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 הרשות לפיתוח הגליל
 1/2021קול קורא מס' 

 הזמנה להיכלל במאגר ספקים של אטרקציות ופעילות תרבות בגליל

 כללי: 

   -חוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג הרשות לפיתוח הגליל הוא תאגיד סטטוטורי ממשלתי שהוקם על פי 
טכנולוגי של  -)להלן: "החוק"(, ותפקידו, בין היתר, קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי  1993

 הגליל, הכול כקבוע בחוק.  

התיישבות, תעסוקה, תשתיות,    -פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים  
ת את היכולת לקדם מהלכים לפיתוחו של הגליל מתוך  ועוד. לפיכך יש לרשו  תיירות, תרבותואקדמיה,    חינוך

 ראיה מערכתית וכוללת. 

ופועלת באמצעות קולות קוראים, מכרזים פומביים,    1992-הרשות כפופה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 
 נוהלי תמיכות, מיזמים משותפים ופטור ממכרז. 

 "מסע גליל": 

ק הזיקה של תלמידי ותלמידות ישראל והתפוצות לחבל  מסע חינוכי חווייתי של הרשות לפיתוח הגליל לחיזו
 ארץ הגליל, לחיזוק הכלכלה המקומית ומיתוג הגליל. 

מסע בן יום, יומיים או שלושה ימים במסגרתו יוצאים התלמידים לגלות ולהעמיק את שורשיהם וזהותם  
וחדים ודמויות מעוררות  בין נופי הגליל. בימי המסע פוגשים התלמידים את נופי הגליל, אתרי התיישבות מי

השראה. התלמידים היוצאים למסע שותפים בחוויה משמעותית בתהליך גיבוש הזהות היהודית, הישראלית  
 והאישית שלהם.  

קהלי היעד של המסע רבים ומגוונים וכוללים: בתי ספר מכלל המגזרים בישראל, בני נוער מהתפוצות, בני  
 ישיבות, ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.  

משתתפים בשנה, אין הרשות לפיתוח הגליל מתחייבת על    80,000  -היקף המסע בשנים קודמות עמד על כ 
מספר כלשהוא לספק כלשהוא, הבחירה של הפעילות היא באחריות בלעדית של משתתפי המסע, קרי מנהלי  

 בתי ספר וראשי הארגונים.   

פק להתקשר עם הרשות ואינה מחייבת  אינה מקנה זכות כלשהי לסיובהר כי, עצם הכללת ספק במאגר,  
 את הרשות להתקשר עם הספק. קול קורא זה אינו מכרז. 

ספקים אשר יקדימו לסיים את  ,     26.5.2022חודשים עד לתאריך    12קול קורא זה יהיה פתוח להגשה למשך  
 תהליך הקול קורא יוכלו לספק לרשות שירותים באופן מיידי.  

 אופן ההגשה:

: יש לצרף את הקובץ הנוכחי כאשר הוא מלא וחתום דרך מערכת  כת ביז בגליללמגישים דרך מער  .1

ביז בגליל. את נספח ב' יש להביא מלא ומקורי במעמד חתימת ההסכם עם הרשות לפיתוח הגליל.  

 .   https://tinyurl.com/yjn6opfcלהגשה יש להיכנס לקישור:  

: יש להגיש את הקובץ בצירוף נספחים מלאים חתומים ומקוריים בתוך  למגישים במסירה ידנית .2

 , פארק תעשיות בר לב. 1מעטפה סגורה במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, שד' החרוב 
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 תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים .1

 רשאים להיכלל במאגר, הספקים העומדים בתנאי הסף שלהלן, במצטבר: 

רישיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע"פ דין ביחס לשירותים אליהם   המבקש בעל  .1.1
 מבקש להיכלל במאגר הספקים.

