
  

 

 
 
 

 – בחגיגות יום העצמאותושתיה להקמת דוכן מזון  הזמנה להציע הצעות
 2023בת חפר 

 
 תנאים כללים:

 

המציע מצהיר ומתחייב כי הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה, בעל ניסיון  .1

  שיון יצרן המאושר ע"י משרד הבריאות.ירמתחייב להציג להפעלת דוכן לממכר מזון ו

, והצגה זו תהווה תנאי לנכון מוצא כפי שהוא םאישורים נוספים רלוונטיי מציערשאי לבקש מכל  הועד .2

 להתקשרות עם המציע. 

בת חפר )להלן:  , סכום זה ישולם ע"י המציע לועד מקומי₪ 650בסך הינה עלות הקמת דוכן מזון  .3

 "הועד"(.  

. לא תתקבלנה הצעות שהוגשו 0010:בשעה  , יום ג',23.321. עד לתאריך האת ההצעות יש להגיש  .4

  באיחור.

 . adip@bathefer.net –לשלוח הצעות מסודרות במסמך למייל יש 

את כל הפעולות הנדרשות ללא  יבצע"( המפעילהמציע שייבחר על ידי הועד כזוכה בהליך זה )להלן: " .5

ט במסמך זה, וכפי שיעוגנו בהסכם בכתב שייחתם בינו לבין יוצא מן הכלל לביצוע השירות המפור

 . "(ההסכם)להלן: " למסמכי הזמנה זו 3כמסמך הועד, בנוסח המצ"ב 

 בקבוקי זכוכית.באין למכור שתיה  .6

 .אסורהשימוש בגז ובאש  .7

 ש"ח. 100כל נק' נוספת בעלות של  . הועדנקודת חשמל אחת תסופק לכל דוכן ע"י  .8

ים, תתקיים הגרלה תתקבלנה מספר הצעות בתחום מסוובמידה  רק דוכן אחד. בכל תחום/מוצר יוקם .9

תחומים/מוצרים זהים לאחר  2שומר לעצמו את הזכות להחליט על  הועדלקביעת בלעדיות הדוכן. 

 הודעה לזוכים.

   דוכנים שאינם עוסקים במזון.בהצעה זו אין להציע  .10

 ת ובהתאם לרישוי עסקים.כפוף להנחיות מהנדס המזון, מהנדס הבטיחו המפעיל .11

 עמדת דוכן מכירה. + יגיע עם מכשירי חשמל תקינים + כבל מאריך תקין המפעיל .12

 ימכור רק את המוצרים על פי החוזה. המפעיל .13

 .תאורות לדוכנים יוספותאורה תהיה של ע"ב תאורה קיימת של המקום בלבד ולא  .14

יציע לקהל  שהמפעיליה יהמזון והשתקבל אישור סופי רק לאחר בדיקה ואישור של מחירי י המפעיל .15

מוגבלים בהתאם הרחב בשיתוף הנהלת היישוב. )מכירת אוכל ושתיה יימכרו במחירים הוגנים ו

 (.ובאופן שווה לכלל הדוכנים הועדלהחלטת 

 יהיה סופי. ע"י הועד אושר מחיר מכירה שי .16

 מכרים.דו ובו מחירי המוצרים שנשלט ברור וקריא מעל הדוכן או לצ יציב המפעיל .17

 דיו על פי הוראות המשטרה ו/או הנחיות הרישוי.יש לכסות את הדוכן מכל צ .18

 שומר לעצמו הזכות להעסיק בעלי דוכנים שאינם תושבי בת חפר. הועד .19
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 לאורך כל האירוע. ןוהניקיומתחייב לשמור על הסדר  המפעיל .20

 ץ ונקי. ידאג לפינוי הדוכן והשבת האזור בו הוצב הדוכן לועד פנוי מכל חפ המפעיל .21

לאחר שבדק ואישר את ניקיון השטח.  ובאישור מנהל האירועפינוי הדוכן יתבצע רק בסיום האירוע  .22

 בשום מקרה לא יפונה הדוכן לפני תום האירוע ולא תופסק המכירה.

לא יהיה רשאי להפעיל במתחם האירוע כל שירות אחר  המפעילבזאת, כי  רלמען הסר ספק מובה .23

 ייחתם בין הצדדים. זולת זה הקבוע בהסכם ש

לוודא כי הוא יודע את  המפעיליקבע בהגרלה ותחת אילוצי בטיחות/ביטחון. באחריות ימיקום הדוכנים  .24

 מיקום הדוכן לאחר ההגרלה.

, 4.4.23עד לתאריך  הועדיסדיר את התשלום דרך מזכירות  המפעיללאחר הגרלת מיקום הדוכנים  .25

 הבטיח את מקומו.לכל המאוחר על מנת ל, 12:00יום ג', בשעה 

תיפסל זכאותו להציב דוכן , ו/או ההסכם הזמנה זובחר ולא יעמוד בכל תנאי ישי מציעלמען הסר ספק,  .26

  באירועים עתידיים.

 .לא יבוצע החזר תשלוםובמקרה של ביטול  לא ניתן לבטל את ההרשמה לאחר התשלום .27

יבוטל ללא בוטל והסכם זה הקורונה האירוע יבמקרה של התערבות כוח עליון או החמרת הגבלות  .28

 חיוב לשני הצדדים.

  .רועיהמתאימים לאופי הא םייייחודדוכנים  לקבל הצעות הקמתאת הזכות לעצמו שומר  הועד .29

ידוע למציע שמדובר בזכות להפעיל דוכני מזון באירוע ללא תלות בכמות המשתתפים באירוע ו/או  .30

על כל טענה בדבר הפסדים באירוע מכל בגובה ההכנסות של המציע באירוע. המציע מוותר מראש 

 סיבה שהיא, בין אם היתה תלויה בועד ובין אם לא. 

 אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הועד .31

, והוא יהא פטור ממתן הסבר או נימוק לקבלה הועדבחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של  .32

 או דחייה של הצעה כלשהי.

 , בקשר עם דחיית ההצעה. הועדהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד מציע ש .33

 יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים לפי שיקול דעתו הבלעדי.  הועד .34

 הועדהצעות מטעם אדם ו/או חברה ו/או גוף שמנהל ו/או שמתנהל כנגדו הליך ו/או סכסוך משפטי עם  .35

 לא ייבחנו. 

ריות לביטוח ושיפוי בגין האירוע וכן המצאת אישורים ורישיונות המציע נוטל על עצמו את האח .36

 נדרשים לקיום האירוע. 

ועפ"י דין. תנאי זה הינו תנאי יסודי  הועדהמציע מתחייב לערוך ביטוחים על פי דרישות הביטוח של  .37

 להתקשרות בין הצדדים. 

בלת התנאים המוזכרים עצם הגשת הצעה זו על ידי מציע כלשהו מהווה הסכמה מאת המציע בדבר ק .38

 . ו/או בהסכם המצורף לה בהצעה זו

אין בפנייה זו או במענה לה כל התחייבות, הסכמה או הצהרה של הועד לבחור במי מהמציעים או  .39

 לקדם הליך הקשור לבחירת זוכה, או לבצע התקשרות מכל סוג עם המציעים. 

שה, וזאת על פי החלטתו, ללא הועד רשאי לבטל את ההזמנה להציע הצעות או לפרסם הזמנה חד .40

 מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת. 

 הועד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בהזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  .41

חובות וזכויות משפטיות בין הועד לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת המציע על  .42

 סכם. הה

 . בהסכם, תינתן עדיפות לאמור בהסכםבמקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור  .43

 . ו/או בהסכם המציע אינו רשאי לערוך שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי ההזמנה .44

 

 

 

 



  

 

 

 

 ותנאים להשתתפות בהליך מסמכי ההזמנה

 
 (,מסמכי ההזמנה"נה )להלן: "מסמכי ההזמנה להציע הצעות, המהווים חלק בלתי נפרד ממ אלו .1

 הזמנה להציע הצעות; –מסמך זה   - 1מסמך 
 טופס הצעת מחיר והצהרת המציע;  - 2מסמך 
 להזמנת עבודות והנספחים לו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: הסכם  - 3מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים;  - נספח א'  
יים, רעסקאות גופים ציבו תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק  - נספח ב'

 ;1976-תשל"ו
 תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספר החשבונות לפי פקודת מס אישור  – 4מסמך 

 הכנסה וחוק מע"מ וניכוי מס במקור.    
 .רישיון יצרן מאושר ע"י משרד הבריאות – 5מסמך 

 
 הבאים:השתתפות בהליך מותנית בעמידת המציע בכלל התנאים המצטברים  .2

 
המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא על  .1

 רישום התאגיד או תעודת עוסק מורשה. 
 למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלת דוכני מזון באירועים הפתוחים לקהל הרחב  .2

 . דוכניםבאמצעות בתחום המזון ו/או במכירת מזון  עסקו/או בהפעלת 
 למסמכי ההזמנה.  2המציע הגיש טופס הצעה חתום בנוסח המצורף כמסמך  .3
 בהזמנה זו ו/או בחוזה ו/או עפ"י דין.נדרשים האישורים כל הלמציע  .4

 
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף המפורטים 

 חת דרישות הניסיון. לעיל, ובכלל זה אסמכתאות להוכ

                                                                                                                                                                                                                                                 
 



  

 

 להזמנה 2מסמך 
 

 
 הצעת מחיר

 לניהול והפעלת דוכני מזון
 

 לכבוד:
 הועד המקומי בת חפר

 
 לאחר שעייני בכל מסמכי ההזמנה, לרבות החוזה ונספחיו, אני מגיש בזאת את הצעתי כדלקמן:

 
 

מחיר  (מרביהמוצר עיקרי/נלווה )נא לתת פירוט  

 ללקוח

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 ט מכשירי חשמל בדוכן:פירו

 סוג השקע: הספק: סוג המכשיר

   

   

   
 
 , כפי שהומצאו לי על ידי הועד, כאשר כל העמודים חתומים על ידי. ההסכםרצ"ב מסמכי ההזמנה, לרבות  .1

 

 ותנאי ההזמנה ואני מתחייב לקיימם כלשונם. ידוע לי כי באם לאההסכם אני מאשר כי קראתי היטב את כל מסמכי  .2
 יים תנאי כלשהו תהא לועד זכות מידית לבטל את ההתקשרות עימי וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. אק

 

ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין השירותים ובכלל זה, קבלת כל היתר או רישיון נדרש מטעם כל גורם  .3
ם הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום שהוא, על אחריותי ועל חשבוני הבלעדיים. אני מצהיר כי אעמוד בכל התנאי

 ככל ואדרש לכך.  1968-הדרוש על פי תנאי הליך זה, לרבות יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

 

ידוע לי כי הצעתי זו הינה אישית ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד או להעביר אותה בכל  .4
 אש. דרך, ללא קבלת הסכמת הועד לכך בכתב ומר

 

לא יהיה אחראי לכל מקרה של אובן  והועדידוע לי כי האחריות על הציוד שאספק במסגרת השירות הינו שלי בלבד  .5
 ו/או נזק לציוד. 

