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מעל בהן רשויות  12רשותי בו שותפות -הינו תאגיד רב( "האשכול"בע"מ )להלן: אשכול גליל מערבי  .1

מועצה התרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העכו,  עיריית תושבים: 160,000

מקומית המועצה המקומית שלומי, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, ה

מועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,חורפיש

האשכול  .("רשויות האשכול"מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: המועצה והמקומית מעיליא ה

מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות שכנות שחוברות יחד במטרה להביא להעלאת איכות החיים 

קדם פיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול האשכול מ .ואיגום משאבים ניצול היתרון לגודללתושב, תוך 

 .ל מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים, חברתיים וסביבתייםש

 

טבע, היסטוריה, קולינריה, גיוון תרבותי ועוד. עם זאת,  –הגליל המערבי הינו אזור עשיר בנכסי תיירות  .2

לא ממצה את הפוטנציאל התיירותי שבו. נושא התיירות סומן באשכול גליל מערבי בע"מ כאחד  האזור

האשכול פרוגרמה תיירותית לאזור ובנה תכנית עבודה  כתבממנועי הצמיחה המשמעותיים לאזור, לכן, 

המסנכרנת בין הרשויות המקומיות, הארגונים הממשלתיים והציבוריים וארגוני המגזר השלישי 

ה לייצר סינרגיה שתביא למינוף התיירות בגליל המערבי. הפרוגרמה שגיבש האשכול מכילה במטר

, מיתוג מרחבי, תיירותיהמוצר של הגיבוש פוטנציאלים, ח קהלי יעד ונית, חזון תיירותיל התייחסות

 תכנונייםהעבודה המליצה על מהלכים . ופיתוח תשתיות התומכות במותגפיתוח דרכים תיירותיות 

למשיכת התייר העצמאי. תייר זה צריך את התמיכה הדיגיטלית לצורך היכרות עם ההיצע  קיםושוו

הקיים, הזמנת לינות, אטרקציות ומסעדות. התייר העצמאי מנהל את כל תכנון הטיול באמצעות 

במהלך השהות לקבלת מידע, הזמנות, והדרכה  אינטרנט המערכת הדיגיטלית וכן משתמש בתשתית

  דיגיטלית.

 

 :מטרות .3

האשכול מעוניין לייצר מרחב תיירות דיגיטלי בעזרת שילוב של אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיות 

 חדשניות. על המיזם הדיגיטלי לתמוך במטרות הבאות:

חשיפת אתרי תיירות באשכול, הן לתיירים פוטנציאלים והן לאלו המצויים בזמן אמת בתחומי  .3.1

 האשכול.

 .ת וחדשנית של המידע התיירות במרחבהנגשה נוחה, ידידותית, איכותי .3.2

 .הגדלת ביקושים של תיירות נכנסת ותיירות פנים .3.3

 שיפור החוויה התיירותית באשכול. .3.4

 פישוט תכנון הטיול באזור. .3.5

 חשיפה של עסקי תיירות באשכול לתיירים. .3.6

 

 :היעד קהל .4

 תיירות עצמאית של בודדים. – FITבדגש על  –תיירות נכנסת  .4.1

 תיירות פנים. .4.2



 

 

 

פונה לציבור בבקשה לקבלת מידע לגבי טכנולוגיות שונות אשר יכולות לייצר את המרחב  האשכול .5

 לעיל. 3הדיגיטלי העונות למטרות המפורטת בסעיף 

 

 מסמכים שיצורפו למידע: .6

 תיאור המערכת / הרכיב הטכנולוגי / הפיתוח הדיגיטלי. .6.1

 .החומרהו מפרט טכני של הטכנולוגיה .6.2

 ר הקמת המיזם.תחזוקה ואחסנה הנדרשים לאח, הטמעההיבטים של  .6.3

 ככל ויש. –בעלי זכויות היוצרים  .6.4

 לעיל. 3ות המיזם, בהתאם לסעיף הסבר על האופן בו הטכנולוגיה מקדמת / תואמת את מטר .6.5

 אומדן חסוי. .6.6

 של המערכת. מידע הנוגע לאבטחת המידע .6.7

 

 :תנאים כלליים להשתתפות בתהליך .7

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הבקשה נועדה לקבלת מידע ובדיקת היתכנות וכדאיות בלבד,  .7.1

או הליך מחייב  ואינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי, ואין היא בגדר מכרז

אחר, או אין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין האשכול לבין מי 

 מהמשתתפים.

