
 
 
 
 

 
 

 

  עגלת רוכלות בפארק אמציהוהפעלת ל קול קורא
 

 רוכלות עגלת  להפעלת להציע הצעות מזמינה בזאת ("החכ"ל")להלן:  החברה הכלכלית ים המלח

הרכבים בסמוך לחניית  5חלקה  39691וגוש  1חלקה  39063גוש:  , אתר פארק אמציהו –מיקום ב

 '.ד כנספח , מצ"ב תשריט ומסומןמקוםב

 

הצעה אשר תיבחר בהתאם לקריטריונים המופיעים מטה, ולבחירת הוועדה, תקבל רישיון רוכלות 

 כל אחת השתי תקופות הארכה נוספות בנות שנזמני למשך שנה במיקום הנ"ל עם אפשרות ל

 .בהתאם לשיקולה הבלעדי של החכ"ל

 .('ג נספח) הפעלהבכפוף לחתימה על הסכם  ניידות שייבחרו יפעלו רוכלות תועגל

 
 :מועדים .1

רינה לידי  במסירה ידניתאו  tamar.co.il-rina@maלכתובת  את ההצעה יש להגיש במייל
 .16:00 בשעה ,30.12.2021, חמישי עד ליום החכ"ל, חדר, מנהלת לשכת מנכ"לית

 
 :פרטים .2

 / שתייה /פודטראק המציעה קפה / מאפים / כריכים  / ניידת על גלגלים ת רוכלותעגל
 ./ פעילות תיירותית אחרת תוצרת מקומית / מוצרי תיירות

שבת -בימים חמישי הפחות לכלהיזם יפעיל את הרוכלות המוצעת ימים ושעות פתיחה: 
 .09:00-17:00וימי חגים בשעות 

, ניתן יהיה לפתוח את הדוכן במספר מועט יותר של ימים של החכ"ל באישור מיוחד מראש
 .ו/או שעות

 .יהימקבלת הודעת הזכ ימים 45ולכל המאוחר הינה באופן מיידי תחילת העבודה 
 

 על ההצעה לכלול: .3
 סוג עגלה / דוכן: לכל .א

  המוצעת )מלל חופשי(תיאור היזמה. 

 שרטוט הכולל מידות חיצוניות של העגלה. 

 2 הדמיה ממבט צד והחזיתהעגלה הניידת של  תמונות /. 

 מכירההעסק עם שרטוט פנים עגלת הכנית ת. 

  (.2ימים ושעות הפתיחה המתוכננים )מעבר לאמור בסעיף 
  הוא יידרש אישור עוסק פטור / מורשה / חברה בע"מ. ככל שהמציע אינו בעל עסק

 לעשות כן ככל שהצעתו תזכה.
 

 :מזון הוא שהעסק ככל .ב
o תפריט אוכל / שתייה. 
o רשימת ציוד וכלים להכנת האוכל. 
o פירוט המכשירים הצורכים חשמל וכלל הציוד להכנת האוכל. 

 
את הזכות לבקש כל מסמך נוסף הדרוש  הלעצמשומרת  החכ"לבנוסף לאמור לעיל,  .ג

 .רישיון הרוכלותפרטים על העסק המוצע ולקבלת לקבלת 
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 :קריטריונים .4

 :הזוכה ההצעה בחירת

 .בלבד איכות מדדיייבחנו על פי  ההצעות .4.1

 ת החכ"ל, מנהל אגף תיירות, יועמ"ש החברה.חברי ועדת האיכות הינם: מנכ"לי .4.2

לערוך שינויים בהרכב ועדת תהיה רשאית  החכ"למובהר כי בכל שלב של ההליך,  .4.3
 וזאת ללא הודעה מראש למציעים. האיכות

 חישובי ציוני האיכות ייערך באופן הבא: .4.4

את הקריטריונים המפורטים לעיל תהא ועדת האיכות רשאית  בשוקלה .4.4.1
להביא בחשבון את המידע הכלול בהצעה וכן כל מידע אחר המצוי או 

  ה.שיימצא בידיעת

שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מהצעה זוכה אחת או יותר  החברה .4.4.2
 בהתאם לצרכי המקום והסביבה.

 :תנאים נוספים .5
ירי המוצרים על גבי שלט בחזית הרכב / להפעיל קופה חלפרסם את מ כל מפעיל נדרש

רושמת על הדלפק המאפשר ללקוחות לראות את ההקלדה ולתת ביד הלקוחות קבלה 
 כחוק.

 
 מכירת מזון: ןלענייתנאים נוספים  .6

 ולפנות בכל סוף יום את האשפה. םעל בעל הדוכן לדאוג לפחי – אשפה
 או חיבור למים. / ליטר לפחות 100ברכב הרוכלות יהיה מיכל מים של  –מים 
 ./ הישוב החברהבכל יום באזור מורשה בתיאום עם  מיכלי האגירה ירוקנו –ביוב 

 לא תותר מכירת משקאות או מזון בכלי זכוכית.
 החובה לעמוד בכל תנאי והנחיות הקורונה העדכניות והתקפות. מזוןעל מפעיל עגלת ה

ובהתאם ל"מפרט האחיד  מהקטגוריות הבאותהמוצרים הנמכרים צריכים להיות באחת 
 :('ז נספחלרוכלות מזון" )

מס' נקודות  שיש לצרף אסמכתאות קריטריון

 מרבי
יש לצרף אישור תושבות  תושב מ.א תמר

 10 ממזכירות היישוב

פירוט  – הגשת ההצעה התרשמות מאופן
נתונים, תמונות / שרטוטים להמחשה השלמת 

 כלל המסמכים וכד'.

