
 
 
 

 פסטיבל חנוכה עסקים בתחום הבילוי והפנאי להשתתף ב קול קורא 
)כגון   שהינם עסקי בילוי ופנאימועצה אזורית אשכול מזמינה בעלי עסקים מתחומי המועצה  

בבית  מועצתית של אירועי תרבות  לארח פעילות    וכיוצ"ב(  מבשלת בירה, פאבים, בארים, בתי קפה

 . 2022פסטיבל חנוכה לקהל הרחב במסגרת העסק שלהם 

 

 תיאור האירוע: 

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

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

ב'   - בדצמבר, כ"ד בכסלו  26לדצמבר ועד ה 18חל מה  מי החנוכההפסטיבל יתקיים במשך שמונת י

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

 סדנאות והרצאות מגוונות. פעילויות,  ל

 בנוסף, בתוך בתי עסק המיועדים לבילוי ופנאי תשלב המועצה הופעות תרבות במימון מלא. 

נים כי פסטיבל זה ירחיב את מעגל הלקוחות הפוטנציאלים, ימנף ויקדם את העסקים  אנו מאמי

 . המקומיים

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

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

 

מובהר, כי כל בעל עסק יוכל לארח הופעת תרבות אחת בלבד במהלך הפסטיבל במסגרת קול קורא  

 זה.

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

 התשלום בגין ההופעה שתתקיים בבית העסק, תמומן ישירות ע"י המועצה.  

 

 תנאי סף להגשת הצעה הינם:  . 1 

 בעל העסק הינו תושב מועצה אזורית אשכול.   *

 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 ובחינת ההצעהאופן הגשת ההצעה ומועד האחרון להגשת ה  .2

 באמצעות מילוי הטופס בקישור הבא:   20.11.22הינו עד ליום  צעותההמועד האחרון להגשת 

https://did.li/s4bIw  המועצה תבחן את ההצעות שיוגשו על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך .

בשטח הקיים בבית העסק לצורך קיום   התחשבות בין היתר במיקום העסק, באופי בית העסק, 

 ההופעה, קיום הציוד הדרוש לאירוח וכיוצ"ב. 

 

 כללי:  .3

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

 .לקבלת מידע נוסף

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

 הליך זה.  מציעיםבמסגרת להתקשר עם מי מה

 

 * מובהר כי על בעל העסק לדאוג לביטוח על המשתתפים. 

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

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

 

https://did.li/s4bIw


 
 
 
 לפרטים נוספים ושאלות הבהרה:  .4

או   tourism@erc.org.il רכזת היזמות ותיירות  באמצעות דוא"ל,  -ניתן ליצור קשר עם אתי גדשי 

 053-2504016באמצעות טלפון 

 

 

 

 

 


