
 

 

 

 
 מיזם משותף 

 בין 

 אגף/מחלקת ......,  –העין -עיריית ראש

 לבין 

 המציע  ____________________

         ____________________ 

 

רקע כללי של היזם לרבות הניסיון:    .1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 ______________________ 

סוג הפעילות שהיזם מבקש לבצע והתרומה לקהילה:  .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

מקום הפעילות, כיצד תתבצע הפעילות, קהל היעד כולל גילאים, היקף קהל  –. תכנית האירוע  3

צפוי על פי הערכה בקווים כלליים:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

נא לפרט תאריך/תאריכי קיום הפעילות ומשך הפעילות:  –. מועד קיום הפעילות 4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 _________________________________ 

. היערכות לוגיסטית  של היזם לביצוע מוצלח של האירוע: 5

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

 



 

 

 

 

 . תכנית עסקית/עלויות וממון האירוע/פעילות :6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

 התחייבויות העירייה:  .7
העירייה תעמיד לרשות היזם את המבנה/מתקן/קרקע, מקור חשמל ככל שיידרש, כאשר  .א

הפעילות תתקיים תחת כיפת השמים, במקרה זה על היזם  להיערך לחיבור למקור הזנת 
 החשמל על חשבונו.

סום העירייה תפרסם את האירוע בפייסבוק, באתר האינטרנט של העירייה ופעם אחת פר .ב
של האירוע/פעילות בעיתון מקומי שיכלול תיאור קצר של הפעילות, מנחה הפעילות, 

 בחסות..... הפרסום יכול ויתייחס לאירועים נוספים
ליזם ניתנת האפשרות לפרסם את האירוע בפרסומים עצמאיים מטעמו ועל חשבונו בכל 

 ערוץ.
 

 הערות:. 8
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

 
הזוכה/זוכים מסכימים בעצם הגשת בקשה זו חתומה על ידם לתנאי הסכם המצ"ב המהווה חלק 

מלא את כל תנאיו ומבלי לגרוע מכלליות בלתי נפרד מהליך זה ומתחייבים לחתום על ההסכם ול
 האמור לעיל לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לדרישות יועץ הביטוח של העירייה.

 להצעה יש לצרף מסמכים כדלקמן:
 ההסכם חתום בראשי תיבות על כל עמוד

 אישור עוסק מורשה 
 אישור ניכוי מס במקור

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול -לאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ע
 . 1776 -חשבונות וכו'( תשל"ו 

 
 שם המציע: _________________________

 
 כתובת: ____________________________

 
 מס' ת.ז./חברה: ______________________

 
 טלפון/פל.: _____________________________

 
 אלקטרוני : ______________________דואר 

 
 חתימה : ____________________________

 

 

 

 63084, ראש העין 12רח' שילה עיריית ראש העין, 

 :Fax| פקס:  :Tel-08טלפון: 

haaiyn.muni.il-www.rosh | neomis@  mail:-E 

Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo St. Rosh Ha'ayin, 

Israel 

http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
mailto:neomis@rosh.org.il