 
25 

התרשמות מהמציע בהתאם ממקצועיותו, 
 . השירותים המוצעיםניסיונו והתאמתו עבור 

על בסיס  תקינות הבקשה,  ןיינת הניקוד
אסתטיקה של הדוכן, נכונות לעבוד בשעות 

 הפעילות, תפריט מתאים, מחירים, רמת השירות
המוצעת, התאמה לאופי המקום, גיוון השירותים 

.במתחם הרלוונטי  

ים של המציע קורות חי
 למתן השירותים.

ועדה לצורך התרשמות ה
אך לא מחויבת לזמן תוכל, 

 65 את המועמד לראיון 

 100  סה"כ



 
 
 
 

 
 

מזון מטעם משרד  : מזון מוכן ע"י מטבח מרכזי בעל רישיון יצרן קטגוריה ראשונה
 –באותה קטגוריה  .בחימום או בקירור חייב וואינ הנמכר באריזתו המקורית הבריאות

כל אלו על  –פירות וירקות טריים, גבינות באריזת יצרן ופירות וירקות חתוכים וארוזים 
פירות מיובשים  , שתייה, גלידות,ממתקים, ע מקורר. לקטגוריה שייכים חטיפיםמצ

 ופיצוחים.
נקניקיות המגיעות קפואות מחוממות במים לטמפרטורה של  – : אוכל חםקטגוריה שניה

 , שניצלוניםמעלות ונמכרות בלחמנייה כמו כל סנדוויץ' אחר המוכן במקום 62 מעל
ע"י והכל ע"פ סוגי המזון הנמנים במפרט האחיד המאושר , מאפים, פיצות )מוקפאים

ניתן להוסיף לקטגוריה זו ירקות מבושלים שאינם חייבים  לעניין זה(.משרד הבריאות 
ובכלל לא ייעשה כל טיפול במזון מכל סוג שהוא  בקירור אחרי הייצור כגון תפו"א אפויים.

למעט חימום מזון שנהוג להגישו חם ושנשמר באריזתו המקורית ובעל רישיון יצרן ממשרד 
 הבריאות.

הרלוונטי לצורך קבלת רישיון  רגולטורוה החברהעל בעל הדוכן, לקיים אחרי הוראות 
 העסק.

ות שמירת איכלהחזיק ברישיון רוכלות בתוקף בכל עת בהתאם לחוק  המזוןעל בעל עגלת 
, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי )פרק הסדרת העיסוק ברוכלות, כמו כן גם הסביבה

 בהנחיות המפרט האחיד לרוכלות מזון(.
 

 :שונות .7
הצבת כסאות ושמשיות, כגון: הפעלת מוזיקה,  עגלת הרוכלותכל פעולה של מפעיל  .7.1

אישור נדרשת לתיאום ומכירת קופונים וכל פעילות אשר נלוות להפעלת הדוכן, 
 .חכ"לה

 הפעלת עגלת רוכלות בזמן אירוע מתוכנן בפארק תדרוש אישור מוקדם של החכ"ל. .7.2
אין לערוך ולנהל אירועים בפארק ללא תיאום ואישור החכ"ל. האירועים יתומחרו  .7.3

 .המועצה/למחירון החכ"לבאופן פרטני לאחר פניית המפעיל, בהתאם 
יובהר כי למפעיל עגלת הרוכלות לא תהיה בלעדיות להפעלת עגלות רוכלות מכל סוג  .7.4

 שהוא במקום. 
₪(  330 -)כתשלום אגרת רישוי עסקים הקבועה בחוק על מפעיל עגלת הרוכלות לבצע  .7.5

 והוצאות חשמל ע"פ צריכה.
יועבר במועד אשר חשמלאי למתקן המוצב. אישור על מפעיל עגלת הרוכלות לדאוג ל .7.6

 ההצבה.
 יועבר במועד ההצבה.אשר  רכב/נגרר ןרישיועל מפעיל עגלת הרוכלות להיות בעל  .7.7
 כמו כן מובהר כי לא יהיה ניתן להקים מבנה קבע. .7.8

 
 

 :דמי שימוש .8
 בעבור הפעלת עגלת מזון: .8.1

פעלת הדוכן לא ייגבה תשלום בגינו. החל מהחודש הבחצי השנה הראשונה ל .8.1.1
מראש בעבור חציה  םאשר ישוללחודש ₪  1,000 ע"ס השביעי ייגבה תשלום 

 למפעיל עגלת הרוכלות. אשר בכל מקרה לא יוחזרוהשני של השנה הראשונה 
את גובה דמי  היהחל מהשנה השניהחכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן  .8.1.2

₪  2,000שיוארך הסכם השכירות ועד לסכום של , ככל השימוש החודשיים
 .בתלות בהיקפי הפעילות במתחם

 בעבור הפעלת דוכן לפעילות תיירותית: .8.2
 ת הדוכן לא ייגבו דמי תשלום בגינו.לבשנה הראשונה להפע .8.2.1
את גובה דמי  ההשנייהחכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן החל מהשנה  .8.2.2

₪  2,000השימוש החודשיים, ככל שיוארך הסכם השכירות ועד לסכום של 
 בתלות בהיקפי הפעילות במתחם.

 
 



 
 
 
 

 
 

 :תנאים כלליים .9

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למבקשים, כולם או חלקם, לקבלת הבהרות   .9.1

 ו/או פרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומידע.

הגשת ההצעה להליך זה הנה באחריותו ועל חשבונו של המבקש, והחכ"ל לא תישא   .9.2

 בעלות כלשהי שתיגרם למבקש בעקבות פנייה זו ו/או הגשת הצעה על ידו. 

