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2022- השרון רמת עיריית של גרפיים  ות/מעצבים  מאגרל להצטרף  קורא קול

0242 

 : מהות

 להצטרף ( מעצבים להלן) גרפיה עיצובה בתחום יועצים   מזמינה השרון  רמת עיריית .א

  שיפורסם כפי פרסום, גרפיקה, עיצוב עבודות לטובת  גרפיים  ות/מעצבים למאגר

 . בהמשך

 את לבצע וכן, להלן בתנאים  לעמוד מחויב יהיה למאגר  רף טלהצ המעוניין ה/מציע .ב

 . בהמשך מפורטים ה התעריפים לפי העבודה

  עבודות במחירון תעריפים  לפי זאת לעשות יוכל למאגר להצטרף נת/ןיהמעוני  ה/מציע .ג

 .ךבהמש המפורט גרפי עיצוב

  אישור לקבל עליו  מטעמו מעצב ויציע במידה, בעצמו העבודה את לבצע ה/המציע על .ד

 .העבודה ממזמין בכתב מראש

 כל או השרון  רמת בעיריית והתקשורת הדוברות אגף של  ההנחיות  לפי יפעל המציע .ה
   .האגף ידי על שהוסמך העירייה גורם

  את העירייה עבור לבצע  והמיומנות  הידע, האמצעים  בעל הוא כי  מצהיר המציע .ו

 .זו בבקשה המפורטים ובתנאים  במועדים, המיטבי באופן  השירותים

 ובמיומנות  במקצועיות, במומחיות השירותים את להעניק מתחייבים מטעמו  ומי הזוכה .ז

 . המקובלים המקצועיים  הסטנדרטים כל פי על

 

 

 

 :סף תנאי

 . לפחות שנים 3 של מוכח  ניסיון עם מקצוע  בעלי להיות ה/ מטעמו  או/ו  ה/המציע על .1

 הוא  הציוד . השירות מתן במהלך אותם ישמשש מקצועי  ציוד   בעלי להיות המציע על .2

 . עבורו נוסף תשלום ישולם ולא מהמפרט חלק

 אלא המציעים  שירותיב שימוש  לעשות השרון  רמת עיריית  מצד התחייבות  באמור אין .3
 .הבלעדי דעתה לשיקול  כפוףוב צרכיה ו עיניה ראות לפי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  2022 גרפי עיצוב עבודות מחירון
  

   מ"מע כולל  לא מחיר A5 גדול "   פלוס תרבות" חוברת עיצוב  א

 1,800 עמודים  12 חוברת עיצוב 1

 6,000 עמודים  40 חוברת עיצוב 2

 150  בחוברת עמוד עיצוב תוספת 3

   1,200  לחוברת לשער חדש גריד עיצוב 4
 

   מ"מע כולל  לא מחיר   הזמנות עיצוב ב

 300   10*15  הזמנה 1

 600   צ "דו 10*15  הזמנה 2

 300 10*20  גודל  הזמנה 4

 600 צ "דו  20*  10 גודל הזמנה 5

 300 14*14 הזמנה 6

 600 צ "דו 14*14 הזמנה 7

   300   דיגיטלית הזמנה 8
 

   מ"מע כולל  לא מחיר פלאיירים  עיצוב ג

 1,200 צ "דו (כנפיים 3) סגור  21*10 גודל 1

 1,000 צ "דו ( אחד קיפול  עם ) פתוח   21*20  גודל 2

 A5   300    גודל 3

 600 צ "דו  A5  גודל 4

 A4 300 גודל 5

 600 צ "דו A4 גדול 6

   1,800 צ "דו( קיפולים 3) מקופל A3 גדול 7
 

   מ"מע כולל  לא מחיר  חוברות עיצוב ד

   A4  גודל   חוברת  

 1,200 '  עמ 8   פרוצס 1

 2,400 '  עמ 16   פרוצס 2

 150   נוסף עמוד  לכל עיצוב תוספת 3

   23* 19  גודל חוברת  

 3,600 ' עמ 24 פרוצס 1

 150   נוסף עמוד  לכל עיצוב תוספת 2

   20*10 בגודל  חוברת  

 1,200 '  עמ 8  פרוצס  1

 2,400 '  עמ 16  פרוצס  3

 150   נוסף עמוד  לכל עיצוב תוספת 3

   20*20 בגודל חוברות עיצוב  



 

 2022 גרפי עיצוב עבודות מחירון
 1,200 '  עמ 12   פרוצס  1

 2,400 '  עמ 16  פרוצס  2

   150   נוסף עמוד  לכל עיצוב תוספת 3
 

קאפות  / פוסטרים עיצוב ה    מ"מע כולל  לא מחיר 

 600    גליון חצי  פוסטר 1

   800    גליון פוסטר 2
   

 
   מ"מע כולל  לא מחיר   דיגיטל ו

פייסבוק  קאבר 1  250 

איוונט קאבר 2  250 

 250 (ואטסאפ,פייסבוק,אינסטגרם) ריבועי פורמט 3

    : השרון  רמת עיריית אתר 4
  250 400*1024  דסקטופ - ראשית תמונה
  250 375*400  מובייל - ראשית תמונה

  250 230* 310 -  בעיר קורה מה
  250 400*800 -  פנימי אירוע
  250 310* 310 -  חיצוני אירוע
 250 1024*1024  פנימית גלריה

   800   מצגתל עמוד  גריד +  שער 5
 

נוספות עיצוב עבודות ז    מ"מע כולל  לא מחיר 

 300   *90 300  באנר עיצוב 1

 300    רולאפ  עיצוב 2

 300 180*120 אוטובוס תחנת/ תנועה מכוון 3

 600     במה גב עיצוב 4

 300  עיתונות למודעות גודל התאמות 5

  600 צ "דו A4  פרסום - ארנונה 6
 300 מעטפה  - ארנונה

 600 42*27.5(  יום  סדר) יומית ארגונית 7

  250 אחד  צד 5.4*8.5 כרטיס 8
 500 צ "דו 5.4*8.5 כרטיס

  250 אחד  צד ביקור כרטיס 9
 500 צ "דו ביקור כרטיס

 300   הוקרה תעודת 10

 300  מדבקה  11

 600 עיתונות  קיר 12

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הערות

  חוקיות תוכנות, אדם כוח, ציוד  כולל ,הנלוות ההוצאות כל את תכלול המחיר הצעת •

 .שנדרש ככל הצורך  במידת פגישות, (שיונותיר)

 .בלבד השרון רמת עיריית של הינן התוצרים של היוצרים זכויות •

 . 31.12.2024 לתאריך עד ההתקשרות תוקף •

 

 : הבקשות הגשת פרטי

 : מועד

 15:00 בשעה 2230.5.  חמישי יום  עד  להגיש ניתן ההצעות את

 

 .9730013-054 :  טלפון. ברמץ מיטל: קשר איש 

  

   aviva_i@ramhash.co.il מיילל לשלוח יש ההצעות את :ההגשה פורמט

 . עבודות תיק , מקצועית תעודה – כלומר – קודם  ניסיון  בדבר אישור ףלצר יש המציע להצעת

 . 15:00 בשעה 22.5.22 חמישי לתאריך עד זה למייל לשלוח  ניתן הבהרה שאלות
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