 איש בעת ובעונה אחת.  20 מינימוםבעסק של המבקש תהיה יכולת לקבל קבוצות של  .1.2
הגליל   .1.3 לפיתוח  הרשות  חוק  ע"פ  בגליל  לפיתוח  הרשות  בתחומי  נמצא  התשנ"ג,    -העסק 

1993 . 
לא תלויים ועומדים צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והוא  כנגד המבקש  .1.4

 1981 - לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א
המבקש הינו עוסק מורשה/חברה/ עמותה וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות   .1.5

ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,   ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת
 והתקנות לפיו, ניהול תקין וכל הנדרש בהתאם לחוק.   , 1976 -התשל"ו 

למבקש כיסוי ביטוחי מתאים לצורך ביצוע הפעילות הנדרשת, בדגש על בתי ספר ומוסדות   .1.6
 לימוד.  

 הבקשה תוגש באופן עצמאי על ידי מגיש הבקשה בלבד.   .1.7

 

 ה :מסמכים אותם יש לצרף לבקש .2

יגישו באמצעות הקול קורא בקשה בכתב, .2.1 ספקים המעוניינים להיכלל במאגר הספקים, 
"טופסשתפרט את   תחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת, מס' טלפון ופרטים נוספים, על גבי  
הספקים"  למאגר  להצטרפות  קורא   בקשה  הקול  במסמכי  הכלולה  "הבקשה"(,  )להלן: 
 כנספח א'. )להלן: "המסמכים"(, ומסומנת  

 העתקי רישיונות נדרשים ע"פ דין בתחום העיסוק, כולל רישיון עסק.  . 2.2.1

 מידע כללי/פרופיל על העסק המבקש. . 2.2.2

יצורפו רישיונות רלוונטיים   -ככל והמבקש הינו ספק העוסק באספקת שירותים . 2.2.3
 לביצוע השירותים, לרבות היתרים, תעודות הסמכה וכיו"ב. 

 תעודה תקפה בדבר היות המבקש עוסק מורשה.  . 2.2.4

 אישור על ניכוי מס במקור. . 2.2.5

 העתק פוליסת ביטוח.  . 2.2.6

: לאחר אישור כניסת המבקש למאגר ובהתאם לדרישות הביטוח של  חשוב לציין)
הרשות לפיתוח הגליל, יידרש הספק להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום  

 ביטוחים (.  

ספק"טופס   . 2.2.7 מצורף   "פתיחת  עם הרשות(.  עבדו  בלבד, שטרם  )לספקים חדשים 
 כנספח ב' לקול קורא.   

 

 הספקים בחינת הבקשות להיכלל במאגר .3

 ועדה מטעם הרשות או מי שהוסמך על ידה לכך, תבחן את הבקשות שהוגשו בפניה. 
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ספקים העומדים בתנאי הסף וימצאו מתאימים ע"י הוועדה, יירשמו במאגר הספקים, והרשות תפנה אליהם  

 לפי הצורך. 

 ניהול מאגר הספקים  .4

עד מתן הודעה למבקש על רישומו הרישום במאגר הספקים יהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממו .4.1
 במאגר. 

האינטרנט  .4.2 באתר  הספקים,  במאגר  הכלולים  הספקים  רשימת  את  לפרסם  רשאית  תהא  הרשות 
לטובת   הגליל  לפיתוח  הרשות  של  פלטפורמה  ובכל  בגליל  ביז  במערכת  התיירות,  בתאגיד  שלה, 
 פיתוח כלכלי.  

 הרשות תעדכן מעת לעת, את המאגר.  .4.3

פעל מתוך עיקרון של שוויון, הוגנות וחלוקת משאבים לכלל הספקים במאגר, תוך מתןהרשות ת   4.4
 משקל משמעותי להעדפות המשתתפים בפעילויות השונות.   