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה או לדחות את כל ההצעות או חלקן,   .9.3

ל בכל שלב הליך זה לנכון, לבט החברהלהתקשר עם כל מספר של מבקשים שתמצא 

ו/או את הפעילות המתוכננת על פיו, לנהל משא ומתן עם המבקשים שהצעותיהם 

תימצאנה מתאימות ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

של החכ"ל, ולמבקש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החכ"ל  ו/או מי 

 מטעמה בשל כך. 

יחתום/ו איתה על הסכם בנוסח המקובל בחכ"ל,  החברהשיבחר/ו על ידי המבקש/ים    .9.4

וכן ימציא/ו לה את כל המסמכים שיידרשו על ידה לצורך ביצוע ההתקשרות ו/או 

 קיום הפעילות. 

)שמירת איכות הסביבה, הסדר, המציע אשר ייבחר ובהתאם להוראות חוק עזר לתמר  .9.5

יוכל להגיש בקשה לראש המועצה ביחס  ,2013 -הניקיון והרכוש הציבורי(, התשע"ד

להפעלת עגלת הרוכלות במיקומים נוספים ברחבי המועצה במהלך יתר ימות השבוע 

על פי  ן למשך יתר ימות השבוע הינהוזאת. מובהר בזאת כי החלטה למתן הרישיו

 . שיקול דעתו הבלעדי של ראש המועצה

 להוראות דיני המכרזים.למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף   .9.6

 

 :נספחים .10

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -נספח א'

 והיעדר ניגודהחכ"ל או עובד תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה  -נספח ב'

 עניינים

 הסכם -נספח ג'

 תשריט -נספח ד'

 נוסח ערבות בנקאית -ה'נספח 

 נספח ביטוח -'ונספח 

 מפרט אחיד לרוכלות מזון -'נספח ז

 

 

 ,בכבוד רב
 
 

 שירי בן שחר
 מנכ"לית



 
 
 
 

 
 

 נספח א'

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

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית חבל ים המלח

 

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

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

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

 ו** ביותר משתי עבירות***;נ* לא הורשעיאו בעל זיקה אליאני   □

ו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת נהורשע יאו בעל זיקה אליאני  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. הליךהצעות ב

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

1976. 

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

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

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

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

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

 השלישית לאותו חוק.

 את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: יש לסמן .2

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

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

 מקיים אותן. יי ואנילחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .3

 :הרלוונטיות להלן

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



 
 
 
 

 
 

עובדים לפחות, ומתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100מעסיק  אני –(  2חלופה )  □

 9לפי סעיף  יהעבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותי

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים  תיבמקרה שהתחייב  

התקשרות שלגביה  י( לעיל, ונעשתה עמ2יים לפי הוראות חלופה )החברת

, ואם ממני כנדרש יתימצהיר כי פנ אני –(  2כאמור באותה חלופה ) תיתחייבה

 ליישומן. תילחוק שוויון זכויות, גם פעל 9הנחיות ליישום חובותי לפי סעיף  תיקיבל

העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד מתחייב להעביר אני  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .4

 העמותהעם י ימים ממועד התקשרות 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

 

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

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

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

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 נספח ב'

 והיעדר ניגוד עניינים חכ"לאו עובד תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה 

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית חבל ים המלח

 

לידיעתי את  והביאו/או החברה הכלכלית תמר הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר  .1

 הוראות הסעיפים הבאים:

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -ם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ יהיה צד לחוזה או לעסקה ע

 אח או אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  .1.2

 ברשויות המקומיות הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

ובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו חבר מועצה או קר -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום זוגו או -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף  חברה/בין חברי מועצת המועצה .2.1

 לא מי שאני לו סוכן או שותף.

ש לאחד מהם חלק העולה על , קרובו, סוכנו או שותפו, שיחברה/אין חבר מועצה .2.2

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 

 מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .חברה/אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

 . לחברהאין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין מתן השירותים  .3.1

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר יש לי לחברהאני מתחייב לדווח  .3.2

ו/או  לחברהלגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי והתחייבויותיי 

 יש עניין בהם.  לחברהאו /במישרין או בעקיפין לשירותים ום אשר קשורי



 
 
 
 

 
 

אם יש לי קרבה או ניגוד  לסיים את ההתקשרות עמיתהיה רשאית  החברהידוע לי כי  .4

 עניינים כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5

 אמת.

 על פי כל דין.  החברהאין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של  .6

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

  

 ______________ המדריך:חתימת    : _____________המדריך שם

 

 אימות חתימה

 

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

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

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

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 'גנספח 

 

 הסכם 
 

 2021שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ____ לחודש _________ 

 

 

 החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ   בין:

 מנוה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 ("החברה")להלן:   

 ;מצד אחד          

 

 ________________  לבין:

________________ 

________________ 

 "(המפעיל)להלן: "

 ;מצד שני          

 

 

קיבלה את זכות השימוש בפארק אמציהו, כמפורט בתשריט האישור  והחברה הואיל

 ;"(המתחם)להלן: " 'דנספח המצורף להסכם זה כ

 

שיקול דעתה, במהלך ימי להפעיל במתחם עגלת רוכלות, על פי מעוניינת  והחברה הואילו

 "(; ימי ההפעלהש' וחגים )להלן: "-השבוע לרבות בימים ה'

 

והחברה מעוניינת להתקשר עם מפעיל עגלת רוכלות, אשר יהיה אחראי מטעמה  והואיל

  ;"(השירותלהפעיל עגלת רוכלות, בימי ההפעלה, כמפורט בהסכם זה להלן )להלן: "

 

 יות, מומחיות ומיומנות מיוחדים;והמדובר בשירות הדורש מקצוע והואיל

 

 הסכם זה;בהתאם לאמור בהחברה, עבור והמפעיל מעוניין לבצע את השירות  והואיל

 

בעל ידע, מקצועיות, ניסיון, מומחיות וכישורים הדרושים  והצהיר כי הינוהמפעיל   והואיל

כי עומדים לרשותו הציוד, כוח האדם וכל יתר האמצעים וכן למתן השירות, 

 ;מתן השירותושים לשם הדר

 

 והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת הסכם זה; והואיל

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא  .1

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .7.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו  .7.2

 של הסכם זה או תניה מתניותיו.

