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 שנה לזכרון יעקב 140קול קורא: ציור קיר לכבוד 

 

 עמותת זמארין ומועצה מקומית זכרון יעקב מזמינות אמנים להציע מתן שירות: 

 שנה לזכרון יעקב. 140 חגיגות תכנון ויצירת ציור קיר לכבוד

 

, כפי שמומחש בתמונות הרצל-מבנה שבצומת רחובות הנדיב ותחזיתציור הקיר יתבצע על 

 המצורפות.

 ./ חברתיים של המושבה זכרון יעקבלאלמנטים נופיים/ היסטוריים/ תרבותיים ציור הקיר יתייחס

 

, של אמן מציע ע"פ קריטריונים של איכות לבחור ותזכרון יעקב רשאי ומ"מעמותת זמארין 

ושל מחיר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הסברים, או לא לבחור באף אחד  התאמה,

 מהמציעים.

 

 המציע מתבקש להגיש:

 

 ;קיצה מצויירת לעבודהס .א

 טקסט קצר על הרעיונות שמאחורי ההצעה; .ב

 תיק עבודות רלוונטי. .ג

 ., כפי שמפורט בעמוד הבאפירוט טכניהצהרה והצעה תקציבית,  .ד

 

 zy.tarbut@zamarin.org.ilאת ההצעות, ו/או שאלות הבהרה, יש לשלוח למייל 

 .10:00בשעה  31.10.2021הצעות יתקבלו עד התאריך 

 .16:00בשעה  2.11.2021תשובות יינתנו עד התאריך 

 .25.11.2021יסתיים עד התאריך ביצוע העבודה 

 

 

 בהצלחה!

 מחלקת תרבות, עמותת זמארין, זכרון יעקב

  

mailto:zy.tarbut@zamarin.org.il


 

 

 הצהרת המציע

 לכל המגדרים( ת)ההצהרה כתובה בלשון זכר אך מתייחס

המציע מודע לכך, כי התקציב המוצע לצורך הפרוייקט כולל את כל ההוצאות הכרוכות  .1

-ובדים מסייעים, השכרת ציוד עבודהבו, כגון: עלויות החומרים, שכר אמנים, שכר ע

בגובה, נסיעות, וכל הוצאה אחרת שעשויה להיות. המציע מודע לכך שלא תתאפשר 

, וכי כל הוצאה בלתי צפויה תהיה על חשבון חריגה מהתקציב המוצע בשום מקרה

 .המציע

ביטוח , וכי ברשותו לעצמו ולעובדיו אישור לעבודה בגובה המציע מצהיר כי ברשותו .2

  לעצמו ולעובדיו.

ועצה מעביד בינו לבין עמותת זמארין או המ-עובד ידוע למציע כי לא יתקיימו יחסי .3

 המקומית זכרון יעקב, וכי העמותה והמועצה אינן מכסות את עבודתו בכיסוי ביטוחי.

 .ניסיון בציורי קיר גדולים בעל הינוכי  מצהיר המציע .4

 נים המפורטים במסמך זה.המציע מתחייב לעמידה בזמ .5

דהו ולא יימחקו ים שמתאימים לציור חיצוני, שלא יהמציע מתחייב כי הציור יבוצע בצבע .6

 שנים לפחות. 3במשך 

 מפרט טכני: .7

את , ואת אופן היישום (יצרן ודגםסוג, ) פרט את סוג/י הצבע שישמשו לעבודהנא ל

 ., וכל מידע רלווני אחרהכלים שישמשו את המציע להגעה לגובה הנדרש

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 תקציבית: הצעה  .8

כולל מע"מ, ₪ עבור ביצוע העבודה, מתבקש תשלום בסך _____________________ 

 כולל מע"מ,₪  ובמילים:_____________________________________________

תשלום  מביצוע העבודה. 60התשלום יתבצע מול חשבונית, בהעברה בנקאית, שוטף + 

 .1זה כולל את כל ההוצאות, כפי שפורט בסעיף 

 פרטי וחתימת האמן המציע: .9

 ______________________________________שם מלא: 

 מספר תעודת זהות: _______________________________

 מספר טלפון: ____________________________________

 חתימה: ________________________________________



 

 נספח: תמונת החזיתות המיועדות לצביעה

 

 חזית עיקרית:

מודים העגולים, ומכסה את כל שטח הקיר, כולל העמודים  שבין שני חלקי הצביעה מעל לגובה הע

 החזית

 

 חזית משנית:

 הצביעה מעל גובה העמודים העגולים

 