 

התקשרות מול הועד ולהמציא כל חוזה הימי עבודה על  5במידה ואוכרז כזוכה בהליך זה, אני מתחייב לחתום בתוך  .6
 הצעתי זו. מסמך אחר הנדרש לצורך קיום החוזה ו

 



  

 

 

ידוע לי כי אין הועד מתחייב למספר מבקרים באירוע וכי הוא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את האירוע ואת  .7
הבלעדי, וכי לא תהיה  והליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעת

 ים האמור. לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הועד בהתקי

 

 _____________ /מס' ח.פ: ___________________ ת.זהמציעשם 
 

 כתובת: ____________________ טלפון: ________________  
 

 __________________________ :דוא"ל
 

 תאריך: _______________ _________________ :חתימה

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח:
 

 
 הוא יחיד: עאם המצי

 
מ ___________________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי __________________ חתם/מה בפני על ההצעה אני הח"

 דלעיל. 
 
 
 

____________  ___________________  _____________________ 
 חתימה     שם    תאריך     

 
 
 

 הוא תאגיד: עאם המצי
 
 

___________ חתמו בפני אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _________
על ההצעה דלעיל, כי הם מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים 

 את המציע.
 
 
 

  ________________ __________________ __________________
 חתימה שם תאריך 

 



  

 

 
 להזמנה 3מסמך 

 
 ה ס כ ם

 

 2023נת ביום ___ לחודש ___ ש בבת חפרשנערך ונחתם 

 

 הועד המקומי בת חפר בין:
 "(הועד)להלן: " 
 ;מצד אחד   

 
 ע.מ_____________________________, ח.פ/ לבין:

 _______________________________מרח'  

 טל': _____________; פקס': ____________ 
 דוא"ל: ________________ 
 באמצעות מורשי החתימה: 
 ת.ז. _____________;. __________________ 1 
   . __________________ ת.ז. _____________; 2 
 "(מפעילה)להלן: " 
 ;מצד שני   

 
 

 

ובין היתר, (, הועד")להלן: " המנהל את הישוב הקהילתי בת חפרוהועד הינו ועד מקומי   הואיל

 את תחום תרבות הפנאי ביישוב;מנהל ומפעיל 

 

, לרבות את מפיק אירועים, אשר יתקיימו  ברחבי הישוב הועדכאמור,  וובמסגרת פעילות  והואיל

 "(;האירוע)להלן: " ביישוב 25.4.23אשר יערך ביום  אירוע יום העצמאות

 

לאפשר את הקמתם והפעלתם של דוכנים לממכר מזון ומשקאות קלים  מעוניין והועד  והואיל

 "(;הדוכניםלהלן: ")בשטח האירוע 

 

, בהתאם הועדה בהליך הזמנה להציע הצעות אשר פורסם על ידי והמפעיל נבחר כזוכ  והואיל

 -" וההליך" )להלן בהתאמה:להפעלת דוכן באירוע להצעה שהוגשה על ידו במסגרתו 

 "(;הצעת המפעיל"

 

והוא מצהיר כי יש  הדוכןאת השירותים בקשר עם הפעלת  לועדוהמפעיל מעוניין לספק   והואיל

 יות, הכישורים והמשאבים הנדרשים לצורך כך;לו את כל הידע, הניסיון, המומח

 

במהלך האירועים,  הדוכןהחליט למסור למפעיל את הזכות להציב ולהפעיל את  והועד  והואיל

 הכל בהתאם לתנאי ההליך, הצעת המפעיל והוראות הסכם זה;

 



  

 

 ר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:הלפיכך הוצ

 

 מבוא .1

זה והנספחים המצורפים לו  הסכםהמבוא לפעיל, מסמכי ההליך, ובכלל זה הצעת המ .1.1
 . מהסכם זהמהווים חלק בלתי נפרד 

לא תשמשנה בפירושו של הן לשם הנוחות בלבד ו ניתנו זה הסכםכותרות הסעיפים ב .1.2
 חוזה זה או תניה מתניותיו.

 כללי .2

 ושב האתרחלק משטח מקבל בזה היתר לשימוש ב מפעילוה מפעילבזה להועד מתיר  .2.1

הצבת והפעלת לצורך אך ורק  ,הועדורה לו י"(, כפי שהאתר" וע )להלן:האיר יתקיים

 זה להלן. הסכם, למטרה ובתנאים המפורטים בבמסגרת פעילות האירוע הדוכן

או בכל באתר  ואיננו בעל זכות חזקה ממנואו בכל חלק  באתראיננו שוכר  מפעילה .2.2

 .ממנוחלק 

 הסכםמטרת ה .3

סכם זה הינה לאפשר למפעיל להציב מטרת הו האירוע,את לקיים  ידעת הועד .3.1
לטובת באי האירוע. המפעיל מתחייב בזאת שלא להשתמש באתר  הדוכןולהפעיל את 

לכך מראש  הועדלמטרה אחרת מלבד מטרה זו, ללא הסכמת  ממנואו בכל חלק 
 ובכתב.

בלבד יהיה אחראי, על חשבונו, לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים  המפעיל .3.2
אינה אחראי כלפי המפעיל לקבלת  הועדבתוקף.  וולהיות הדוכןהפעלת לפי כל דין ל

כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור כאמור, ואין בעצם חתימתו של הסכם זה משום 
 כאמור יינתנו. תהתחייבות או מצג שהיתרים או רישיונו

 ימוששה תקופת .4

בחר לשם מתיר בזאת למפעיל לעשות שימוש בחלק מוגדר משטח האתר, אשר י הועד .4.1

, והמפעיל מסכים לעשות הודכן, לשם הצבת והפעלת וו/או מי מטעמ הועדכך על ידי 

  "(.ימוששהתקופת "להלן: )שימוש כאמור במהלך האירוע 

ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה, מכל סיבה רשאי להפסיק את  אהי הועד .4.2

יום  14של בהתראה מוקדמת בכתב הבלעדי והמוחלט,  ושהיא, ועל פי שיקול דעת

את ההתקשרות כאמור, המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי  הועד. הפסיק לכל הפחות

ו/או שיפוי ו/או החזרים כספיים, ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או דרישה בנוגע 

 להפסקת ההסכם כאמור.



