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בקשה לקבלת מידע ( )R.F.Iמס'  02/22על סופרים ו/או משוררים
תושבי ראשון לציון לשם הקמת רשימה ל"חגיגה של ספרים"
בראשון לציון
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ (להלן" :החברה העירונית") כחלק מפעילותה
אמונה על ניהול הפעילות התרבותית בעיר ראשון לציון לרבות אירועי חגיגה של ספרים בראשון
לציון .במסגרת זו ,החברה העירונית מבקשת לקבל מהציבור מידע בקשר לסופרים ומשוררים
(להלן" :יוצרים") תושבי ראשון לציון אשר יוכלו לקדם ולפתח את האומנות – ספרות ושירה,
בראשון לציון ומוכנים לקחת חלק מאירועי "חגיגה של ספרים" (להלן" :האירוע" ו/או "חגיגה
של ספרים") ואירועים מהסוג בשנים הבאות.
פעילויות האירוע יתקיימו ברחבי העיר ראשון לציון והיוצרים ישתתפו ביריד אשר יתקיים
במדרחוב רוטשילד בראשון לציון בין הימים  19-24יוני  2022יום ראשון עד חמישי בין השעות
 17:30-21:00שישי . 09:00-14:00היריד יכלול דוכני מכירה ,בהם יוכלו היוצרים שיירשמו
וייבחרו למכור את יצירותיהם.
זמני האירוע ייקבעו בהתאם להחלטת החברה העירונית .החברה העירונית תהא רשאית עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי לשלב את היוצרים בכל מתחם על פי צרכי האירוע ו/או היריד.
יוצרים תושבי ראשון לציון יוכלו לקחת חלק באירועים אשר החברה העירונית עשויה להפיק
במסגרת "חגיגה של ספרים" ואירועים אחרים בעתיד ,אם וככל שיופקו ,כגון" :מפגשים עם
סופרים ומשוררים"" ,סדנאות כתיבה"" ,מועדוני קריאה"" ,הרצאות מטעם מומחים בתחומי
הספרות והאמנות"" ,סיורים" ועוד ,והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
יובהר כי אין מגבלה על כמות היוצרים תושבי ראשון לציון אשר יכולים להצטרף לרשימת
הסופרים והמשוררים שבכותרת (להלן" :הרשימה") .החברה העירונית אינה מתחייבת לפנות
אל כל היוצרים אשר ירשמו ברשימה האמורה ו/או לפנות ליוצרים מהרשימה עבור כל ו/או
חלק מסוגי האירועים המתקיימים בחברה העירונית .השימוש ברשימה ו/או הזמנת היוצרים
תהא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית .היוצרים אשר ישיבו לפניה זו מצהירים
כי הינם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר לאמור בסעיף
זה.
למען הסר ספק ,החברה העירונית מבקשת לציין כי כל היוצרים אשר מבקשים להיכנס לרשימה
ו/או להשתתף "בחגיגה של ספרים" נדרשים להירשם לאירוע באמצעות בקשה להרשמה
ברשימת יוצרים והצהרה מתאימה.
היוצרים בהגשת הצעתם נותנים הסכמתם כי החברה העירונית תשמור את הרשימה ותעשה
בה שימוש עפ"י שיקול דעתה לצורכי הפקת אירועים נוספים ,ככל שיופקו ו/או ככל שיידרש.
התנאים להצטרפות לרשימת היוצרים:

 .8על היוצרים שיבקשו להיכנס לרשימה לעמוד באופן מצטבר בכל התנאים שיפורטו להלן:
א.

הסופר ו/או המשורר פרסם יצירה אחת לפחות פרי עטו;
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ב.

הסופר ו/או המשורר הינו תושב ראשון לציון נכון למועד הגשת תשובתו לפנייה זו
שבכותרת  -המציע יוכיח היותו כיום תושב ראשון לציון בהצגת צילום ת.ז;

ג.

הסופר ו/או המשורר הגיש בקשה להירשם ברשימה יוצרים וכן חתם על הצהרת
השתתפות יוצרים.

בקשות להבהרות:
 .9יוצרים מוזמנים לפנות אל גב' ריקי שטרולי בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע לרשימה או לפעילות
או לתהליך ההגשה ואישור הכניסה לרשימה .בקשות הבהרה יש להפנות באמצעות דוא"ל אל
הכתובת rikis@hironit.co.il :המועד האחרון להגיש בקשה להבהרות הינו  17.5.22יום שלישי
בשעה .15:00
אופן ההגשה:
 .10יוצרים המבקשים להיכנס לרשימה יעבירו את פנייתם בצירוף המסמכים הנלווים:
א.