אין ביצירת מאגר הספקים בכדי למנוע מהרשות לפעול בכל עת להרחבת המאגר ולצרף מעת לעת,  .4.4
 נוספים בהתאם לצרכי הרשות. ספקים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום ספקים 

הפניה לספקים הכלולים במאגר, בכל אחד מהתחומים הנדרשים, תעשה באופן שיעניק לרשות את   .4.5
מירב היתרונות, וכן בשים לב למיקום הגיאוגרפי של עסקו של הספק, בהיקף השירותים הנדרש,  

ובהתאם להוראות ונהלים    מספר פניות/שירותים דומים שבוצעו ע"י הספק, עומס שהוטל על הספק
 שייקבעו ע"י ועדת הכספים, מעת לעת. 

 לא יכללו במאגר הספקים.   –בקשות שלא צורף להן אישור כלשהוא  .4.6

 ספק שיבקש להיגרע ממאגר הספקים, יהא רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר לרשות בכתב. .4.7

מהמאגר,   .4.8 הספק  את  לגרוע  עת,  בכל  רשאית  תהא  לטעון הרשות  הזדמנות  לו  שתינתן  לאחר 
 בפניה במקרים שידרשו.  טענותיו  

על כל ספק שייכלל במאגר מוטלת החובה לעדכן את הרשות ביחס לכל שינוי בפרטים ליצירת קשר  .4.9
 עמו.  

לספקים  . 4.10 באשר  פרטים  של  עדכונים  לעת,  מעת  לבקש  חייבת,  אינה  אך  רשאית,  תהא  הרשות 
וכ השונים   במאגר,  שלהכלולים  עריכתה  בעת  ו/או  לקראת  כאמור  עדכון  לדרוש  רשאית  תהא  ן 
 מכרז זוטא ו/או הזמנה להציע הצעות.  

ספק שייכלל במאגר הספקים, מחויב למסור לרשות הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס . 4.11
ו/או   היתר  ו/או  רישיון  של  חידוש  ו/או  התליית  ו/או  ביטול  כולל  לעיל,  שפורטו  הסף  לתנאי 
 מהמועד בו נודע לספק על השינוי.  יום 14לא יאוחר מתוך רישום/פוליסת ביטוח,  

ע"פ . 4.12 תפעל  והיא  כלשהן,  שירותים  למסור  מתחייבת  אינה  הרשות  כי  יובהר,  ספק  הספר  למען 
 שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.  

 הוראות כלליות  .5

ת, צריכים להגיש את מסמכי הקול קורא ספקים המעוניינים להיכלל במאגר הספקים של הרשו .5.1
ובכללם    כנדרש,  וחתומים  הספקים"מלאים  למאגר  להצטרפות  בקשה  כנספח   "טופס  המצורף 
 א', בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.  

בקובץ   .5.2 הכתב,  על  ולהעלותן  לרכזן  יש  שאלות  וקיימות  לדוא"ל  WORDבמידה  בלבד, 
 yossi@galil.gov.il    9552426-04ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו . 

mailto:yossi@galil.gov.il
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במעטפה  .5.3 תוגש  להלן,  שיפורטו  כפי  הנדרשים  המסמכים  כל  בצירוף  הבקשה,  לעיל,  שפורט  כפי 
מקוונת חתומה, במסירה ידנית,   בהגשה  או  הרשות,  במשרדי  ההצעות  "ביז   לתיבת  במערכת 
 .    https://tinyurl.com/yjn6opfcבגליל" בקישור   

 

 לאחר סיום בדיקת ההגשות יזומן המבקש להליך תמחור וחתימה על הסכם עבודה. 

