
 בס"ד
 

 

 

 

 2019מאי  06 שני יום

 ' אייר תשע"טא

 

 עת הגירה שלילית ומני קול קורא למיתוג מחדש של ערים בגליל לצורך הצערתןל בנוגע שובות לשאלות הבהרהת

 קול קוראה השאלות שעלו טרם הגשתהרשות לפיתוח הגליל מגישה בזאת את התשובות לכלל 

התייחסות לסעיף  מס"ד

 קול קוראב

 התשובה השאלה
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 2עמוד  4סעיף 

 עקרונות הקול קורא

 

לא מצוין בקול קורא את התקציב שהמשרד מציע אבקש לדעת האם יש 

על מנת שהרשות תוכל –תקציב מקסימלי למימון התוכנית למיתוג 

 להיערך בהתאם.

 .4ף גדול יעה במפורט בסעיהתשובה מופ
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 4עמוד  7סעיף 

אופן הגשת ההצעות 
 והמסמכים הנדרשים

כנת לצורך ה -לבקשתכם עלינו להגיש תוכנית סדורה למיתוג מחדש

התוכנית אנו נצטרך לגייס גורמים מקצועיים אשר מכירים את התחום  

האם אתם מבקשים שנגיש תוכנית מפורטת או קווים כלליים למה 

 נדרש מיתוג העיר .

 התשובה מפורטת היטב בסעיפים:

 7.3.1.8עד  7
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 הגדרות 2.2סעיף 

 3עמוד  6סעיף 

 תנאי סף מצטברים

בנסיון ליצור מיתוג מקורי אנסה לאגד את חמשת כפרי הגליל המערבי 

 ה אפשרי?יחד, האם ז לחמשת הכפרים המקומיים ותיירותי

 

 הגדרות 2.2ה סעיף רא לא, הקול קורא מיועד לערים בלבד.
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 נתקלתי במכרז שלכם ובתור יליד הגליל הוא משך תשומת ליבי . התייחסות כללית
מנת שנוכל להציע אשמח לדעת אם יפורסמו שמות העיריות הזוכות על 

 את שירותינו.

 זה כרוך בשני תהליכים ע"פ חוק :

בקשה מסודרת ומילוי טופס בקשה כולל תשלום סימלי  .1

 לפנייה לחופש המידע.

 קבלת אישור שלנו מהרשויות הזוכות לפרסם את שמם. .2



 בס"ד
 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 הרשות לפיתוח הגליל 
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יש לספק לכם את הנתונים המהווים בסיס לתנאי הסף כאמור האם  אין
 לנוהל או 6.1.3בסעיף 

 שאתם שואבים נתונים אלו ישירות מהלמ"ס?
 

 עובדת ישירות מול הלמ"ס רשות לפיתוח הגליל האין צורך, 
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מהו המקום לעשות זאת שכן  –במידה ועלינו לספק נתונים אלו  אין
 הטפסים המצורפים לנוהל אינם

 מכילים התייחסות לאמור.
 

 נכון, לא רלוונטי

. )ד( 6.1.3יף סע 3עמוד  7
 תנאי סף מצטברים

 לא ניתן יכולה להגיש ? 7האם מועצה באשכול חברתי כלכלי 

 .לחיים שולמן והוא ישלח לכםבקשה ל כן, ניתן לשלוח מיי האם ניתן לקבל את טפסי הוורד של הבקשה ? הם לא באתר כללי 8