 החברהנציג  .2

, או כל אחד אחר, עליו מנכ"לית החברה הינולביצוע הסכם זה החברה איש הקשר מטעם 

בדבר אופן ביצוע  למפעילוהוא מוסמך ליתן הנחיות  ,"(נציג החברה)להלן: "ורה בכתב ת

 , הכל על פי שיקול דעתו.ואו להוסיף עלי מנולגרוע מוכן לשנותו, השירות על פי הסכם זה, 

 מהות ההתקשרות והתחייבויות המפעיל .3

החברה מעבירה אל המפעיל והמפעיל מקבל על עצמו להיות אחראי מטעם החברה,  .3.1

 2כמופיע בסעיף רו על ידי החברה להפעלת עגלת רוכלות בימי ההפעלה אשר יוגד

 . במסגרת זו, מתחייב המפעיל לבצע פעולות, כדלקמן:לקול הקורא

המפעיל יבצע את השירות באופן שוטף. המפעיל יפעל כפי יכולתו ליתן שירות  .3.2

 מקצועי וברמה הגבוהה ביותר. 

המפעיל ידאג שבכל זמן נתון יהיו בידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות  .3.3

דין כתנאי להפעלת עגלת הרוכלות, לרבות אישור חשמלאי, הנדרשים על פי כל 

 "(; האישוריםורישיון רכב/נגרר )להלן: "

המפעיל יוודא לפני וכתנאי להפעלת עגלת הרוכלות את התקיימותם של כלל  .3.4

  התנאים הדרושים על פי דין ו/או הסכם;

תוך  באחריות המפעיל לוודא, כי השימוש בעגלת הרוכלות ומכירת המוצרים נעשה .3.5

נקוט בכל . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהוראות כל דין אחר מילוי 

, מטרדכתוצאה משימוש עגלת הרוכלות כל יגרם שלא  על מנתהדרושים האמצעים 

הפרעה או נזק כלשהם לתושבי המקום ואורחיהם ו/או לעוברי אורח ו/או  לספקים 

  ו/או לעובדים ו/או לרכוש ו/או לכל גורם אחר;

באחריות המפעיל לוודא, כי בתום כל יום מכירה יושב המתחם למצבו המקורי,  .3.6

לרבות סידור וניקוי יסודי של השטח ופינויו מכל חפץ ואדם. בכלל זה, באחריות 

 כל שינוי ו/או תוספת ו/או שיפוץ ו/או הריסה המפעיל לדאוג ולוודא, כי לא בוצעו

 מהמפעיל ראשית לדרוש  רההחב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה במתחם

מתחם להשיב, על חשבונו, את המצב לקדמותו, אם נעשו שינויים כלשהם ב

שעות  48באחריותו. במידה והמפעיל לא דאג להשבת המצב לקדמותו בתוך 

מקבלת דרישת החברה בעניין, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כן 



 
 
 
 

 
 

תהא החברה רשאית לממש את  בעצמה, ולחייב בגין כך את המפעיל. לצורך כך

שניתן על ידי המפעיל )כמפורט להלן(, ללא  ,'הכנספח הערבות הבנקאית כאמור 

הודעה נוספת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשותה על פי כל 

 דין;

המפעיל יהיה רשאי, ועל פי דרישת החברה חייב, בתיאום הדבר עם החברה מראש,  .3.7

ולאחר שקיבל הימנה אישור בכתב לדבר, לבצע על חשבונו שילוט הכוונה אל 

המתחם, באופן שיקל על הציבור הרחב את ההגעה אליהם, וכן שילוט המסביר את 

 דרכי יצירת הקשר עמו לצורך הסכם זה;  

במקצועיות, בנאמנות ובמיומנות מרבית,  לבצע את השירותמתחייב המפעיל  .3.8

, והכל שירותלתועלת ה וומיומנות ו, ניסיונו, ידיעותיולהשתמש בכל כישורי

, תוך מגע הדוק החברהבהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של 

בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות. לשם כך  החברהושיתוף פעולה עם נציג 

בין שהן מפורטות בהסכם זה  ,אחר כל הוראותיו של נציג החברההמפעיל מלא י

  .החברהמלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת נציג  וובין שאינן מפורטות בו וימנע

, אולם מתן הנחיות החברהמתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג המפעיל  .3.9

, ולא והשירות הניתן על ידלטיב  , לרבות באשרהמלאה וכאמור לא יגרע מאחריות

 .החברהלבין  ומעביד בינ-יצור יחסי עובד

מתחייב להימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או המפעיל  .3.10

אלא לאחר קבלת אישור בכתב לכך מטעם נציג  החברה,ליטול התחייבויות בשם 

 .החברה

את כל הזמן והעבודה הדרושים, מתחייב לייחד לצורך השירות  המפעיל .3.11

 . החברהלפי הנחיות נציג  וכן

ין או נושא או י, מיד וללא דיחוי, על כל ענלחברהמתחייב לדווח  המפעיל .3.12

ן ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם יעני והתפתחות אשר לגביהם יש ל

 ין בהם. ייש ענחברה ול ,ו/או אשר קשורים למתן השירות לחברה יוחובות

על פי הסכם זה  ווזכויותי והתחייבויותירשאי להסב את המפעיל לא יהיה  .3.13

 .ים/לאחר

וכי  הנדרשים בהסכם זה,התנאים כל א מכיר את וכי ה ,מצהיר המפעיל .3.14

 על פי הסכם זה. להתחייבויותיו או בקשר אליהם,  טענות בקשר ולא תהיינה ל

בימי _________________ מסוג עבור שימוש המפעיל בעגלת הרוכלות  .3.15

ל החלחודש ₪ ____________ החברה זכאית לסך שלההפעלה במתחם, תהיה 

 .הראשונהלשנה ₪ ____________וסה"כ להפעלת העגלה  __________-מ

אשר בכל מקרה לא יוחזר שולם בתשלום אחד ומראש על ידי המפעיל, התמורה ת

 לידי המפעיל.