  

 

זה במקרה של  הסכםכדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל בהסכם זה אין באמור  .4.3

 , על פי כל דין.מהםהפרתו על ידי מי 

 תמורה .5

במהלך תקופת השימוש,  הדוכןבגין הזכות לעשות שימוש למטרות הצבת והפעלת  .5.1
בגין כל דוכן שיהיה עליו להציב במסגרת  דלוועכקבוע בהסכם זה, ישלם המפעיל 

דמי )להלן: " מע"מ כולל(, ₪ שש מאות וחמישים)במילים:  ₪ 650אירוע סך של ה
 "(. השימוש

  16.4.23לא יאוחר ועד  לועדישולמו דמי השימוש  .5.2

למען הסר ספק מובהר, כי כל ההוצאות והעלויות הנובעות במישרין או בעקיפין  .5.3

לא ישא בהוצאות  הועדתחולנה במלואן על המפעיל, ו ןשל הדוכנ ווהפעלת ומהצבת
 ו/או בעלויות כלשהן בקשר עם האמור.

י הועד למפעיל לא טרם ם, לא יועבר על ידולמען הסר ספק שום תמורה או תשל .5.4
ביצוע העבודה, לא במהלכה ולא במועד סיומה, ולא לאחריה. למען הסר ספק, 

 המפעיל אינו זכאי ולא יהיה זכאי לכל תמורה מכל סוג ומין שהוא מצד הועד. 

 והתחייבויות המפעיל הדוכןאופן הפעלת  .6

ורך כך על בשטח האתר, באזורים אשר יוקצו לו לצ הדוכןהמפעיל יציב ויפעיל את  .6.1

 "(.אזור ההפעלה)להלן: " ואו מי מטעמ הועדידי 

בתום תקופת . הועדלמען הסר כל ספק מובהר, כי אזור ההפעלה הנ"ל הינו רכוש  .6.2

, מפעילמכל אדם ו/או חפץ שאינו שייך ל אזור ההפעלהאת  מפעילפנה הי שימושה

 י לשימוש, כאשר הוא במצב טוב, שלם וראולועד באזור ההפעלהחזיר את החזקה יו

 . ונקי, כפי מצבו בעת מסירת החזקה למפעיל

המפעיל לא יבצע כל שינוי ו/או חיבור של קבע בשטח האתר ו/או באזור ההפעלה ללא  .6.3

בכתב ומראש. כל שינוי ו/או חיבור קבע כאמור יבוצע בתיאום מלא  הועדשל  ואישור

 "(. המנהל)להלן: " הועדעם מנהל האירוע מטעם 

חשבונו, את כל הציוד, הריהוט וכוח האדם הדרושים לשם הפעלת המפעיל יספק, על  .6.4

 בשטח האתר.  הדוכן

ו/או  דוכןהמפעיל מתחייב, כי לאחר הצבת הציוד בשטח האתר המיועד לכך )לרבות  .6.5

מקררים( לא יבוצע כל שינוי בציוד זה )על ידי הזזתו, הוצאתו ו/או הוספת ציוד כבד 

 .הועדנוסף(, אלא באישור 



  

 

כיריים אש ו/או תנור אפייה ו/או גריל  הדוכןחייב שלא להפעיל במסגרת המפעיל מת .6.6

כך גם מתחייב המפעיל שלא  ואף לא כל מכשיר אחר עם להבות גז או חשמל פתוחים.

להציב בשטח האתר שולחנות ו/או כיסאות כלשהם, למעט הדרוש לשימושם האישי 

או  הועדאישור מראש מ, ובכפוף להדוכןשל המפעיל ו/או עובדיו, במסגרת הפעלת 

 המנהל.

מטעמו ימכרו את מרכולתם באזור ההפעלה בלבד.  הדוכןהמפעיל ו/או מפעילי  .6.7

המפעיל מצהיר ומתחייב שלא תבוצע פעילות מכירות ו/או פעילות אחרת כלשהי 

 שלא בתוך אזור ההפעלה.

מטעמו ימכרו את מרכולתם במחירים אשר יאושרו על ידי  הדוכןהמפעיל ומפעילי  .6.8

מראש, ולא יערכו כל שינוי במחירי המוצרים הנמכרים ללא אישור מראש של  עדהו

 .הועד

ידוע למפעיל, כי כל האביזרים ו/או המתקנים שיחוברו חיבור קבע לאתר יישארו  .6.9

בתום תקופת החוזה והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה  הועדשל  ובעלותבו וברשות

 נוספת בגינם.

במהלך כל שעות הפעילות של האירוע, אלא אם  דוכןהאת המפעיל מתחייב להפעיל  .6.10

תהיינה  ווהפעלת הדוכןהבלעדי. שעות הקמת  וורה לו אחרת, לפי שיקול דעתי הועד

 בהתאם לדרישות המנהל ו/או מי מהגופים הרלוונטיים, לרבות משטרת ישראל. 

ת המפעיל מתחייב שכל העובדים אשר יועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו במסגר .6.11

במתן  םכי אין מניעה להעסקתיהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל  הדוכןהפעלת 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון השירותים בהתאם להוראות 

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין ו 2001-למתן שירות לקטינים, התשס"א

. המפעיל 2003-גבמוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"

 הראשונה לכך.  ועם קבלת דרישת הועדיעביר העתק מן האישורים כאמור לידי 

הקרובה. כמו כן, אחראי  ווסביבת אזור ההפעלההמפעיל מתחייב לדאוג לניקיון  .6.12

. המפעיל לא יהיה זכאי לכל אזור ההפעלההמפעיל לניקיון הזבל הגס שיוותר בשטח 

 ן כאמור והן יבוצעו על חשבונו.בגין פעולות הניקיותמורה נוספת 

ו/או ציוד ו/או בכל פריט אזור ההפעלה כל פגם או קלקול מכל סוג ומין אשר יתגלו ב .6.13

, לרבות מערכת החשמל ו/או הדוכןמפעיל ו/או במערכות המשמשות את ל כיםהשיי

, ולא יהוו וועל חשבונ מפעילעל ידי ה נו, יתוקימושבמשך תקופת הש אינסטלציה,

 . ימושאו הפסקת תשלום דמי ש ההתקשרותקת עילה להפס

המפעיל מצהיר כי קיבל לידיו מן הועד את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,  .6.14

וכי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן הועד את כל ההסברים והמידע 

 הנדרשים לצורך ביצוע השירותים. 



