'ונספח 

 הרשות תמלא נספח זה בפירוט ובנימוק רב ככל שניתן. נספח זה הוא חלק מהניקוד בקול הקורא.

 מיהו קהל היעד אליו מוכוון בעיקר האירוע ומהו אפיונו:

 

 

 

  

 ה המצב:כיצד האטרקציות/ נותני השירות מותאמים אליו וכיצד ניתן לוודא שז

 

 

 

 

 

  

 האם וכיצד ה"אווירה התיירותית" סביב האירוע תותאם לקהל היעד:

 

 

 

 

 

  

 מהי כמות המבקרים המשוערת בכל ימי האירוע וכיצד יש להיערך לכך:

 

 

 

 

 

 כיצד לפי תפיסת הרשות יש לפנות לקהל היעד המיועד:
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 ופרסום , שיווק: תקשורת'זנספח 

 

  6.11-ו 6.4הרשות מתחייבת לעמוד בכלל הנחיות המשרד בקול קורא זה כפי שמובאות בסעיף.  

  הוצאת הכסף בפועל . ₪ 150,000הרשות תקבל לצורך שיווק ופרסום התכנית הרשאה על סך

כרוכה באישור המשרד לתכנית שיווק ופרסום עד חודש ממועד הזכייה וכן שליחה לרשות מסמך 

 המשרד.  הרשאה חתום ע"י

  הרשות מתחייבת כי כל פרסום הנוגע לאירוע וכל ציון האירוע ו/או ההכנות אליו במדיה הקשורה

אליה ו/או בפרסום שייצא על ידה ו/או מי מטעמה, יועבר לאישור המשרד מבעוד מועד ויכלול 

 המשרד.  שלתקצובו והתייחסות לתרומתו 

 חס לאירוע יכלול את היותו חלק מחודש כל פרסום שיוצא ע"י הרשות ו/או מי מטעמה המתיי

  .של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל "ארץ חדשה"

  .הרשות מתחייבת לפרסום לפי כל דין 

 /מיתוגית שהותוותה לה ע"י המשרד.  הרשות מתחייבת לא לסטות מהשפה השיווקית 

 

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 

 חותמת ______________   + חתימה שם מלא _______________   _____תאריך: ______

 

 חותמת ______________   + חתימה שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 נספח ח': הוצאות משלימות

 .נספח זה מיועד לפירוט של הוצאות משלימות לאירוע אותן תממן הרשות מתקציבה לצורך ניקוד .1

וצאות יהיו תוספתיות להוצאות האירוע הבסיסיים )ולכן לא יכללו תשלומים כגון: תשלומי רישוי, הה .2

ביטוחים או אבטחה( ויוגשו על פי שיקול דעתה של הרשות, לדוגמה: התחייבות למימון שיווק מעבר 

ן לנדרש מהרשות, התחייבות למימון מופע או מופעים מסוימים במסגרת האירוע, התחייבות למימו

 הסעות ועוד.

 לא יכללו עלויות שכר. ההוצאות המשלימות  .3

 . תתוקצבהוצאות המשלימות שמציעה הרשות טבלת הב שורהכל  .4

הרשות מתחייבת כי ההוצאות המשלימות כנ"ל יתוקצבו מתקציבה של הרשות או גוף מטעמה ולא מכל  .5

 גוף פרטי, ציבורי או ממשלתי אחר. 

  קיזוז. סעיף זה כלול בתנאים להפעלת הוראת .6

 להוסיף שורות במידת הצורך. תןני .7
ההוצאה  סכום שם ההוצאה המשלימה מס.

 המשלימה
 סכוםהאופן חישוב 

ירוט הפרמטרים פ)
 והחישוב(

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

  סה"כ תקציב הוצאות משלימות מוצע:

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 

 חותמת ______________   + חתימה שם מלא _______________   יך: ___________תאר

 

 חותמת ______________  + חתימה שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 נספח ט': הוראת קיזוז

 הגוף _____________________

 מספר טלפון _____________________________

 ___________________מספר פקס ___________

 לכבוד:

 חשב המשרד,

 משרד ___________________

 הנדון: כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת )ללא הצמדה(

אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית  .1

_________(, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים )במילים __

לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן: "הקיזוז"(. אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת, 

 להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע לעיל.

יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  .2

לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז / הזמנה / חוזה 

_____________, וככל שלא ניתן לבצע זאת, אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק 

  וף. או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הג

אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום  .3

 הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו. 

וז לפי הוראה זאת, מכספים אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיז .4

 המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________________. .5

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .6

_______________________________  

  חתימה של מוסמכים מטעם הגוףשם מלא ו

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז 

 שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

_______________ 

 עו"ד                                                                                                                     
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 נספח י': אחריות וביטוח

 

 

 

 לתייריםו/או  משתתפיםאחראית הבלעדית והיחידה, לכל נזק ו/או אובדן שייגרם להרשות המקומית תהיה  .1

 או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו.כתוצאה ו/או עקב השימוש במתקני הרשות המקומית, למשרד ו/

 "ארץ חדשה" בפרויקטהרשות תהיה האחראית היחידה והבלעדית לכל תביעת נזיקין שעניינה קיום פעילות  .2

 .בשטחה

המשרד, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרמו כתוצאה מתאונה  .3

 ".ארץ חדשה" פרויקטעשה או מחדל כלשהו, תוך כדי הפעלת או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממ

  

 

 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חותמת ______________   + חתימה שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חותמת ______________   + חתימה שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 נספח י"א: התחייבות בגין תמיכה

 ____________שם הרשות המקומית ________

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  

 סכום שיוענק כתמיכה:)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל 

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות והרשות  .2

 לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

יותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין באופן סביר את עובדת לפי דרישת המשרד ובהתאם להנח .3

 תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן; .4

במועדים  הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה .5

 ובמתכונת שהורה המשרד;

 הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות שלה; .6

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא  .7

מן המועד שבו נוצרה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  - הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד

 ;עילת החיוב של הרשות

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או  .8

לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים 

 היא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;ש

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את  .9

 הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

כב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לע .10
כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם 

 להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

והמנהיגים המקומיים נבחרו הרינו להצהיר כי משתתפי התוכנית, המקומות בהן תופעל התוכנית, סלי הפעילות  .11

 לתוכנית ע"י הרשות המקומית באופן שוויוני ועל פי כל דין.

_________________ 

 תאריך

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ____________         ______________ 

 חתימה  תפקיד        מס' ת.ז.                      שם 

_______________ _____________  ____________      _______________ 

 חתימה               תפקיד       מס' ת.ז.                      שם 
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 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

 הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים לבקשה.

ידי ועדת -אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה עלידוע לי כי 
 התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 

 

_______________ _____________ __________________  _________ 

 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבהנספח י"ב: 

 

יש לפנות לגזברות : בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם – 1שלב  .1

רשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא הרשות המקומית ולברר מי מו

 כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות : הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

 לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: 

 6443620-03  / *8770 :'טל -סייןחברת קומ  ; 

  .https://www.comsign.co.il :אתר חברת קומסיין

 073—2900047 טל': -י דייחברת פרסונל א; 

  .https://www.personalid.co.ilאתר חברת פרסונל איי די: 

להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם:  יש -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 .https://www.comsign.co.il: קישור ופרטים על ההתקנה

יש להיכנס לפורטל  -יכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכיםכניסה לפורטל התמ – 4שלב  .4

 .התמיכות לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים

 .  14151קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא מספר  .5

כולל, במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד  16.01.2021הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום  .6

 .זה המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש
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