בקשה להירשם ברשימת יוצרים  -מצ"ב כנספח א'.

ב.

הצהרת יוצרים חתומה  -מצ"ב כנספח ב'.

ג.

צילום ת"ז.

ד.

עותק של היצירה פרי עטו של אותו יוצר.

 .11את כל המסמכים יש להכניס למעטפה סגורה עליה ירשם "רשימת יוצרים ."2022
את הגשת כל המסמכים יש לבצע במסירה אישית למשרדי "לגלות תרבות" ,בהיכל התרבות
שברחוב ז'בוטינסקי  16ראשון לציון (קומה  )2לידי הגב' ריקי שטרולי ,וזאת עד ליום 24.5.22
יום ג' בשעה ( 15:00להלן" :המועד האחרון") .לא תתקבלנה פניות אשר ישלחו לחברה
העירונית במועד המאוחר מהמועד האחרון הנקוב לעיל.
.12
.13

.14
.15

החברה העירונית רשאית ,בכל עת ,לדחות את המועד האחרון להגשת המענה ,וכן לשנות
הוראות ותנאים הנוגעים להליך לרבות ביטולו ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
פנייה זו הינה פניה מוקדמת לקבלת מידע בלבד לשם בניית הרשימה בלבד ואינה חלק מהליך
תחרותי/מכרזי ולפיכך דיני המכרזים לא יחולו עליה ,כמו כן אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי
כלפי מי מהמשיבים לה ואין החברה העירונית מחויבת להתקשר עם מי מהמשיבים לפנייה זו
ו/או להזמין אותו להשתתף באירועי "חגיגה של ספרים" או במי מהאירועים שלה ו/או כל
התחייבות אחרת.
הרשימה הינה בתוקף לאירועים אשר יתקיימו בשנים  2022עד ( 2023כולל) .החברה העירונית
רשאית בכל עת לצאת בפניות דומות נוספות לשם הוספת יוצרים לרשימה.
יודגש כי תנאי להשארות ברשימה הינה תושבות הצגת תושבות בעיר ראשון לציון .החברה
העירונית תהא רשאית לדרוש הוכחת תושבות בעיר ראשון לציון בכל עת במהלך קיום
האירועים .יוצר אשר ישנה את מקום התושבות שלו (מעבר עיר) ,החברה העירונית תגרע אותו
מן הרשימה וליוצר אין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר לכך.

עמוד  2מתוך 5
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החברה העירונית שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת הליך ההתקשרות עם היוצר
במאגר ותנאיו לרבות ,אופן ההתקשרות ,תנאי החוזה ובכל עניין אחר ,הנוגע להליך ו/או
לשירותים המבוקשים ו/או האחרים.
רשימת הפונים שתתקבל בעקבות פניה זו אינה מהווה רשימת מציעים סופית ו/או אחרת לצורך
ביצוע אירוע כלשהו ,ככל שאכן יבוצע הליך שכזה .החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות
לפנות ,ככל שיידרש ,למשיבים בבקשה להשלמת מידע והבהרות.
החברה העירונית תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה ולמשיב לא
יהיו טענות בגין זכויות יוצרים (למעט ביחס ליצירה פרי עטו בה יוכח שליוצר יש זכויות
יוצרים) ,לרבות לצרכי הכנת מסמכים לאירועים או לכל צורך אחר שהיא תראה לנכון .משיב
שיבחר לענות לפניה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה ,לרבות בעניין קניין רוחני ,ו/או
תביעה ו/או דרישה מאת החברה העירונית ו/או מאת מי מטעמה בגין המידע.
היוצרים מתחייבים לנהוג באירוע ,בין היתר ,בהתאם להוראות משרד הבריאות ו/או ממשלת
ישראל ו/או כל מוסד אחר בגין ובקשר "למשבר הקורונה" לרבות חבישת מסיכות ,התו
הסגול/הירוק ו/או מגבלות אחרות שיוטלו בעניין זה וכן ידוע ליוצרים כי פעילות חגיגה של
ספרים כפופה ומותנית בהוראות ממשלת ישראל ומשרד הבריאות ,בין היתר ,ביחס "למגפת
הקורונה" ו/או מגבלות ו/או תנאים אחרים אשר יוטלו ע"י כל רשות ו/או מוסד אחר.
ככל שלא יתקיים האירוע עקב החלטות ממשלת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או משרד
הביטחון אז לא ישולם ליוצרים כל פיצוי ו/או תמורה והיוצרים מסירים באופן בלתי חוזר כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית.
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה המשיב
זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה.