  

 

לת לביצוע השירותים לפי המפעיל מצהיר כי בידו הידע המקצועי, הניסיון והיכו .6.15

 הסכם זה, וכי הוא מתחייב לבצעם לשביעות רצונו המלא של הועד. 

 המפעיל מתחייב לכך כי יש לו תעודת כשרות למכירת האוכל באירוע.  .6.16

המפעיל מתחייב לבצע את הכנת המזון בקפדנות, ברמה מקצועית גובהה, לפי  .6.17

 ההוראות המקצועיות של משרד הבריאות. 

יב כי הכנת המזון תבוצע על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו האישי וכי אלו המפעיל מתחי .6.18

 ל על פי חוזה זה בנאמנות ובמומחיות. יימלאו אחר כל התחייבויותיו של המפע

כנספח זה המצורף להסכם אשר יאושר על ידי הועד, המקסימום של המזון  ןמחירו .6.19

ת מחירים לפני או לכל שעות האירוע. חל איסור מוחלט על העלא יהיה תקף 'ג

 במהלך האירוע. 

הועד לא מספק חיבורים חשמליים למעט נקודת חשמל אחת,  למפעיל מובן וידוע כי .6.20

, והועד לא אחראי לכל צד טכני ולוגיסטי הקשור בהקמת ו/או תפעול לדוכןנוספים 

 . הדוכן

ית ההסכם הינו למתן שירותים של דוכני מזון בלבד, כל פרסום נוסף, לרבות פרסום ב .6.21

 העסק נותן השירותים מותנה באישור של הועד. 

חוק תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי  דלוועהמפעיל עם חתימת הסכם זה, ימציא  .6.22

 לחוזה זה.  נספח ב', בנוסח המצורף כ1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

גין באחריות כלשהי ב –הועד אינו אחראי לגבי המפעיל, עובדיו או הפועלים מטעמו  .6.23

תאונת עבודה ו/או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך ביצוע העובדה ו/או מתן 

 השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו. 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הועד לבין  .6.24

 המפעיל ובין עובדיו או הפועלים מטעמו. 

 יכלל -השימוש באתר ובאזור ההפעלה  .7

 ומצא וומתקני האתראת  ניתנה לו האפשרות לבדוקמצהיר ומאשר, כי המפעיל  .7.1

מקבל רשות כניסה ושימוש א ו, כי הוומטרותי ו, דרישותיולצרכי מיםמתאי אותם
 ו(, כי ידוע לas isבמצבו הנוכחי, כפי שהוא )למטרות המפורטות בהסכם זה,  באתר

כל שינוי, תיקון או שיפור  באתרבצע י הבלעדי והמוחלט, ו, על פי שיקול דעתהועדכי 
מוותר בזה, ויתור מלא וסופי, על כל טענות מום,  המפעילהנוכחי, וכי  ולעומת מצב

הוא זה  הסכםעל  וחתימתב, והאתרפגם או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בגין 
של  ןאין ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר למצב, כי מאשר
  .האתר



  

 

שימוש הוראות כל דין בקשר ל אחרימלאו  וכל מי מטעמוא וכי ה ,מתחייב המפעיל .7.2
. מבלי לגרוע מכלליות האמור באתר, לרבות הוראותיה של משטרת ישראל ומכבי אש

, נזק או אי מטרד , מפגע,נקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכוןי המפעיללעיל, 
ועל מנת למנוע סיכון  םביטחונאו לו/ ם, לרכושהמבקרים באתר לציבור נוחות

  .הועדשל  ואו לרכושו/, ואו לביטחונם של עובדיו/לבריאותם, לרכושם 

או  מנוהמפעיל מתחייב להימנע מגרימת כל נזק או קלקול לאתר או לכל חלק מ .7.3
או  המפעילשל  ועקב שימוש ולתקן על חשבונו כל נזק שיגרם לאתר ומתקן ממתקני

לא מכל אחריות לאובדן ו/או נזק כאמור.  הועדת את מי מטעמו. המפעיל פוטר בזא
, רשאי הועדשל  ההראשונ ולאתר כאמור עם דרישתנזקים שנגרמו  המפעיל ןתיק

, ואת מלוא הוצאותי וולגבות ממנ המפעילאך לא חייב, לתקנם על חשבון  הועד
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד כל הוצאה ועד להשבת כל תשלום ו/או 

  .הועדצאה לידי הו

בשטח ההפעלה עם המנהל  ווהפעלת הדוכןהמפעיל ישתף פעולה ויתאם את הצבת  .7.4
תקשר(, אשר יהיה אחראי י)ככל ש הועדתקשר יועם הגורם אשר עימו  הועדמטעם 

"(. בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפיק" על הפקת וביצוע האירועים )להלן:
מנהל כנים, יובא הדבר להכרעתו של המפעיל לבין המפיק בקשר עם הפעלת הדו

 , והחלטתו בעניין תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. הוועד

 איסור העברת זכויות השימוש .8

המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או למסור ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר 

אחר או לאחרים, בכל ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ל

 ואת הסכמת הועד נתן בכתב ומראש. הועדאלא אם קיבל על כך את הסכמת אופן שהוא, 

מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי  המפעילכאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את 