 
 
 
 

 
 

על הארכת ההסכם כאמור, הרי  4.1ככל שתחליט החברה כאמור בסעיף  .3.16

 דמי השימוש.שאז גם ייבחנו 

 תוקף ההסכם  .4

, החל מיום ________ ועד ליום ________ חודשים 12הינה למשך הסכם תקופת  .4.1

תערך בחינה מחודשת על ידי בסיום תקופה זו,  ."(תקופת ההתקשרות)להלן: "

החברה לצורך קבלת החלטה האם להאריך את הסכם ההתקשרות לשנה נוספת 

. במידה ועד לשתי תקופות הארכה נוספות ("תקופות ההארכה"בכל פעם )להלן: 

לפחות למפעיל תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא על כך בכתב והחברה 

  יום לפני תום תקופת הארכה.  30

יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המתחייבים.  .4.2

ההיתרים  לשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות,המפעיל באחריות 

אין באמור בסעיף זה ו/או לפי דין בתוקף. הסכם א נדרש לפי ווהאישורים להם ה

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-עלהחברה זה כדי לפגוע בזכויות 

, מכל סיבה שהיא, הן החברה והן המפעיל יהיו רשאים בכל עת על אף האמור לעיל, .4.3

יום  30לפחות לצד השני זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר  הסכםלהביא 

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אף אחד מהצדדים מראש, ול

, לא החברהעל ידי  ההסכםבעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול המודיע 

 .תשלום כלשהולמפעיל חובה לפצות ו/או לשלם החברה תחול על 

 אחריות וביטוח .5

הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על המפעיל יחולו  מבלי לגרוע מחבות המפעיל על פי

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו '(ו)נספח  הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה

 סודיות .6

על סודיות בכל הקשור בשירות וימנע מלעשות שימוש כלשהו במידע שיגיע  המפעיל ישמור

אגב השירות ושאינו נחלת הכלל, שלא לצורך השירות, וזאת הן במשך השירות והן  ואלי

 לאחר סיום מתן השירות.

 סעדים ותרופות .7

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את  המפעיל פעל .7.1

תהא רשאית להורות  זה, והחברההסכם שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של 

  המיידי של הסכם זה. על ביטולו

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החכ"ל  זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה  .7.2

על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת  בשל אי עמידת מפעיל העגלה בזמנים אליהם 

 התחייב להפעיל את העגלה.



 
 
 
 

 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד הנתון לצדדים על פי כל דין. .7.3

 שונות  .8

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב  .8.1

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת. כל  רהוויתו

ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו 

 על ידי אותו צד.

מוסכם בזה על ידי הצדדים כי החכ"ל תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה  .8.2

יל, לפי הסכם זה, למועצה האזורית תמר, כפי שתמצא לנכון. פעוזכויותיה כלפי המ

יל על העברת הזכויות והחובות למועצה האזורית תמר פעניתנה הודעה בכתב למ

יות וחובות החכ"ל כלפי כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכו

המפעיל על המועצה האזורית תמר וזכויות וחובות המפעיל יחולו בהתאמה כלפי 

 אותו אדם או גוף כאמור.

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מין וסוג שהוא אלא  .8.3

 לצדדים בהסכם זה.

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם.  .8.4

 לראיה באו הצדדים על החתוםו

 

 

__________________ ___________________ 

 המפעיל החברה            
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 ה'נספח                

 
 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד

 החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה

 א.נ.,

 

 ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" בקשר להסכם מיום                      )להלן: "ההסכם"(הנדון: 

ש"ח( חמשת אלפים )ובמילים:  ₪  5,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
"( בקשר עם ההסכם החייב)להלן: "המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ 

  .שבנדון

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת 
באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות תשומות הבנייה הפרשי הצמדה למדד 

"( גבוה מהמדד המדד החדשלן: "זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )לה
"( נשלם לכם את אותו סכום המדד הבסיסישהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם )להלן: "

 כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, 
סם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, המתפר

 לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 
 סילוק הסכום האמור מאת החייב. דרישתכם או לדרוש תחילה את

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

__________________  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא
 עד לתאריך האמור לעיל.

 ניתנת להסבה או  להעברה.ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 ו'נספח 

 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 __________________ -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות מועצה אזורית תמר ו/או החברה הכלכלית ים המלח  –" מבקש האישור"

 עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 הפעלת עגלת רוכלות בפארק אמציהו לרבות מוצרי מזון ושתייה –" השירותים"

 

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
, ולעניין ביטוח השירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום  3נוספת של  כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה חבות מוצר
באישור עריכת ביטוחי טוחים המפורטים תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הבי

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המבוטח המצ"ב לנספח זה 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםהביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע 
וכן כל ביטוח אחר שחובה על  או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור שירותיםה

 המבוטח לערוך על פי כל דין.

