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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( RFIבקשה לקבלת מידע )
נכרון והנגשת מידע בתחום פתרון דיגיטלי עבור סל

 התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול 
 
 
 
 
 
 אשכול גליל מזרחי מסמך זה הינו רכוש 
 אשכול גליל מזרחי כל הזכויות שמורות ל

 
לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי, לכל  ההמידע הכלול במסמך ז

 מטרה שהיא מלבד מענה על בקשת מידע זו. 
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 כללי  -חלק א' 

ערים  צו איגודהאשכול( הינו איגוד ערים, אשר הוקם מכוח  –אשכול גליל מזרחי בע"מ )להלן  .1
 . 2018-)אשכול רשויות גליל מזרחי(, התשע"ח

כמו כן,   ה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.יינועד לקדם ראהאשכול  .2
 שב. תושירותים לגיש ולייעל ציה והחדשנות על מנת להנעל לקדם את תחום הדיגיטהאשכול פו

פורום ראשי כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של האשכול הוקם  .3
  של הגליל המזרחי והגולן. הרשויות 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18אשכול חברות ב .4

טובא , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהעשרה רשויות מקומיות: ארבע 
 , מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'ר ומסעדה.גוש חלב, חצור הגלילית, זנגריה

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. –האמור במסמכי המכרז בלשון זכר למען הסדר הטוב,  .5

דיגיטליים בעלי ידע וניסיון המתמחים בפתרונות  מבקש לקבל מידע מתאגידים/גופיםהאשכול  .6
חב האשכול והרשויות במר יתרבות ופנארועי אינכרון והנגשת מידע בתחומים של עבור ס

 .(הבקשהו/או הפנייה  -)להלן , כמפורט בחלק ב' להלןהמקומיות החברות באשכול

 או/ו מכרז לפרסםהאשכול  את לחייב כדי בה ואין בלבד RFI)) מידע לקבלת בקשה הינהיובהר כי פניה זו  .7
, זה בתהליך המשיךל כולהאש של התחייבות משום יהיבפנ אין כי ,יודגש. הפנייה בנושא התקשרות לבצע
. ספקים מאגר הקמת מהווה ואיננה הצעות להציע הזמנה או מכרז מהווה איננההיא ו, שהיא דרך בכל
 שיתקיימו כלשהם במגעים או/ו בעקבותיה שיוגשו במסמכים, מידע לקבלת זו בפנייה לראות אין

 צד כלפי או לפנייה שיבמ פילכ כלשהי מחויבות היוצר הליך או מכרז הליך, ומתן משא הליך, בעקבותיה
 .הפנייה בנושא התקשרות או, כלשהו' ג

 

 כפי, הפניה נשוא בעניין התקשרות או/ו אחר או נוסף הליך, מכרז לערוך רשאיהאשכול יהיה  .8
 חברתי לשוויוןהמשרד  ונהלי דין כל להוראות וכפוף ,הבלעדי ודעת שיקול פי על לנכון שיראה

 משרד הפנים.ו

 זכאי יהיה לא המידע ומוסר בלבד המידע מוסר על יחולו ידעהמ בהגשת תוכוהכר ההוצאות כל .9
 .הילפני המענה הגשת בגין שיפוי או/ו פיצוי לכל

 המענה להצגת משיבים להזמין, ודעת שיקול לפי לנכון מצאי אם, הזכות את ולעצמ שומרהאשכול  .10
 .ידם על שניתן

 מהמשתתפים שיתקבל עבמיד שימוש ותלעש רשאי האשכול יהיה, המענה קבלת לאחר כי מובהר .11
ו/או כל הליך אחר,  התקשרות הליך במסגרת ופרסומו שילובו לרבות, הבלעדי ודעת שיקול לפי

 סוד בעניין טענה כל על מראש המשתתפים מוותרים, בהשתתפותם. שיוחלט ככלאו  ככל שיינקט,
 . אחר או עסקי או מסחרי

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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סרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', יר, ככל שיימלמען הסר ספק, נתונים כספיים / פרטי מח
ככל  - ו/או משרד הפנים חברתי לשוויוןמטה לישראל דיגיטלית במשרד ו/או אשכול זולת נציגי ה

 שהדבר יידרש לבחינת המענה.   