 .החוזה ו/או על פי כל דין

 הועדהעברת זכויות  .9

כלפי  ווזכויותי ואו להעביר את חובותי הבלעדי, להמחות והא רשאי, על פי שיקול דעתי הועד

מצא לנכון. ניתנה ילכל אדם או גוף אחר, כפי שכולן או מקצתן, על פי חוזה זה,  המפעיל

על העברה כאמור, מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל זכויות  מפעילהודעה בכתב ל

  .על אותו אדם או גוף כאמורהמפעיל כלפי  הועדוחובות 

  ביטוח .10

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא הסכם פי -עלהמפעיל גרוע מהתחייבויות מבלי ל .10.1

כמפורט בנספח אישור על לעשות ביטוח מתחייב  המפעיל ,פי כל דין-אחראי עליהיה 

)להלן:  ממנוחלק בלתי נפרד  מהווהו א'נספח כזה  הסכםקיום ביטוחים המצ"ב ל

העצמיות יחלו על עלות הביטוח וההשתתפויות (. "אישור על קיום ביטוחים"

 המפעיל בלבד.



  

 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  .10.2

להיקף וגודל  ואו מי מטעמ הועדביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 

הסיכון העומד לביטוח. על המפעיל יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר 

 ולצד שלישי כלשהו. לועד ו/אועל מנת למנוע הפסד  וןוכפי הסיכ

 ני, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלומתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמ מפעילה .10.3

במישרין או בעקיפין יהיו אף הם ( )ככל שיתיר זאת הסכם זההמשנה שיועסקו על ידו 

 ות.י הפוליסעל פי תנא ו, ויפעלו, היקפו ומגבלותיהנדרשביטוח המודעים לתנאי 

)ככל שיתיר זאת המשנה שיועסקו על ידו  נימתחייב לגרום לכך כי כל קבל מפעילה .10.4

בכדי למנוע הפסד או  פי המפעיללבותיהם כו( יסדירו ביטוח לרכושם ולחהסכם זה

 . ולצד שלישי כלשהו לועד, למפעיל, אובדן להם

אשר קשורים אשר יערוך המפעיל וקבלני המשנה מטעמו ו בכל הביטוחים הנוספים .10.5

 הועדלנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי 

 והבאים מטעמם.

, המוקדם וקף או מועד תחילת העבודות בפועלכניסת הסכם זה לת ימים לפני 14 .10.6

חתום בתוקף, את האישור על קיום ביטוחים כשהוא  לועד מפעילימציא ה ,מבניהם

רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בעלת ידי חברת ביטוח -על

 . בו

הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של ( )סעיף ביטוח האמור בסעיף זה .10.7

בחתימתו על ההסכם מאשר המפעיל כי הוא הבין ויערוך את הביטוח  מפעיל.ה

 הנדרש על פי הסכם זה .

 הסכם. של הי מהותי הווה הפרה של תנאת, )סעיף ביטוח( הפרה של סעיף זה .10.8

ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן בהמצאת אישור הצדדים כי מוצהר ומוסכם בין  .10.9

על פי דין, בין אם חברת הסכם זה, ו/או על פי  ומאחריות מפעילל פטור כלשהו

לידי  אישור ביטוחהביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת 

של  ווטיב ואחריות כלשהי לגבי היקפ הועדכדי להטיל על  אין בה ,כאמור לעיל הועד

 ביטוח.ה

היה רשאי לבדוק את האישור על קיום י הועדמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .10.10

 היה חייב לעשות כך .יביטוחים אך לא 

היה רשאי לבקש מהמפעיל לשנות או לתקן את י הועדמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .10.11

על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה האישור על קיום ביטוחים 

לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול 

 אחריות כל שהיא.   הועדעקב כך על 



  

 

י מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב א .10.12

מפעיל בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב , יישא ההמצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש

 כך. 

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול יהיה לבדו  המפעיל .10.13

 .ה כלשהיבפוליס הנקובהההשתתפות העצמית 

המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  .10.14

 הנקובים בפוליסות.

ה לו או לבאים מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המפעיל מצהיר כי לא תהי .10.15

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י  וועובדי ו ו/אוו/או הבאים מטעמ  הועדכנגד 

 הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. 

 הועדאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  מפעילהפר ה .10.16

ולא  ,יגרמו באופן מלא ובלעדייאחראי לנזקים ש מפעיליהא ה ,ואים מטעמוהב

והוא  ווהבאים מטעמ הועדתהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי 

 .ווהבאים מטעמ הועדיהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי 

זכאי,  הועד היהי, המפורט לעיל במלואו או בחלקובהתחייבותו לפי  מפעיללא עמד ה .10.17

 מפעיל, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של ה( )וככל שיוכל אך לא חייב

 הועדשל  וועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכות

הזכות לערוך  .לחברת הביטוח הועד ששילםלרבות החזר התשלום  לכל סעד אחר

מקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ביטוח במקומו של המפעיל תחול גם ב

 ההסכם.

 אחריות  .11

הא כל אחריות לכל נזק העלול להיגרם למפעיל ו/או לכל אדם אחר, ילא  לועד .11.1
 כתוצאה מהפעלת הדוכנים.

בכפוף לאמור לעיל, המפעיל לבדו יהיה האחראי המלא, הבלעדי והמוחלט לכל נזק  .11.2
רון כיס, אבדן רווח וכל נזק גוף או רכוש או מוניטין, הוצאה, הפסד, תשלום, חס

ו/או לצד ג' כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפעלת  לועדכיוצא באלה היכול להיגרם 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל בלבד יהיה אחראי לכל נזק הדוכן באתר. 

והמועצה מכל אחריות  הועדלגוף או לרכוש שלו ו/או מי מטעמו והוא פוטר בזאת את 

 כאמור. 

