לכבוד_______________ :
לידי________________:
באמצעות מייל__________:
הנדון  :בקשה להצבת דוכן מזון ביריד "חוצות היוצר" 2022
החברה העירונית אריאל מנהלת את יריד 'חוצות היוצר' -היריד המסורתי הבינלאומי לאמנות
ולאומנות ,יריד חוצות היוצר ,מותג אהוב ששמו הולך לפניו ,מתקיים זו השנה ה 46-בבריכת
הסולטן בירושלים בין התאריכים .15-27.8.22
במשך  11ימים יופיעו אומנים מהשורה הראשונה ,מתחם אומנות מחודש וצבעוני לכל המשפחה,
מתחם אוכל חדש ומרווח עם דוכני אוכל ססגוניים של מיטב השפים והמסעדות.
תצוגת אמנים ואומנות ישראלית  ,תערוכה מרהיבה של מייצגי ענק במרחב הפסטיבל  ,מופע עוצר
נשימה ממנוף בגובה רב  ,גלריית ההצצה הראשונה בעולם  ,חדרי צילום מעוצבים וציורי תלת מימד,
סדנאות אומנות לכל המשפחה  ,תיאטרוני רחוב  ,הרכבים מוסיקליים ועוד...
צפי קהל הינו  9,000מבקרים מידי ערב .מחיר הכניסה אטרקטיבי ומסובסד 119-ש"ח כולל
ההופעה המרכזית ,או כניסה ליריד בלבד במחיר  .₪ 30היריד נחל הצלחה גדולה וביקרו בו
למעלה מ  100,000 -מבקרים מהארץ ומחו"ל.
היריד הינו הגדול מסוגו בארץ והוא פונה לכל הגילאים ומציע אינספור גירויים ואטרקציות
לקהל הרחב.
השנה יריד 'חוצות היוצר' יתקיים בין התאריכים  15-27/8/2022בבריכת הסולטן ובחוצות היוצר
בירושלים.
בימים א' ה' משעה  18:00 -ועד שעה  , 23:00במוצ"ש משעה  21:00עד חצות.
השנה הוחלט כי ,ביריד יושם דגש על המגוון הקולינרי ועל החוויה של המבקר בכל הקשור באוכל
שאנו מבקשים להציע.
אנו רוצים שהמבקרים ייהנו מאוכל שעומד בקנה אחד עם היצירתיות ,החדשנות והמגוון
האומנותי והתרבותי שהיריד מציע ונבחן את ההצעות גם על בסיס המקוריות של המנות וזאת
כמובן לצד מנות סטריט פוד המתאימות לילדים ולמשפחות.
אנו מבקשים שיהיו מנות עם קלות תפעולית בכדי לתת מענה מהיר לקהל בעת ההזמנה תוך תשומת
לב על שירות אדיב.
בנוסף ,היריד שם לו למטרה לקדם קיימות במתחם האוכל ומכאן שנדרשת הגשת אוכל בכלים
מתכלים.
אנו פונים לכלל המסעדנים שפים ויזמים להציע הצעות בהתאם לדגשים אלו.

ליין אפ מופעים מרכזיים:
15/8
16/8
17/8
18/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8
27/8

שרית חדד & קובי פרץ
איתי לוי
עידן חביב & נתן גושן
אביב גפן והתעויוט
מארחים את החברים של נאטשה
עידן עמדי מארח את מאלו
אייל גולן
טונה & יסמין מועלם
נגה ארז
דני סנדרסון מארח את אמיר דדון ותיסלם
נסרין קדרי & משה פרץ
אודיה & אושר כהן

אופן בחירת המציעים :
תוקם וועדת בחירה אשר תבחן את ההצעות בהתבסס על :
•
•
•
•
•

מגון קולינרי.
מיקום העסק ( תינתן עדיפות לעסקים ירושלמים)
שימוש בחומרי גלם מפתיעים והגשת מנה ייחודית ואיכותית ליריד.
שימוש בציוד מתכלה .
הגשת כל המסמכים שנדרשו