ימים לפני מועד תחילת  7י מבקש האישור להמציא לידהמבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על 
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחאישור ביטוחאת 
  2019-1-6מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחתקופת ביטוחי  לא יאוחר ממועד תום
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות  אישור ביטוחי המבוטח

 על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף לעיל.
להיות מבוטל עומד  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
יו לקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח ייבויות המבוטחזה, לא תגרע מהתח

כמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מנע מהמבוטחתאם  גם
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם  המבוטח

השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור  לו מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר
 כנדרש. ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח
לקיימם ולשאת  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח ולוודא שביטוחי המבוטח

להודיע למבקש  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחבהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לבצע כל  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי
כאמור בנספח ביטוח זה.  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת המבוטחמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 

למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי  ביטוחי המבוטח
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח

ין האמור בסעיף ביטוח זה, לב בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על המבוטח

, ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ממלוא החבות  , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 



 
 
 
 

 
 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-על
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 

 .המבוטחאחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים  ים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטחקי ככל שלדעת המבוטח

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  יערוך המבוטח, המבוטחו/או משלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על ויד-. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנוחשבו

האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש 
יורחב שם  ידי המבוטח-שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכל

האישור, פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  המבוטח
 שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

(, וכל כלי עבודה אחר כלי רכבמוכנות המזון והשתייה ו)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 
אולם הפטור כאמור  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.וכן מאחריות 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לא יחול

לדרוש כי יערכו  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח
 .על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים,  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח צעותבין אם בוצעו באמ

ידי -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
ו/או בביטוחי קבלני  קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח

 ובין אם לאו.  המשנה מטעם המבוטח
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  המבוטחמובהר, כי   אחריות כלשהי.
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

בקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום בפיצוי ו/או בשיפוי מ
השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 

 הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מוסכם כי נוסח אישורי הב
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 

ף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי
 .ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור

 

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח
 וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 .והבאים מטעמו כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישורמוותר על 
יום  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי 

 לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

נאי הביטוחים בתום לב על ידי והתנאותיהם ו/או אי עמידה בת הפרת תנאי ביטוחי המבוטח
לקבלת פיצוי או שיפוי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח 

ו/או אמצעי מיגון ו/או  אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי
מבקש ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

 מה.ו/או הבאים מטע האישור

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 
על פי חוק חוזה  ת המבוטחאין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובו

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 



 
 
 
 

 
 

אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  על המבוטח
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם
ח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח האישור*מבקש 

מועצה אזורית תמר ו/או שם: 
ו/או החברה הכלכלית ים המלח 

תאגידים ו/או חברות עירוניים 
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 

 

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 מוצריםאספקת ☐

הפעלת עגלת אחר: ☐
רוכלות בפארק 

אמציהו לרבות מוצרי 
 מזון ושתייה

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 _________ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.:

 _________מען:  מען: 

 סוג הביטוח
 

אחריות או חלוקה לפי גבולות 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

לחילופין  /אחריות המוצר
ניתן לקבל אישור על 

ביטול חריג חבות מוצר 
בגין מוצרי מזון/ משקה 

המסופקים על ידי 
 המבוטח

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000    
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (328ראשוניות )
חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332)  
       

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל -041

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.



 
 
 
 

 
 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:



 
 
 
 

 
 

 נספח ז'
 

 מפרט אחיד לרוכלות מזון



 

1 

 

 א' 6.9מפרט אחיד לפריט 

 רוכלות מזוןרוכלות: 
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 תוכן עניינים

 

  3...........................................................................................הגדרות כלליות - 1פרק 

 4..........................................................................................תנאים רוחביים - 2פרק 

 6..........................................................................................משרד הבריאות - 3פרק 

 13..............................................הרשות הארצית לכבאות והצלה )תצהיר(.......... - 4פרק 
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 הגדרות כלליות - 1פרק 

 

 בעל מקצוע מוסמך .1.1

החוק(, והוא אחד  -ב לחוק רישוי עסקים )להלן 6מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף  .1.1.1

 מאלה:

חוק  -)להלן  195-כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח מהנדס רשוי (1)

המהנדסים(, הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק 

 המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי  (2)

 תקנות ייחוד פעולות(: -)להלן  1967-וייחוד פעולות(, התשכ"ז

מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית  (א)

 או ארכיטקטורה.

 הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות. (ב)

  בעל עסק .1.2

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו  .1.2.1

 ו פועל העסק.או בניהול

 גורם מוסמך ארצי .1.3

 כל אחד מאלה, לפי העניין: .1.3.1

ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב  עובדיה שהוא  (1)

 הסמיך לעניין זה.

המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא  (2)

 הסמיך לעניין זה.

 כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה. נציב כבאות והצלה, או קצין (3)

המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין  (4)

 זה.

 הוראות לצד המפרט האחיד .1.4

)ג( לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי 2ג7מסמכים ותנאים כאמור בסעיף  .1.4.1

פרסומם כדי לפטור מן -לחוק,  ואולם אין באיב 11עד  8-ג ו6ב, 6החוק, לרבות לפי סעיפים 

 הדרישה להגישם או למלאם.

 החוק .1.5

 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.5.1

 התקנות .1.6

 .2000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .1.6.1

 מפרט, מפרט אחיד .1.7
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לחוק, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני  1ג7מפרט, לפי סעיף  .1.7.1

ד לחוק מעסק מהסוג האמור 6פי סעיף -לחוק, והמסמכים הנדרשים על 7סעיף האישור לפי 

 בתחילת המפרט והוראות לצד  המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

 נותן אישור .1.8

השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .1.8.1

סמיכו לתת אישור, לעניין עסק שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם ה

 1שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 

 לחוק.