של  הראשונה ומיד עם דרישתלרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד,  ,הועדשפה את עיל יהמפ .11.3
ו/או למי  לועדבגין כל נזק, תשלום, הוצאה, פיצוי או הפסד אחר כלשהו שיהיו , הועד

או  וו/או בגין מעשי זה בסעיףבעקיפין, בגין נזקים כאמור , במישרין או מטעמו
ו/או מי  הועדתובענה שתוגש כנגד  ובגין כל המפעיל ו/או מי מטעמושל  ומחדלי



  

 

כי חובת השיפוי כאמור לעיל  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .עקב נזק כאמור מטעמו
, וזאת במידה בהסכם זהבגינם, כאמור  ולבטח עצמ המפעילשעל  תחול גם על נזקים

 .שאלה לא יכוסו על ידי הביטוח

 פינוי .12

נקי  האתר כשהואאת  מפעילה "(, יפנהפינויהמועד " :)להלן כל אירועתום במיד  .12.1

נתונה  לועד. מפעיל ויחדל מכל פעילות בוומסודר ופנוי מכל אדם וחפץ השייכים ל

כל שיפור, תוספת, שינוי, תיקון או להותיר במקום ו הזכות להודיע למפעיל, כי ברצונ

באופן קבוע, אף אם אלה הותקנו ו/או הוספו במקום על ידי  אתרמתקן המחוברים ל

יפנה כל מתקן ותוספת כאמור מן  מפעילשה הועדדרש  ./או על חשבונוו מפעילה

 לבצע דרישה זו ועל חשבונו. מפעיל, מתחייב ההאתר

היה זכאי לנהוג יהיה זכאי להשתמש בעת הפינוי בכוח סביר, במידת הצורך, וי הועד .12.2

המוחלט, ובכלל זה להשליכם,  ועל פי שיקול דעת באתרברכוש ובציוד המצויים 

מוותר על כל טענה  מפעילעם הפינוי וה הועדם או למוכרם או להפכם לרכוש להשמיד

בדמי שכירות  מפעילהיה רשאי לחייב את הי הועדו/או דרישה ו/או תביעה בגינם. 

 בגין רכוש וציוד שיפונה ויאוחסן. הועדואחסון שיקבעו על ידי 

, ישלם ת בולעיל ו/או לא יחדל מכל פעילוכאמור  האתראת  מפעילאם לא יפנה ה .12.3

לבין מועד פינויו בפועל, בנוסף  האתרבגין התקופה שבין מועד פינוי  לועד מפעילה

בגין כל יום של איחור בפינוי.  ₪ 300 -על פי חוזה זה, סכום השווה ל לכל תשלום

סכום זה נקבע והוסכם בין הצדדים כדמי נזק קבועים ומוסכמים מראש, אשר 

 במועד. האתרעקב אי פינוי  ועדלהוערכו מראש כסכום הנזק הנגרם 

למען הסר ספק מובהר, כי אין בפיצוי המוסכם האמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות 

במועד  האתרעל פי חוזה זה ועל פי כל דין בגין אי פינויו של  לועדוסעד הנתונים 

למימוש ערבות הביצוע ושטר החוב ואין בו כדי ליצור בין  והקבוע, לרבות זכות

 .האתרי הרשאה לגבי התקופה שלאחר מועד פינוי הצדדים יחס

לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר  ווכל מי מטעמ הועד .12.4

או בגין  האתר, עובדיו, הציוד והרכוש מן מפעיל, אם יגרם, בשל פינוי המפעיליגרם ל

 מפעיל, והכל פעולה שתבוצע על ידיהם בקשר עם הפינוי או עם הציוד והרכוש שיפנו

 מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

 תרופות בגין הפרת החוזה .13

אין בסעדים האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין  .13.1

 הפרת החוזה, ואין בחוזה זה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 



  

 

ו/או סבר  חוזה זה בהפרה יסודית מפעיל, הפר המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.2

שיש בהמשך תוקפו של החוזה משום  ,המוחלט והבלעדי ו, על פי שיקול דעתהועד

 האתררשאי להורות על ביטול החוזה ועל פינוי  הועדהא יפגיעה באינטרס ציבורי, 

 ימים, מתאריך ההודעה. 7תוך 

יע על ביטולו של חוזה זה בכל אחד זכאי להוד הועדהא ימבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .13.3

 מן המקרים הבאים:

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(  מפעילנפטר, נגד ה מפעילה .א

 60להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא יבוטל תוך 

נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד  מפעיליום או אם ה

 תיקים.

ועיקול זה לא הוסר תוך  מפעיליוטל צו עיקול כנגד נכס מנכסיו של האם  .ב

  שבועיים.

 שונות .14

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של  .14.1
אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו 

 צתן בכל עת שימצאו לנכון.רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מק

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי החוזה לא ייחשב כויתור  .14.2
 ., אלא אם כן ויתר על הזכות במפורש ובכתבו/או שיהוי מצידו לגבי אותה זכות

זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל  בחוזההכתוב  .14.3
חתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או משא ומתן שקדם ל

זה יבוא במקום כל  חוזהבהתחייבויות או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו ו
 אם וככל שהיו. המפעיללבין  הועדהחוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מהסכם זה תהא לבתי המשפט  .14.4
 ים במחוז מרכז.המוסמכ

כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד  ןכתובות הצדדים ה .14.5
 שלחה.ימיום ה שעות 72למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 _______________ _______________ 
 המפעיל                                   הועד

 
 
 



  

 

 אם המפעיל הוא תאגיד
אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי 

____________________, וכי בחותמם על החוזה הם מחייבים את נותן  המפעילחתימה מטעם 
 השירות.

 
              ___________________              __________________________________ 

 תאריך                                       שם                                               חתימה               
 



  

 

