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1.2021 

 קול קורא 

 אטרקציות ומרכזי תיירות במרחב אשכול הנגב המערבי קידום 

 

 רקע: 

מ.א  , נגב המערבי: אופקים, מ.א מרחבים ה עשר רשויות משותף להוא איגוד ערים  מערבי  נגב  אשכול 

האשכול  . אשכול, מ.א בני שמעון, מ.מ. לקייה, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב, שדרות ומ.א שער הנגב

שיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים   מקדם 

 . לרשויות ולתושבים שירותים קיימים וחדשים וטיוב פיתוח

.  עסוק ל, הוא אחד התחומים בהם האשכול בחר  וחברתי-כמנוע צמיחה כלכלי , קידום התיירות

מש"ח השקעה   5מעל לפחות תיירות גדולים )  נים לעזור ולקדם מיזמי יבמסגרת זו, אנחנו מעוני

   תיירות פנים ותיירות נכנסת. של משיכה  אזורי למוקד  כוללת(, היכולים להוות 

 : קול קורא

אנשים פרטיים, עסקים ו/או ארגונים   –יזמים  י מ ,לצורך כך אנחנו מבקשים לקבל הצעות למיזמים 

 מהמגזר השלישי. 

 ההצעה צריכה לכלול:  א. 

 עמודים(   2 -  1) וכד.. תיאור, מודל עסקי, שותפים  – תיאור המיזם  .1

 )עד עמוד(   של המיזם הסבר על הפוטנציאל התיירותי .2

 )עד עמוד(   הסבר על העזרה הנדרשת בקידום המיזם .3
 הסבר על היזם/יזמים  .4

 מיזם שיבחר, יקודם על ידי האשכול בקרב גופים ציבורים ופילנטרופיים כאחד. 

 טריונים לבחירה: יהקרב.  

 40% – אל התיירותי של המיזםהפוטנצי •

 20% – הישימות  •

 20% –  חוזק המודל העסקי •

 20% – התרשמות מהיזם  •

 ג. אופן הגשה:  

  , 12:00בשעה  ,  15.2.21 ל  ד יש להגיש ע המסמכים שלה, המפורטים מעלה(  4)על  הצעה את ה

 : ים למייל

Yuval@westnegev.org.il  ו info@westnegev.org.il  

 תחת הכותרת: 

 " ומרכזי תיירות בנגב המערבי אטרקציית  "

 . לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות ל: ד

 yuval@westnegev.org.il – יובל סתיו 

 

https://www.westnegev.org.il/
https://www.westnegev.org.il/economic-development-strategic-plan
mailto:Yuval@westnegev.org.il
mailto:info@westnegev.org.il
mailto:yuval@westnegev.org.il
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 : קול קוראה. הבהרות בנוגע ל

האשכול רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת   •

 ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא. 

- לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים, כדי לקבל הבהרות או להסיר אי י האשכול רשא •

 לפרטי ההגשה שנתבקשו.  הירויות, בקשר  ב

 האשכול רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מציעים שאינם עונים על הקריטריונים שקבע.   •

האשכול רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי בחינת טפסי הבקשה או כל מסמך או מידע   •

 תם.  או הנחוצים לדע  ם, הדרושים לדעתאחר

למען הסר ספק, האשכול לא מתחייב לקבל אף הצעה או לקבל מס' הצעות והוא רשאי   •

להורות על ביטול הקול קורא משיקוליו ולמציע לא תהיה טענה כלפי האשכול בעניין זה  

 ובכלל.  

  הם שמורות ל הם תייובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויו •

 במלואן.  

 

 

 בכבוד רב,   

 ליאורה סלע דוד  יובל סתיו 
 ית מנכ"ל פיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי 

 עמותת "שדות שקמה בשור"  אשכול נגב מערבי 
    