בברכה,
אלי פולק ,מנכ"ל
החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ

עמוד  3מתוך 5

נספח א'
בקשה להירשם ברשימת יוצרים
לאחר שקראתי את בקשת איסוף מידע  R.F.I 2/22 -לעיל והסכמתי להצהרות
ולתנאים המפורטים בבקשה ,הנני מבקש להירשם ברשימת יוצרים.

שם היוצר__________________________:
תחום היוצר_________________________:
כתובת היוצר________________________:
מס' טלפון של היוצר__________________ :
מייל ______________________ :

חתימה היוצר___________________________ :
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נספח ב'
לכבוד,
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ
אדון/גברת נכבד/ה,
הנדון :הצהרת יוצרים להשתתפות באירוע
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי את הבקשה לקבלת מידע  ,01/22וככל ואתבקש לקחת
חלק באירועי "חגיגה של ספרים" מצהיר/ה ומתחייב/ת ע"פ ההוראות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14

לנהוג באירועי חגיגה של ספרים בהתאם להוראות וכללי החברה העירונית וכן לשמור על
כבוד הדדי בין יוצרים.
לשמור על כללי הנימוס והתרבות במסגרת היריד וכן לשמור על ניקיון וסדר.
חל איסור מכירה של דברים שאינם קשורים לחגיגה של ספרים.
היוצרים יידרשו לחלוק דוכן אחד עם יוצרים נוספים.
היוצרים מתחייבים להגיע בימים ובשעות שייקבעו ע"י החברה העירונית.
היוצרים מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות של האחראי באירוע מטעם החברה עירונית.
היוצרים יהיו אחראים בבלעדיות על חפציהם ולא יוכלו לבוא בדרישות בעניין זה לחברה
העירונית.
היוצרים אחראים לספק לעצמם ציוד אישי כגון כיסא וכל ציוד אחר בשעות האירוע.
היוצרים מאשרים ונותנים את הסכמתם לחברה העירונית לעשות כל שימוש בצילומים של
היוצרים ו/או ביצירות בין היתר ,לשם פרסום אירועי חגיגה של ספרים.
היוצרים מאשרים ונותנים את הסכמתם לחברה העירונית לעשות כל שימוש בתמונות ו/או
צילומי הווידאו אשר יצולמו על ידי החברה העירונית ו/או ע"י מי מטעמה במהלך אירועי
חגיגה של ספרים ,בין היתר ,לרבות בעיתונות הכתובה ,טלוויזיה ,בכל מדיה ו/או
פלטפורמת שידור אחרת לרבות אינטרנט.
היוצרים מתחייבים שלא למכור ספרים פוגעניים ו/או ספרים אשר יש בהם דברי נאצה
וגזענות ו/או ספרים שיאסרו למכירה ע"י נציג החברה העירונית.
היוצר ימנע מלהציג אמירות ו/או עמדות ו/או תכנים פוגעניים ו/או עמדות פוליטיות
אישיות וכן ימנע מלהציג תוכן ו/או עמדה ו/או אמירה בשם החברה העירונית ו/או עיריית
ראשון לציון ו/או בשם מי מטעמן.
היוצרים מאשרים כי ידוע להם כי הם אינם זכאים לכל תמורה כספית או שוות ערך בגין
ובקשר להשתתפותם בחגיגה של ספרים והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה.
היוצרים מאפשרים לחברה העירונית לשמור הרשימה ולעשות בה שימוש עפ"י שיקול
דעתה לצורכי הפקת אירועים מהסוג בשנים הבאות ,ככל שיופקו .מובהר כי בכל שלב
היוצרים יוכלו לפנות לחברה העירונית בבקשה להסרתם מהרשימה.

החברה העירונית פועלת כמיטב יכולתה לדאוג ולתת מקום ליוצרים המקומיים באירוע ,וכדי
לקיים את היריד בהצלחה נדרש סיוע מהיוצרים לפעול ע"פ ההוראות לעיל.

שם היוצר ___________________________________ :

חתימה

תאריך
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