 ומציד תמורה כל וללא הגבלה כל ללא, זו פנייה בעקבות שהתקבל במידע שימוש כל לעשות רשאיהאשכול  .12
  .כך על חליטיו היה, הצעות לקבלת בקשה או/ו מכרז הכנת לצורך, היתר בין, כך בגין
עליו לציין זאת במפורש בהצעתו האשכול שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי  לככ

תוך שהוא מציין במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה תהיה שמורה 
בתחום לגביו נדרש המידע וכן  האשכולהתקשרות עם שלא להתיר למציע האפשרות  אשכולל

 לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאינו מוגן.  

 .אחרת מטרה לכל או, מכרז הכנת למטרת, מקצתו או כולו, במידע להשתמש מתחייבלא  האשכול .13

 חובה האשכול לע מטילה ואינה האשכול כלפי זכות כל המידע למוסר מעניקה איננה המידע העברת .14
  .כלשהי

 פרטי כלפי התחייבות או, כאמור בנושא מכרז לפרסם התחייבות משום זה במסמך באמור אין .15
מובהר כי הגשת המידע כשלעצמה לא תפסול מציע מלהשתתף במכרז,  .כזה שיפורסם ככל המכרז

 אם יפורסם.

, עמו המגעים ועקב זו פניה בגין המידע למוסר שייגרמו, הוצאה או תשלום בכל שאי לא האשכול .16
 .זה בעניין חרא הקשר כל או המידע לבדיקת בהקשר, יקוימו אם

ה, לרבות ב הקשור אדם לכל שנמסר במידע הקשור נתון או מידע כל להעביר רשאיהיה י האשכול .17
 אשר מידע, אחרת בדרך או/ו מכרז של בדרך פרסםל וכן, מממנים ו/או משרדי ממשלהלגורמים 

 . זה ךמהלי כתוצאה יצטבר

היה רשאי )אך י, האשכולהמתאים לצרכי פתרון /לאחר קבלת המידע / המענה ובחירת המודל .18
, לפנות למשתתפי ההליך ו/או חלקם ו/או גורמים נוספים, לצורך קבלת הצעת האשכוללא חייב( 

למודל אחד או יותר, לרבות כל הליך אחר, ביחס  מחיר קונקרטית ו/או הליך התמחרות ו/או
 האשכולקביעת תנאים להשתתפות ופרמטרים לבחינת ההצעות, הכל בהתאם לצרכי באמצעות 

 .הבלעדי והמוחלט וולשיקול דעת

 כל את להפנות יש האלי, מידע לקבלת לבקשהבקשר  האשכול מטעם הקשר אשת :קשר תאש

דוא"ל: , ם אשכול גליל מזרחידוד, פרויקטורית מטעגב' אדווה  :איה, והשאלות הבירורים

digital@eastgalil.org.il. 

 

 :הבקשה לגבי הבהרה שאלות העברת נוהל .19

 .לעיל כאמור, הקשר תלאש, אלקטרוני בדואר בלבד בכתב תוגשנה שאלות

 .12:00 עהבש  25.6.2019 ליום עד שיגיעו שאלותיענו רק 

 .ב' בחלק הסעיף למספר בשאלות להתייחס מתבקש המידע סרמו

 .הקשר לאיש בשלמותן והגיע ששאלותיו לוודא המידע מוסר לע

 27.6.2019 ליום עד יימסר ההבהרה לשאלות מענה
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  :המענה מסירת אופן .20

 איש של ל"הדוא לכתובת, אלקטרוני בדואר מידע לקבלת לבקשה המענה את להעביר יש .20.1

 .12:00 בשעה 1.7.2019 ליום עד, הקשר

 מפרטים ,מתודולוגיות של דוגמאות לצרף ניתן. WORD בפורמט מסמכים יכלול המענה .20.2

 .PDF בפורמט' וכד

 :המענה תכולת .21

 להלן בחלק ב'.  המפורטים הפרטים את למסור יש .21.1

 / נושאים המוצגים בחלק ב'.  לסעיפים להתייחס יש .21.2

 מספר את המשיב יציין אזי עיפיםמהס לאחד בתשובתו להתייחס שלא בחר והמשיב היה .21.3
 . המבוקש המידע העברת לאי והסיבה, הסעיף

 .המידע מוסר של דעת שיקול פי על, נוסף ומענה מסמכים, רחומ כל להגיש ניתן .21.4

 .הקשר לאיש ל"בדוא שישלח אחד לידיגיט בעותק יוגש המענה .21.5

 :בהם והשימוש המענה ועל המסמכים על בעלות .22

 .דעמי לקבלת הבקשה על מענה לצורך מועברים אשר האשכול של חניהרו קניינו הינם המסמכים .22.1

