
 
 
 

 הרצאות להשתתפות בפסטיבל חנוכה \סדנאות \לספקי תוכןקול קורא           

  גוןכ , מועצה אזורית אשכול מזמינה בעלי עסקים מתחומי המועצה שמספקים תוכן לקהל הרחב

במסגרת    לקהל הרחב פעילות בבית העסק שלהם   להציע הצעות לאירוח  , הרצאותאו  /סדנאות ו 

 . 2022פסטיבל חנוכה 

 

 תיאור האירוע: 

  במסגרת המהלכים לקידום העסקים המקומיים ולצורך פיתוח כלכלה מקומית מקיימת, אנו פועלים

 להפקת פסטיבל "עסקים פתוחים".  ,בימים אלה ולקראת חג החנוכה

'  ב  -בדצמבר, כ"ד בכסלו  26לדצמבר ועד ה  18חל מה ה הפסטיבל יתקיים במשך שמונת ימי החנוכה

יפתחו את שעריהם ויארחו את התושבים  המעוניינים בכך,  ובתי העסק ברחבי המועצה  , בטבת

 סדנאות והרצאות מגוונות. לפעילויות,  

העסקים ונותני השירותים ולכן חלק ממטרות  בכמות ישנה צמיחה דמוגרפית ענפה במועצה וגידול  

 העסקים. את מגוון הפסטיבל הן לחשוף ולהנגיש לתושבים 

מינים כי פסטיבל זה ירחיב את מעגל הלקוחות הפוטנציאלים, ימנף ויקדם את העסקים  אנו מא

   המקומיים ואף יכול להפוך למסורת.

הינו  שתתקיימנה בבתי העסק המשתתפים בפסטיבל שיווק הפסטיבל, פרסומו והרישום לפעילויות 

 מהציבור שישתתף בפעילויות. המועצה תהיה רשאית לגבות דמי רישום סמליים  .באחריות המועצה 

פרט את התוכן שבכוונתו להעביר בהרצאה/סדנה/פעילות, את  על בעל העסק לבמסגרת ההצעה,  

מספר המשתתפים המקסימלי שיכול להשתתף בפעילות, וכן את התמורה אותה הוא דורש לקבל  

 מהמועצה עבור כל משתתף. 

 הלך הפסטיבל במסגרת קול קורא זה. מובהר, כי כל בעל עסק יוכל לקיים פעילות אחת בלבד במ

למען הסר ספק, בעלי העסק לא יגבו כספים כלשהם מהמשתתפים שירשמו לפעילות, כאשר  

 התשלום בגין הפעילות תשולם לבעל העסק ישירות ע"י המועצה.  

המועצה רואה חשיבות בגיוון תכני הפעילויות וגם במענה לכלל האוכלוסייה כגון פעילויות משפחתיות,  

 גברים, פעילויות לגיל השלישי וכו'..   \ילויות זוגיות, פעילויות נשיםפע

 

   דוגמאות לעסקים פוטנציאלים להשתתפות בפסטיבל:

 )קרמיקה, פסיפס, בניית כלי נגינה, תכשיטנות(   עסקים בתחום האומנות והיצירה.  1

 עסקים חקלאיים )מסיק זיתים, קטיף חקלאי, שזירת פרחים( .  2

 מזון )הכנת סופגניות, לביבות, שוקולד( עסקים בתחום ה.  3

 . עסקים בתחום הגוף והנפש )הרצאות בריאות, נשימה נכונה, יציבות, צמחי מרפא( 4

 

 : הינם  תנאי סף להגשת הצעה  .1

 * בעל העסק הינו תושב מועצה אזורית אשכול.  

הרצאות/סדנאות/פעילויות בתחום   2לפחות   2021-2022*בעל העסק העביר לציבור במהלך השנים 

 הפעילות של בית העסק שלו.  

   הפעילות יכולה להתקיים בתוך בית העסק ויש בנמצא את כל ציוד האירוח הדרוש.  *

 * לבעל העסק ביטוח צד ג' עבור המשתתפים.  

 . * העסק מוכר ברשויות המס 

 

 : הצעות מועד האחרון להגשת ה הגשת ההצעה ואופן  .2

באמצעות מילוי הטופס בקישור הבא:   20.11.22הינו עד ליום  צעותהמועד האחרון להגשת ה
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 : . בחינת ההצעות 3

פעילות אותה הוא  ההמציע יציין את התמורה המבוקשת על ידו, כולל מע"מ, עבור כל   .1.1

מציע להעביר. כמו כן, יציין המציע את מיקום בית העסק בה תתקיים הפעילות, וכן את  

את הפעילות אותה    בהן הוא העביר לקהל הרחב  2021-2022מספר הפעמים בשנים  

 . 2022הוא מעוניין להעביר במסגרת פסטיבל חנוכה 

ההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לשקלול של מחיר התמורה המבוקשת ע"י המציע עבור כל  

 : משתתף ומרכיב האיכות, בהתאם לחלוקה הבאה 

תן את ההצעה הזולה ביותר עבור משתתף בודד, יקבל את  י מציע שי  - רכיב כספי –  30% .1.2

דות בגין הרכיב הכספי. הציון של שאר המציעים יקבע, באופן יחסי, עפ"י היחס  מלוא הנקו

 בין התמורה שהציעו, לבין ההצעה הנמוכה ביותר. 

 הניקוד בגין רכיב האיכות יקבע כדלקמן:  -רכיב איכותי  –  70% .1.3

על פי ניסיון שיש למציע בהעברת סדנאות/הרצאות/פעילויות    - נקודות  30עד   .1.3.1

 . 2021-2022בתחום בית העסק שלו לקהל הרחב במהלך השנים 

פעילויות כאמור שהעביר המציע בתקופה האמורה, יקבל המציע    3כך, בגין  

נקודות יקבל את הניקוד    5נקודות, ובגין    20פעילויות יקבל    4נקודות, בגין    10

 נקודות.   30 - ן רכיב זההמקסימלי בגי

התרשמות כללית של המועצה מבית העסק, מבעל העסק,    - נקודות  40עד  

הרחב,   לקהל  המוצעת  הפעילות  של  מהתאמתה  המוצעת,  מהפעילות 

 לפסטיבל חנוכה, גיוון תכני הפעילויות וכיוצ"ב. 

 כללי:  .4

בהליך זה ו/או לכל גורם אחר  * יובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מבין הפונים  

 .לקבלת מידע נוסף

* אין בהליך זה להוות כל התחייבות מצדה של המועצה לדון עם כל הפונים במסגרת הליך זה ו/או  

 להתקשר עם מי מהמציעים במסגרת הליך זה. 

 * מובהר כי על בעל העסק לדאוג לביטוח על המשתתפים. 

לפי   ינה בבחינת "הצעה" לפי דיני החוזים ו/או "הצעה"*מובהר בזאת, כי הגשת הצעה לאירוח סדנא א

 דיני המכרזים, ומודגש כי על קול קורא זה לא חלים דיני המכרזים. 

 

 לפרטים נוספים ושאלות הבהרה:  .5

רכזת היזמות ותיירות  באמצעות   -ניתן ליצור קשר עם אתי גדשי 

 2504016-053או באמצעות טלפון  eti@merhavim.matnasim.co.il דוא"ל,
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