 צו רישוי עסקים .1.9

 .2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג .1.9.1

 רישיון .1.10

 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז. .1.10.1

 רשות הרישוי .1.11

 המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.ראש הרשות  -בתחום רשות מקומית  .1.11.1

 מי ששר הפנים הסמיכו לכך. -מחוץ לתחומה של רשות מקומית  .1.11.2

 שינוי בעלות .1.12

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו, וכן  .1.12.1

 .1968-העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

 תנאים רוחביים - 2פרק 

 

 ראות לצד המפרט האחידהו

אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים  .2.1

מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון 

 עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק  .2.2

 הדין אינן מופיעות במפרט.

אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני  .2.3

, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם 2013-רישוי(, התשע"ג

 ם בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטי

לבקשה לרישיון יצורפו, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה  .2.4

לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים  12-15מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 

 המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה. 

, לא 1965-תר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הלעסק שפעילותו דורשת הי .2.5

 יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.
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 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין. .2.6

 לחוק.  7נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון לפי סעיף  .2.7

או מסמך שנדרש ממנו במפרט  המבקש רישיון, או בעל רישיון, רשאי להגיש השגה על תנאי .2.8

זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך ארצי 

 .2000-המופיע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א 9בהתאם לטופס 

ימים מיום  30לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, לפי טופס ההשגה, בתוך  .2.9

פי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק קבלת הדרישה ל

)סכום ₪  323של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 

המתעדכן מעת לעת(. יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא 

 החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 יון או פקיעתוביטול ריש .2.10

לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים  .2.10.1

 המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק. 

רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או  .2.10.2

 אחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. תכנית העסק, ל

 .2.10.2היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף  .2.10.3

רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן אישור  .2.10.4

)א( לחוק, שאי קיומה משמש עילה 1המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 

 ר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.לביטול, ולאח

לחוק )עיסוק  14במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף  .2.10.5

ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או הפרה של תקנות הנוגעות לעניין(, ניתן להוציא 

 לחוק. 20לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 

 ט האחידהוראות במפר .2.11

בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי  .2.11.1

 הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

  תחילה .2.12

)תנאים רוחביים(  2-)הגדרות כלליות( ו 1מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרקים  .2.12.1

ל המפרט. מועד תחילתן של ההוראות המפורטות ביתרת למפרט זה הוא ביום פרסומו ש

הפרקים המופיעים במפרט זה יהיה בהתאם לאמור בכל פרק, ויחול רק על ההוראות 

 המפורטות באותו הפרק.
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 משרד הבריאות - 3פרק 

 

)י"ז טבת, תשפ"א(, ובכלל זה  1.1.2021מועד תחילתן של ההוראות במפרט אחיד זה הוא ביום 

שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או עסק שבמועד התחילה לגבי עסק 

היה לו רישיון או היתר זמני. אין באמור כדי לגרוע מתוקפן של הוראות שנקבעו מכוח חוק רישוי 

עסקים או התקנות האמורות במפרט, ובכלל זה תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים 

 .2009-שס"טברוכלות מזון(, ת

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .3.1

 . 1940פקודת בריאות העם,  3.1.1

 .להלן התקנות, 2009-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(, תשס"ט 3.1.2

 . 2013-שתייה ומתקני מי שתייה(, התשע"ג-תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי 3.1.3

 .2019-תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, התש"ף 3.1.4

 הגדרות .3.2

 -במפרט זה 

לשם שמירה  מוכן לאכילה, שאינותהליך העלאת הטמפרטורה של מזון  -" טיפול תרמי" .3.2.1

 .ו התברואיתעל בטיחות

 .2015-יאות הציבור )מזון(, התשע"וכהגדרתו בחוק הגנה על בר -"מזון"  .3.2.2

לרבות מזון ארוז מראש הנמכר מחוץ לאריזתו כאמור בתקנות,  -" בתפזורת מזון" .3.2.3

 .המקורית

  .התקנות מזון כמפורט בתוספת -"מזון רגיש"  .3.2.4

מזון שלא נדרש עבורו טיפול כל שהוא להבטחת בטיחותו  - "מזון מוכן לאכילה" .3.2.5

 .תהתברואי

שנדרש עבורו חימום לפני  מזון מוכן לאכילה -"מזון מוכן לאכילה שמקובל להגישו חם"  .3.2.6

 .3.13.2כמפורט בסעיף  צריכתו 

תהליך העלאת הטמפרטורה של מזון מוכן לאכילה, באמצעות מתקן  - "חימום מזון" .3.2.7

 טעם, צבע וריח( של המזון.חימום, לצורך שיפור התכונות האורגנולפטיות )כגון: 

מזון שנדרש עבורו טיפול תרמי או טיפול אחר להבטחת  -ון שאינו מוכן לאכילה" "מז .3.2.8

 .בטיחותו התברואית, לפני אכילתו

 .כל מונח שלא הוגדר במפרט זה יפורש על פי משמעותו בתקנות -הערה 

 מוקדמים תנאים .3.3

 פעולות בו שנעשותלרוכלות מזון ה של עסק לבקשלתקנות,  3מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .3.3.1

 הבאים: , יצורפו המסמכיםבתפזורת לאכילה מוכן רגיש במזון עיסוקו /או, במזון טיפול

 אישור מהרשות המקומית או מתאגיד הביוב ברשות המקומית בדבר: (1)

 חיבור העסק למערכת הביוב. (א)

 לריקון מיכל אגירת שפכים למערכת ביוב מרכזית. (ב)

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Health_mazon56.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Health_mazon56.pdf
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ג' "הובלתן 5.3רישיון לפי פריט  פינוי שפכי העסק באמצעות עסק בעלעל  (ג)

 במיכליות" )ביובית(.

