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 בס"ד

 

11/10/2020 

 הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז 

 

, על דרך של עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות )ע"ר(הרשות לפיתוח הנגב מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם  

 לביצוע מיזם משותף(. )התקשרות  1993- ( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג30|)3פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 

 

הנ כבמרחב  כיום  פועלים  ה, אשר  סטארטאפים  200-גב  בשנה  הגיוסים שלהם  זרימה   ינוהיקף  מיליוני שקלים.    עשרות 

מייצרת מקומות עבודה בתחומים הכי מבוקשים בארץ, מעודדת הגירה חיובית ומייצרת כלכלה    לאזור הנגב מבורכת זו  

הרשות לפיתוח הנגב פועלת רבות לקידום ופיתוח הכלכלה המקומית בנגב ועל כן רואה  משנית לספקים ונותני שירותים.  

רת צמיחה כלכלית בנגב באמצעות  מטרת המיזם המשותף היא יציבחשיבותו של פיתוח האקו סיסטם הטכנולוגי במרחב,  

 קידום משמעותי של חברות הזנק ברחבי הנגב.  

 

מיזם לקידום ופיתוח חברות  מבקשים להקים    עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות )ע"ר(הרשות לפיתוח הנגב בשיתוף  

סיסטם האקו  ופיתוח  בנגב  השפעה:    ההזנק  מעגלי  בשלושה  יפעל  המיזם  ראשון  הטכנולוגי.  השפעה  קהילה    –מעגל 

ועוד(,  רחבה טכנולוגים  בנושאים  כנסים מקצועיים, מיטאפים  פעילים  –מעגל ההשפעה השני  )ביצוע  )תכנית    יזמים 

 ם מנכל"ם(.) הקמת מאיץ טכנולוגי, פורו  חברות מתקדמות -מעגל השפעה שלישי  , (ליזמים מתחילים אזוריתיזמות 

 

קידום ופיתוח כלכלי בנגב  הינה לצורך    ,עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות )ע"ר(ההתקשרות הנ"ל, בין הרשות לבין  

למקום שוקק שבו מתפתח הנגב  ופיתוח האקו סיסטם הטכנולוגי, הפיכת  הזנק   והקמתחברות ההזנק    ותשל חברות 

בשותפות  ,  עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות )ע"ר(והפרויקט יבוצע על ידי הרשות לפיתוח הנגב    החברות שלהם בנגב.

 מיפוי צרכים, בניית תכנית עבודה, מעקב ובקרה.  מלאה הכוללת:

 

על פי חוות דעתו של יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות, אופייה טיבו וטבעו של המיזם המשותף, נמצא כי  

( לתקנות חובת המכרזים וכזו העונה על הוראות  30)3בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה    המדובר

 הדין. 

 

ימי עבודה החל    14אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הנגב תוך  

 florin@negev.co.ilמיום פרסום הודעה זו, באמצעות דוא"ל 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                                                         

 הרשות לפיתוח הנגב                                                                                                                                                                   

 

 