 אישור על קיום ביטוחים  –נספח א' 

 ספקים ומפעילים שונים

 

 לכב'

 ועד מקומי בת חפר

 

 א.ג.נ,

 

 )להלן: "המפעיל"( __________________אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 

 

אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי לבקשת המפעיל ערכנו עבורו את הביטוחים 
המפורטים להלן לתקופה מ______________ עד _____________ בקשר עם החוזה שנחתם ביניכם לעניין אירוע 

 .__________________ 
 
 ות כלפי צד ג', פוליסה מס'___________ביטוח אחרי .1

 
 לאירוע ובסה"כ לכל האירועים בתקופת ביטוח.  ₪ 5,000,000בגבול אחריות של 

המכסה את חבות המבוטחים לפי כל דין בגין אבדן או נזק לכל אדם, גוף או רכוש. הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה 
ים, קבלני משנה, אחריות מקצועית, מכשירי הרמה, פריקה אש, התפוצצות, בהלה, קבלנ –מ  תשל חברות הנובעו

וטעינה. מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, בעלי חיים, שביתות והשבתות, נזק גוף 
עקב שימוש ברכב שאין חובה על פי דין לבטחו בביטוח חובה או שאינו נכלל במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 

ים, תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי ומוצרים ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים המובאים לאתר דרכ
 לצורך ביצוע הפעילות ו/או הנמכרים ו/או המחולקים בשטח אירוע או בסביבתו במהלך האירוע. 

 רכוש החברה יחשב כרכוש צד שלישי לפי ת נאי הפוליסה. 
ו/או הפועלים מטעמה בגין אחריותם למעשי או מחדלי המפעיל ו/או הפועלים  הביטוח הורחב לשפות את החברה

 מטעמו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולב, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס' _____________ .2
כל האירועים בתקופת הביטוח. בגין חבות המפעיל כלפי לאירוע ובסה"כ ל ₪ 20,000,000בגבול אחריות של 

המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עיסוקם זה. הביטוח אינו 
כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עובדים של חברות כח 

 בעלי חיים, פיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער. אדם,
הביטוח הורחב לשפות את החברה ו/או הפועלים מטעמה היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי או גילוי 

מחלה כלשהי, כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי המפעיל ו/או שהם אחראים באחריות 
 המפעיל. שילוחית למעשי או מחדלי 

 
 ביטוח חבות מוצר, פוליסה מס' ____________________ .3

לאירוע ולסה"כ האירועים בתקופת הביטוח. תאריך התחולה למפרע יחול  ₪ 5,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מ 
לא יאוחר מהיום בו החל המפעיל לבצע את העבודות נשוא החוזה. אפילו אם החוזה נחתם מאוחר יותר אך לא לפני 

 חודשים לפחות. 6________. הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת של 
הביטוח הורחב לשפות את החברה ו/או הפועלים מטעמה בגין אחריותם למעשי או מחדלי המפעיל ו/או הפועלים 
 מטעמו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
 יטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס' _______________ב .4

לאירוע ובסה"כ לכל האירועים בתקופת הביטוח. תאריך התחולה למפרע  ₪ 5,000,000-בגבול אחריות שלא יפחת מ 
 יחול לא יאוחר מהיום בו החל היועץ את פעילות העסקית עבור החברה, אך לא לפני __________________

בר: אי יושר עובדים, הוצאת דיבה ולשון הרע, פגיעה בפרטיות, אבדן מסמכים, עיכוב או אבדן מבוטלים החריגים בד
חודשים לפחות. הביטוח הורחב לשפות את החברה ו/או הפועלים  6שימוש. הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת של 



  

 

עיף אחריות צולבת, לפיו מטעמה בגין אחריותם למעשי או מחדלי המפעיל ו/או הפועלים מטעמו, זאת בכפוף לס
 נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 
 כללי .5

או נוסחים שווי ערך להם, למעט ביטוח  2013הביטוחים יערו על בסיס הנוסחים הידועים כנוסחי ביט  .5.1
 אחריות מקצועית.

שנערך על ידי החברה וכי כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשונים וקודמים לכל ביטוח  .5.2
המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 
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במקרה של אי תשלום, תהיה החברה רשאית אך לא חייבת לשלם את החוב הכספי ולהשאיר את הביטוחים  .5.3
 בתוקף.

של  םתנאי הפוליסה על ידי המבוטחים אשר נעשתה בתום לב לא תפגע בזכויותיההפרה בתום לב של  .5.4
 החברה לפי תנאי הפוליסה. 

לגבי כל הביטוחים לא יהיה תוקף לכל צמצום ו/או ביטול, אלא אם כן הודיעו על כך המבטחים לחברה  .5.5
 הביטול לתוקף.יום לפני כניסת הצמצום ו/או  60לחברה לפחות  רבהודעה כתובה בדואר רשום שתימס

 
 כפוף לתנאים, להרחבות ולסייגים של הפוליסות המקורית, עד כמה שלא שונו על ידי האמור במסמך זה. 

 
 

      ___________________________ 
 חתימת וחותמת חב' הביטוח       

 
 תאריך: __________________

 



  

 

 
 ב'נספח 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 לכבוד

 ועד מקומי בת חפר

 

 
אני הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( תתףהמש"_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 ממועד ההרשעה האחרונה. הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  זרים )איסור

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011 –התשע"ב 

 לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –ופה א' חל □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 אותן.

סמן בחלופות המשנה יש להמשיך ול –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :הרלוונטיות להלן



  

 

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –צורך לחוק שוויון זכויות, ובמידת ה 9

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  –(  2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף  ליישום

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

 הועדימים ממועד התקשרותו עם  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה כי זהו .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן האמת וכי יהא/

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 
   



  

 

 
 נספח ג'

 מחירון מאושר ע"י הועד


