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 קול קורא למיתוג אזורי של הבשר הטרי המקומי -טיוטת 
 
 

 :רקע כללי
 

שלאור , 6104משרדי החקלאות והאוצר חתמו על הסכם עם מגדלי הבשר הטרי במאי 
בין , הסרת מכסי מגן על עגלים חיים ופתיחת מכסה גדולה ליבוא בשר בקר טרי ללא מכס

בכל ₪ מיליון  0.1בהסכם מתחייב משרד האוצר להעמיד תקציב בהיקף של  8בסעיף , היתר
וזאת בשל , לצורך קידום צריכת ומיתוג הבשר הטרי הישראלי 6102-6102אחת מהשנים 

המשרד חתם הסכם לספק יחיד עם מועצת . הפגיעה ברווחיות של המגדלים המקומיים
 .החלב

מועצת החלב מבקשת לקבל , ווק והמיתוג של הבשר הטריבמסגרת התכנית לקידום השי
הצעות מגופים והתאגדויות אזוריות הפועלות למיתוג קידום ושיווק מרוכז של הבשר 

 .המקומי
 

 :כי, כבר בשלב זה יודגש
ובעקבותיה תשקול המועצה את , בלבד מידעבמהותה מהווה פניה זו הזמנה לקבלת  .א

, כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייהאין בפנייה זו . המשך פעולותיה
שיקולי , והמועצה תהיה רשאית לשקול את צעדיה  בהתאם לאינטרס הציבורי

 . תקציב ושיקולים מקצועיים
רשאית שלא להמשיך כל תהליך בעקבות קבלת תוצאות הבקשה לקבלת המועצה  .ב

 . הצעות
את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או  מהלעצ תשומר ועצההמ .ג

 .כולם או חלקם, כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו
 

מ "כולל מע₪  011,111  -במסגרת התכנית לקידום הבשר הטרי יועמד סכום בהיקף של עד 
אשר מתוכנן לקידום השיווק והמיתוג של בשר בקר ישראלי הטרי מעדר הבשר על פי 

 :הבאההחלוקה 
  .גיה שיווקית טגיבוש אסטר

  .בניית שפה תקשורתית
  .הקמת אתר תדמית 

 
התארגנויות של חקלאים שמגדלים ומשווקים בשר בקר ישראלי טרי , על הגוף המגיש

בתכנית העבודה יש להתייחס לחלוקה לעיל , להעביר תכנית עבודה מפורטת ,מהמרעה
בנוסף . האתר וכן לוחות הזמנים לפעילותהשפה ו, וכן לכל נושא המיתוג של ההתארגנות

יש לציין בתכנית את היקף התרומה האזורית המתוכננת למגדלי הבקר השותפים 
 .בהתארגנות

  



 

 

 
 
 
 
 
 

בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי המשותפת  81%ההשתתפות בפעילות תהיה בגובה של עד 
 .ל והתקציב הקיים"מועצת החלב ואמב, משרד האוצר, למשרד החקלאות

וכל חומר רלבנטי אחר העשוי לדעתם לעניין את על המבקשים להגיש את ההצעות 
 02לא יאוחר מיום , [במתווה המפורט מעלה]המועצה  בהיבט של מימוש יעדי התכנית 

 : באחד מן האופנים הבאים, 06:11בשעה   6102באוקטובר 
 
 בשעות ' ה-'ם אבימי, יהוד 4דרך החורש :כתובת, אדריאנה שוחט' לגב  במסירה ידנית

 . 10-0124211בתיאום טלפוני מוקדם במספר ( למעט חול המועד סוכות) 0:11-01:11
 
  להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים ) 10-0124222' למס הודעת פקסבמשלוח

 (. הדרושים
 
  לכתובת  הודעת דואר אלקטרוניבמשלוחadriana@milk.org.il (ל "להודעת הדוא

 (. PDFיצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים בפורמט 
 

מומלץ לוודא . מוסר המידע לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם/ באחריות המציע 
ל המצוין שכן המועצה אינה נושא "דוא/ במספר הטלפון ( בשלמותה)הגעת ההצעה 

 .  נתקבל אישור בכתב לרשימתן באחריות להצעות שלא נמסרו ליעד האמור ולא
 

או הצעה כשתגיע /הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה ו/ מידע 
 .בחשבון חלא תילק -כשהיא חסרה אחד המסמכים הרלבנטיים 

 
 
 

 ,בכבוד רב

 
 איציק שניידר

 ל מועצת החלב"סמנכ

 
 

 

 