אין בבקשה זו כדי לחייב את האשכול בכל עניין שהוא, ובין היתר להתקשרות לעשיית שימוש  .7.2

ו להמשיך בטכנולוגיות או לפרסום מכרז או לפניה אל מי מהמשתתפים בהליך קבלת מידע זה, א

 או לפעול בדרך כלשהי, לרבות לעניין הזמנות עבודה.

ההשתתפות בהליך זה לא תהווה יתרון או העדפה כלשהי בכל הליך מכרזי או אחר שיערך על ידי  .7.3

האשכול. פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה 

המשיבים לה. הפניה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מ

 ישקול האשכול את המשך פעולתו בהתאם לשיקולים מקצועיים ועניינים.

האשכול לא יחויב ולא יישא בהוצאות כספיות הכרוכות באיסוף, הכנה, הגשה של המידע  .7.4

ום מקרה המבוקש ובכל פעולה אחרת הקשורה להליך זה, אשר יחול על המשתתף בלבד, שבש

 לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כספי בגין הוצאותיו כאמור.

האשכול יבחן את המידע שיקבל ולצורך כך יהא רשאי לפנות אל המשתתפים, כולם או חלקם,  .7.5

 בבקשה לקבל הבהרות, להצגת מצגות והדגמות, וכל מידע נוסף בכתב או בע"פ ככל שיידרש.

יעשה האשכול במידע כראות עיניו והוא רשאי  לאחר קבלת המידע הנדרש במסגרת הליך זה, .7.6

 לכלול את המידע במסמכי דרישות לקבלת הצעות מחיר או בכל הליך אחר, אם בכלל.

האשכול רשאי להשתמש במידע שהתקבל ללא תמורה, לכל צורך בו יחפוץ לפי שיקול דעתו  .7.7

דם אחר הזכאי הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או דרישות, ולהעביר את המידע ליועציה ולכל א

 לקבלו על פי דין.



 

 

למען הסר ספק, אין בהליך זה כדי ליצור מעמד או ציפייה כלשהן בקשר עם מסירת המידע או  .7.8

מסמך דרישות כאמור או מסמכי כל הליך מכרזי, לרבות לא לעניין קביעת תנאי סף, ניקוד 

 איכות, אופי ההתקשרות, כפי שיוחלט בסופו של דבר או בכל עניין אחר.

מהמשתתפים אשר ישתתף בשלבים הבאים של ההליכים, ככל שיתקיימו כאלה, יידרש לעמוד  מי .7.9

בכל התנאים שייקבעו בהם, והמידע שהגיש המשתתף במסגרת בקשה זו לקבלת מידע, לא יהיה 

 חלק מאותם הליכים ולא יחייב את האשכול או המשתתף בכל צורה שהיא.

יוגש, או להודיע למתמודדים אילו פירות הניבה האשכול אינו מתחייב לבחון את כל החומר ש .7.10

 בכלל, או מה היו תוצאותיה בכל דרך שהיא. ובקשה זו, א

גוף שיבחר לענות לפניה זו מצהיר, כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני  .7.11

שהגוף  ו/או תביעה ו/או דרישה מאת האשכול ו/או מאת מי מטעמו בגין מידע, כולו או חלקו,

 סיפק במסגרת תשובה לפניה זו או במסגרת בקשות ההבהרה או בעקבותיה ככל שיהיו.

אם יתקיים בעתיד הליך לבחירת מציע שאיתו יתקשר האשכול, בין במכרז ובין אם בהליך  .7.12

הכל לפי שיקול דעתו  –הפטור ממכרז, יהיה האשכול רשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות 

 כיו.המקצועי ובהתאם לצר

רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפניה זו, ולמשתתף בפניה זו לא תהיה  האשכול יהיה .7.13

 כל טענה בגין זכויות יוצרים.

 

 אופן מסירת המענה .8

אל תיבת דוא"ל של מנהל פרויקטים  18/11/18ניתן להגיש שאלות הבהרה לעניין פניה זו עד ליום  .8.1

 .tal@wegalil.org.ilתחום דיגיטל באשכול מר טל כהן  –

 , בכתובת הדוא"ל הנ"ל.14:00עד השעה  29/11/18את המידע יש להגיש לא יאוחר מיום  .8.2

 

 

 

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית –יעל רון 

 אשכול גליל מערבי בע"מ
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