על המעוניין להשתתף ביריד יש למלא טופס זה ולהעביר לכתובת מייל :
production@ariel.org.il

שם העסק__________________:
שם ושם משפחה בעל העסק______________________:
טלפון ______________________:אימייל_________________________
חובה לצרף את המסמכים המפורטים להלן כחלק בלתי נפרד מהבקשה
 .1רישיון עסק בתוקף.
 .2רישיון יצרן של משרד הבריאות במידה וקיים .
 .3רישיון עסק להובלה בקירור במידה וקיים .
תעודת כשרות תינתן במקום ע"י רבנות ירושלים.
יש להעביר את הבקשה בצירוף כל הנספחים המפורטים
פרטי הדוכן:
שם המנה

תיאור המנה והצגתה

עלות
המנה

ציוד הנדרש

מס' עובדים
בדוכן

לא תתאפשר מכירת שתייה מכל סוג
 .2אספקת חשמל מקסימלית לכל דוכן :
 2.1דוכן קטן במידה  2.00 X 0.60מ'  :עד לתלת פאזי  32אמפר  2 +שקעים  10אמפר כל אחד.
 2.2דוכן גדול במידה  4.00 X 0.60מ'  :עד  3פעם  32אמפר  3 +שקעים  10אמפר כל אחד.
אספקת החשמל תלויה בתוכנית חשמל מפורטת שתוגש ע"י הזכיין.
אין להוסיף ציוד נוסף בשטח מעבר לאספקת החשמל שאושרה.
אין להחליף ציוד במהלך היריד ללא אישור של בודק חשמל מוסמך.
ציוד שיגיע לא תקין לא יאושר לשימוש.
יינתן אישור כניסה ליריד רק לציוד שיגיע עם מדבקה של בודק חשמל מוסמך ,כולל תאריך
הבדיקה ,שם הבודק ומספר טלפון.
במקרה של צריכת חשמל גבוהה יותר ישלם הזכיין סך של  ₪ 500ללוח נוסף ובתנאי שיש עודפי
חשמל שניתן לספק לו.
 .3במידה ולמציג יהא דרוש מתקן גז הוא יהא רשאי להתקין מתקן בעצמו ועל חשבונו על כל
הכרוך בכך ,החברה תמנה בודק מוסמך מטעמה לבדיקת תקינות המתקן והמציג מתחייב
לבצע כל פעולה ו/או שינוי אשר ידרשו ממנו ע"י הבודק מטעם החברה כתנאי לשימוש במתקן
הגז.

הערות

נא לציין האם נדרש שימוש בגז כן  /לא יש להקיף בעיגול
 .4החברה תעמיד לטובת הזכיין דוכן מכירה .
מידות הדוכן ומחירון ) :יש לסמן √)
דוכן במידה  2.00X 0.60מ'  /₪ 16,000 -שטח הרצפה לדוכן קטן 2/2.5 -מ'.
דוכן במידה  4.00 X0.60מ'  /₪ 22,000 -שטח הרצפה לדוכן גדול 4/2.5 -מ'.
חברת אריאל תקבע את מיקומו של כל מציג על פי שיקוליה המקצועיים הבלעדיים.
על מבקש ההצעה לדעת כי אין לחברת אריאל מחויבות לקבל כל הצעה
כמו כן ,אין בלעדיות למציג בסוג המזון שיימכר.
תנאים נוספים והבהרות:
• המציע שייבחר להשתתף ביריד יידרש לחתום על נספח ביטוח ע"י חברת הביטוח שלו
ולעמוד בתנאי הביטוח כחלק בלתי נפרד מתנאי ההשתתפות.
• המציע שייבחר להשתתף יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות.
• במידה ויתעדכנו הנחיות הקורונה המציע שייבחר להשתתף יידרש לעמוד בהן.
•

כבלים והתחברות אל ואספקת חשמל באחריות המשתתף.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למייל production@ariel.org.il