   

ר כזה לא הרשות שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים מנהליים בבקשה, ובלבד שוויתו .5.4
ו/או   השלמות  לבקש  רשאית  תהא  הרשות  דין.  לכל  ובכפוף  בתחרות  יפגע  לרשות,  נזק  יגרום 
 ביחס לבקשה שהוגשה.  הבהרות  

או  .5.5 כולם  המבקשים,  אודות  עיניה  ראות  לפי  בדיקות  לערוך  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשות 
במאג  להיכלל  הבקשה  בהגשת  וניסיונם.  עברם  אודות  זה  ובכלל  את מקצתם,  רואים  הספקים  ר 
ישתף   לא  אשר  מבקש  כאמור.  בדיקות  לעריכת  והחופשי  הטוב  מרצונו  שהסכים  כמי  המבקש 
פעולה בעריכת הבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע שגוי, תהא הרשות רשאית לדחות את בקשתו  
 במאגר. להיכלל  
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 נספח א'

 טופס בקשה להיכלל במאגר הספקים

 1/2021קורא קול 

אני הח"מ, מבקש להיכלל במאגר הספקים של הרשות לפיתוח הגליל, בתחומים המפורטים בטופס בקשה  
 זו, לצורך השתתפות בהליכי קבלת הצעות מחיר עתידיים. 

 פרטי המבקש  .1

מספר זיהוי   שם פרטי 
 עסק 

מספר עוסק  
 מורשה 

דואר   פקס  טלפון  כתובת 
 אלקטרוני 

מספר  
 עובדים 

        
 
 
 
 

 

 מוצרים ופעילות המבקש : .2

תחום   שם העסק 
 פעילות 

 פירוט הפעילות ומתקנים 
יש לציין מוצרים בודדים, חבילות ושיתופי )

 ( פעולה עם גופים אחרים

 אנשי קשר  
טלפונים   2)

 לפחות( 

 שומר שבת 
 )כן/ לא( 
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 הצהרה והתחייבות  .4

נותן את הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי  .4.1 בקריאת המסמכים ועצם הגשת הבקשה, אני 
 קול קורא אלו. 

הנני מתחייב להודיע על כל שינוי שחל באיזה מבין הפרטים המפורטים לעיל, בסמוך לאחר קרות  .4.2
 השינוי.  

במאגר  .4.3 להיכלל  ולבקשה  בכלל  למסמכים  לצרף  עלי  אשר  המסמכים  כל  את  זו  לבקשה  צירפתי 
 הספקים של הרשות לפיתוח הגליל. 

של  .4.4 האינטרנט  באתר  במאגר  הכלולים  הספקים  רשימת  את  לפרסם  רשאית  הרשות  כי  לי  ידוע 
 ים של הרשות. הרשות, "ביז בגליל" ואני נותן את הסכמתי לכך, וזאת ככל ונכלל במאגר הספק  

כלשהי  .4.5 זכות  לי  מקנה  אינה  הכללתי  עצם  הרשות,  של  הספקים  במאגר  ואכלל  באם  כי  לי  ידוע 
להתקשר עם הרשות ואינה מחייבת את הרשות להתקשר עמי, וכי כל התקשרות תתבצע בהליך  
בהתאם לתנאים שיפורסמו בו ועל פי צורכי הרשות או בהליך של קבלת הצעות מחיר, והכל ע"פ  
  דין.  

 

 ______________ חתימה וחותמת המבקש: 

 

 _____________ תאריך: 

 

 ________ __ _פקס:   ____________ טל':  __________ __ כתובת: ___________  שם המבקש:

 _______________ טל נייד:  _________________  איש קשר אצל המבקש:
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 נספח ב'

 טופס פתיחת ספק למילוי  
יש למלא את הנספח במלואו באופן מקוון. לכשתזומנו תידרשו להביא את  –בגליל'  )למגישים דרך מערכת 'ביז

 הנספח המקורי כולל המחאה מבוטלת(.

 :שימו לב

טפסים אשר יגיעו למשרדנו כשהם מצולמים, סרוקים או ללא שיק מקורי מבוטל לא יכובדו ולא ייפתח  
 כרטיס ספק עבורכם. 

ק שלהם על גבי הטופס שלנו יכולים להמציא אישור מקורי  ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנ
 מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם ולהעביר אלינו בדואר את המקור בלבד.