 האפשרות לאשכול תהיה, זאת עם יחד. המידע מוסר של ורכוש הוא המענה מסמך .22.2
 .לעיל כמפורט, זו לבקשה בהקשר ובפעילות הקשור צורך לכל במענה להשתמש

 :המידע מוסר פרטי .23

 :כדלקמן לפרט יש

 ;המידע מוסר שם .23.1

 ;התאגיד/החברה .23.2

 עד תחילת פעילות החברה / התאגיד;מו .23.3

 ;כתובת .23.4

 ;לפוןט .23.5

 ';פקס .23.6

  א"ל;דו .23.7

 ;ידעמ לקבלת לבקשה למענה קשר איש .23.8
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 חלק ב'

 רקע 

יישובים, בהם מגוון רחב של מגזרים וקהילות, אשר פרוסים על פני  115 -מרחב גליל מזרחי מורכב מ .1
יר, הן מצד תושבים והן מצד מ"ר(. אחד הפערים שעולים באופן תד 2,000מרחב גיאוגרפי רחב מאוד )

 על הנעשה באזור.  למבקרים, עדכני ורלוונטי לתושבים והרשויות, הינו פער במידע זמין

על ידי מוסדות תרבות שונים ועל ידי  ותעל אף שישנו מגוון רחב של פעילויות תרבות שמאורגנ .2
זמין ומהימן, בשל , התושבים מתקשים להתמצא ולקבל מידע עדכני במרחב הגליל המזרחי הרשויות

י התרבות השונים ה ישנו קושי למארגני האירועים וספקריבוי פלטפורמות אינטרנטיות. מאותה סיב
לדעת מתי נקבעו אירועים במרחב ועל פי זה לתכנן את האירועים בצורה שתהיה בסינרגיה עם שאר 

 המתרחש באזור. 

זמין, אשר יבצע איגום מידע ומשאבים ומהימן עדכני,  ,מכאן עלה הצורך ביצירת ערוץ מידע מרכזי .3
קרים בו בנושאים מוגדרים של תרבות דע בצורה מרוכזת לתושבי האזור ולמבוע"י כך ינגיש את המי

 ופנאי.

 לפלטפורמה הדיגיטלית:מטרות  .4

מתן מענה לפערי המידע באשר להיצע הפעילויות בנושאים המוגדרים כתרבות ופנאי בגליל  (1)
 ן לתושבים והן למוסדות וספקי התרבות.המזרחי ה

ים ובינוניים סדות תרבות, ספקי תרבות ועסקים קטנמו און ליין של העלאת החשיפה וקידום (2)
 .העוסקים בתחום באזור הגליל המזרחי

 .מלא בפעילות תרבותיתמאוחד, חדשני ודש של הגליל המזרחי כאזור ומיתוג מח (3)

 

ל אפשרויות קיימות לפתרונות טכנולוגיים מודולריים לקבל מידע ע ןמעוניי על רקע זה, האשכול .5
 שצוינו; הכוללים את שני הרבדים 

 .וספקי תרבות אירועים רגניעבור מאמידע בסנכרון א.  .6

 תושבים ומבקרים. -עבור לקוחות הקצהיצע הפעילות באזור בהנגשת מידע אודות הב.  .7

לאשכול לקבלת  לסייע עשוישיבים המ לדעת אשר רלוונטי מידע כל לקבלן מעונייהאשכול  ,כןכמו  .8
 החלטה בנוגע לפתרונות הקצה הרלבנטיים.

 

 המבוקש המידע פירוט .9

 
ת המפורטים לעיל, נודה על קבלת מידע העומד בדרישות לעיל וזאת לאור בהתאם לעקרונו

  -ן וכן כמפורט להל ניסיונכם ומומחיותכם בתחום

 .ופירוט על מודל המערכת המוצעת מידע אודות הטכנולוגיה המוצעת .7.1

 .תהליכי עבודה נדרשים .7.2

 .עלות הקמה .7.3

 יות תפעול.עלו .7.4
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 ם. ניסיון המשיב בתחו .7.5
 . 

למען  .לעיל המוצגים הנושאים בסיס על מפורט התקשרות חוזה טיוטתהמשיב לפניה רשאי להציג  .10
, אולם אין בה כדי לחייב את אהיה רשאי להשתמש בעקרונות שיפורטו בטיוטי להאשכוהסר ספק, 

 .  האשכול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


