
 
 
 
 
 

 
 

 בגליל קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים

 הזדמנויות עסקיות בגליל -במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" 

בגליל"   המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז

זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים  –

 בגליל.בתחומים מגוונים 

התכנית מונגשת ע"י הרשות לפיתוח הגליל כמענה לצורך פיתוח הכלכלה המקומית בגליל תוך יצירת 

לבין ספקים קטנים ובינוניים אשר  גדולים ובינונייםחיבורים חדשים בין מפעלים, ארגונים ומוסדות עוגן 

 ביכולתם לספק שירותים איכותיים ותחרותיים לארגונים אלה.

 

ואה בעסקים הקטנים והבינוניים פוטנציאל צמיחה חברתי כלכלי, ואנו רואים הרשות לפיתוח הגליל ר

במיזם זה כלי מרכזי שביכולתו לסייע לפיתוחו של הגליל בהתאם למטרותיה של הרשות המופיעים בחוק 

 .1993 –הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג 

 

 מטרות המיזם:

 על ידי הגדלת היקפי המסחר בתוך הגליל. חיזוק הכלכלה המקומית בגליל .1

 חשיפה להזדמנויות עסקיות. .2

 הגדלת הנגישות להיצע וביקוש הצעות מחיר באופן מקוון. חיסכון בזמן ובכסף. .3

 שיווק וחשיפת הפעילות של העסקים בגליל לארגונים גדולים ובינוניים בגליל. .4

ם דומים או משלימים וכן עם יצירת רשת עסקית של שיתופי פעולה עם ספקים אחרים בתחומי .5

 ארגונים גדולים.

 התמקצעות בתחומי ניהול העסק )כספים, שיווק, הגשת מכרזים ועוד(. .6

 

לצורך כך, הקימה הרשות לפיתוח הגליל אתר ייעודי הכולל תוכנה מתקדמת להגשת הצעות מחיר ורכש 

וליהנות משפע של ללא תשלום אשר כל בעל עסק המבקש ועומד בקריטריונים יוכל להתחבר אליה 

 הזדמנויות חדשות והתמקצעות בתחומי ניהול העסק.

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 להגשת הבקשות: קריטריונים

 ן/ בינוני:עסק קט יבעל .1

 עוסק מורשה.  1.1

 חברה בע"מ. 1.2

 עוסק פטור 1.3

 2018עמותה בעלת אישור ניהול תקין לשנת  1.4

 

הינו בתחומי שטח הגליל לפי הגדרתו בחוק הרשות לפיתוח   מיקום העסק או אחד מסניפיו הקבועים .2

 .  1993הגליל  התשנ"ג 

 

 ספקים הפועלים באחד או יותר מתחומי הפעילות: .3

 
קייטרינג )כולל מסעדות( * בתי מלון והארחה. * אטרקציות תיירותיות הסעדה, אירוח, 

בגליל * חברות הפקה לימי גיבוש  * תחבורה: היסעים , הובלות ושינוע  * שירותי דפוס. * 

* שילוט וסימון  * יעוץ בתחומים מקצועיים  * יעוץ ארגוני והדרכות  * שי לעובדים )כולל 

והשכרת רכב  * חברות כוח אדם והשמה  * תקשורת וטלפוניה  שוברים  ותווי שי(  * ליסינג  

* ציוד וריהוט משרדי  * בגדי עבודה  * צילום ועריכה  * תוכנה/ חומרה  * חומרי וציוד ניקוי  

 * שירותי אבטחה  * עיצוב פנים.  ה  * אריזות  *מערכות מיגון ואבטח

 תחומים נוספים יונגשו בחודשים הקרובים בכפוף לצרכים. •

 

 ההצטרפות:תהליך 

, נרשמים לאתר וממתינים לאישור של www.bizbagalil.org.il נכנסים לפורטל העסקים בקישור  .1

 הנציג מהרשות לפיתוח הגליל בנוגע לתקינות הפרטים ומסירת סיסמא למערכת הצעות מחיר.

תאום הדרכה טלפונית ראשונית או לחילופין שליחת  חוברת הדרכה ו/או הגעה להדרכה קבוצתית  .2

 שתתואם ע"י נציג הרשות. 

כדי לקבל שם משתמש בעליך להירשם פעמיים  – ית/וגם קניין ית/גם ספק ך, במידה והנלב מושי .3

 לצורך בקשת הצעות מחיר ושם משתמש לצורך קבלת הצעות.

רכת, הרשות לפיתוח הגליל ממליצה על הצטרפות בהקדם כדי להתחיל אין הגבלת זמן לכניסה למע .4

 ולקבל הזדמנויות חדשות.

הרשות לפיתוח הגליל רשאית, להוסיף, לצמצם, לשנות וסיים את התכנית על פי שיקולה הבלעדי  .5

 וכל זאת בהתאם לחוק ולהודעה מוקדמת שתימסר למשתמשים מבעוד מועד. 

http://www.bizbagalil.org.il/


 
 
 
 
 

 
 

ית לטיב הפניות ולהיקפן. מערכת המסחר המקוון הינה מערכת הרשות לפיתוח הגליל אינה אחרא .6

 אשר פועלת בתוך הגליל בין ספקים לבין קניינים.

 

 

 לפרטים נוספים:

 

 אלי דיין

 פרויקטור "ביז בגליל"

Edayan18@gmail.com 

 

 יואב ועקנין

 ר' תחום תעשיה, תעסוקה ויזמות

yoav@galil.gov.il 
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