 הנחיות למילוי טופס מס"ב

 הרשות לפיתוח הגליל מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית. 

 הפעולות הבאות: לשם כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע  

 מילוי הטופס המצורף.  .1
 

 החתמת מורשי החתימה )במקומות המתאימים(.  .2
 

 החתמת בנק / עו"ד / רו"ח בחתימה מקורית )בתחתית העמוד(.  .3
 

 מבוטלת. מקורית צירוף המחאה  .4
 

אך ורק בדואר בלבד )לא  את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח 
 קה ולא בפקס( לכתובת:צילום, לא סרי

 הרשות לפיתוח הגליל 

 פארק תעשייה בר לב 

 20156ד.נ. משגב 

 60תנאי התשלום הינם שוטף +  ❖

 חשוב ביותר:

ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה עבורכם, וכל עבודה אשר תבוצע ללא הזמנת  
 עבודה תהיה על אחריותכם הכספית.

 9552440-04-פקס                9552426-04-טלפון
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 טופס פרטי חשבון בנק ספק

 ___________ נא לפרט את מטרת פתיחת הספק ברשות לפיתוח הגליל: 

 ________________ איש קשר ברשות לפיתוח הגליל: 

 פרטים אישיים 

 _________________ שם המוטב: 

 ___________________ מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר: 

 ________________ מעמד משפטי: חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר: 

 __________________ תחום עיסוק: 

 )יש לצרף אישור(.  ____________ אישור ניהול ספרים + ניכוי במקור בתוקף עד: 

 * עמותות חייבות להמציא אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית. ללא אישור לא ייפתח ספק 

 

 כתובת

 ________________ מספר _ _________רחוב _____________  ת.ד.

 _________________ מיקוד _____________ישוב 

 _________________ מספר פקס  _____________ מספר טלפון  

 _______________ @ _____________________דואר אלקטרוני 

 ______________   טלפון )כולל שלוחה(___________  איש קשר בהנהלת חשבונות  

 _______________@___________________ דואר אלקטרוני בהנהלת חשבונות 

 שמות המורשים לחתום 

1 . ___________ ______2 ._________________3  . __________________ 

 פרטי חשבון בנק

 ____________ __סניף _______________ מספר בנק __________שם הבנק 

 ___________________ מספר סניף 

 _____________________ כתובת הסניף  

 __________________ מספר חשבון 
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לחשבון   ישירות  יועברו  הגליל  לפיתוח  מהרשות  אלינו  המועברים  שהכספים  בזאת  מבקשים  הח"מ  אנו 

המצוין מעלה. אנו מצהירים בזאת, שכל סכום שייזקף בחשבון ייחשב כאילו שולם לידינו ממש ביום זיכוי  

ון הנכון שלנו  חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו. תשלום לחשבון האמור מהווה תשלום לחשב

ולא תהיה לנו כל עילה לתביעה בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור. בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי  

החתימה שלנו. הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה בנקאית לחשבון הנ"ל. אנו מתחייבים  

 טעות או בכפילות. בזאת להחזיר מיידית לרשות לפיתוח הגליל כל תשלום שהועבר אליי ב 

אנו מצהירים בזאת שאנו, הרשומים מטה, המורשים לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן 
 האמור לעיל. 

 _____________  חתימה ____ ____________שם החותם  

  ______________ חתימה  _____________שם החותם  

 

 אישור הבנק / עו"ד / רו"ח 

  ______הרינו מאשרים כי החתומים מעלה הם על פי רישומנו בעלי זכות החתימה בחשבון מספר 
 בסניפנו. חתימתם נחזית להיות נכונה עפ"י דוגמאות שבידינו. 

 

 _____________ תאריך  
                       

 _________________ שם הבנק/עו"ד/רו"ח  
                    

 _________________ שם המאשר 
                  

 

 _ ____ ____________חתימה וחותמת  

 חותמת