בעל העסק יחזיק את האישור האמור בעסק, ויציגו לבקשת גורם מוסמך מטעם  (ד)

 נותן אישור או רשות הרישוי.

 פרשה טכנית של העסק הכוללת את הפרטים המנויים להלן: (2)

 ולות והציוד הנדרשים להכנת המזון.תיאור מילולי של כלל הפע (א)

 בעסק ותפקידם.ר העובדים המועסקים מספ (ב)

 כמות מרבית מוערכת של מנות ליום. (ג)

 מקורם.אמצעי אספקת מים ו (ד)

 .אמצעי סילוק שפכים (ה)

 .שקיימים ר/מנדוף, קירור והקפאה בעסק, ככלפירוט אמצעי החשמל, האוורו (ו)

 כללי  .3.4

בתפזורת או שמתבצעות בו פעולות , על עסק לרוכלות מזון תקנותמהאמור במבלי לגרוע  .3.4.1

 הוראות הבאות:, יחולו טיפול במזון

בעל העסק יקיים את כל הוראות החקיקה הנוגעות לעסק, לרבות הוראות התקנות,  (1)

 ויעמוד בתנאי המפרט בכל עת. 

 אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין. (2)

בעל העסק ידווח לרשות המקומית על כל שינוי בעסק העלול להשפיע על העמידה    (3)

 נאי הרישיון, שלושה חודשים לפחות מראש, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור. בת

 סביבת העסק .3.5

  יהיה נקי ממפגעים. שטח בו יוצב מתקן העסקה .3.5.1

 העסק יהיה מוצל ומוגן מפני גשם. אזור ההמתנה המיועד ללקוחות .3.5.2

 שתייה מי .3.6

 בעסק או בתפזורת מזון ברוכלותעל האמור בתקנות ובנוסף  בתקנות מהאמור לגרוע מבלי .3.6.1

 :להלן המנויים התנאים יתקיימו ,במזון טיפול פעולות מתבצעות בו

תכן הבנייה( מערכת מי שתיה תותקן בעסק בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה ) (1)

 לעניין התקנת מערכות מים וביוב בשינויים המחויבים., 2019-)תברואה(, תש"ף

למכל מים שיעמדו בעל העסק יחבר את מתקן העסק לרשת להספקת מי שתייה או  (2)

 בהוראות התקנות.

 קינותה של מערכת מי השתייה בעסק.בעל העסק אחראי בכל עת לת (3)

מבלי לגרוע מהוראות התקנות ומהוראות אלה, בעל העסק ינקוט בכל האמצעים  (4)

 ים להבטחת איכות מי השתייה בעסק.הסביר

 גרום, ולא ירשה לאחר לגרום, שינוי לרעה באיכות מי השתייה בעסק. בעל העסק לא י (5)

 קרים וחמים.בעסק תהיה אספקת מים  (6)

 ת בעסק עד לחידוש האספקה.בכל מקרה של הפסקה באספקת המים תיפסק הפעילו (7)

 מים יחולו בנוסף ההוראות הבאות: בעסק בו קיים חיבור למיכל (8)

 המכל יוצב בתוך מתקן העסק. (א)
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יהיה עשוי חומר  ום המונע ככל הניתן את התחממות המים, וכןהמכל יוצב במק (ב)

 המונע התחממותם.

 ופן המאפשר ניקויו וחיטויו בנקל.המכל יוצב בא (ג)

 המאפשר ריקון מלא של המים מתוכו. המכל יהיה בעל מבנה (ד)

יצוע פתח המכל יהיה ברוחב המאפשר ביצוע בקרה על מצבו הפיזי ותברואי וב (ה)

 רך.פעולות תחזוקה במידת הצו

המכל יצויד בצינור מילוי; קצה המילוי של הצינור, יהיה מורם מעל מפלס המים  (ו)

 ל עת, באופן שייצור מרווח אוויר.בכ

ליטר  2נפח המכל יספיק לצורך הפעילות המרבית הנדרשת ביום עבודה של העסק  ) (ז)

 ליטרים. 200-בכל מקרה לא יפחת ממים למנה אחת לפחות(, ו

מילוי מחדש של המכל יבוצע לאחר שטיפת כל המים. בסוף יום העבודה ירוקן מ (ח)

 ך ככל הניתן לתחילת העבודה בעסק.המכל, בסמו

 שפכים .3.7

 טיפול פעולות מתבצעות בו בעסקעל האמור בתקנות, ברוכלות מזון בתפזורת או  בנוסף .3.7.1

 , יתקיימו התנאים המנויים להלן:במזון

באישור הרשות המקומית, בעל העסק יחבר את מתקן העסק למערכת ביוב מרכזית  (1)

 או יאסוף את שפכי העסק למכל אגירת שפכים המותקן במתקן העסק.

בעל העסק ירוקן את שפכי העסק ממכל אגירת השפכים, בפרקי זמן סבירים, ולא פחות  (2)

 מפעם ביום למערכת ביוב מרכזית. 

בעל העסק יהיה אחראי בכל עת לתקינותה של מערכת השפכים בעסק וידאג לתחזוקה  (3)

 מניעת מפגעים תברואיים ולמטרדים.תקינה ושוטפת של המערכת כאמור, ול

במערכת הביוב, למניעת בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים במקרה של תקלה  (4)

 הצפה בעסק.

בכל מקרה של גלישה או הצפה של שפכים, בעל העסק יסגור את העסק באופן מידי  (5)

 יקון התקלה ולניקוי וחיטוי העסק.ויפעל לת

לקי מערכת השפכים בעסק יהיו צבועים בצבעי אפור, שחור או כתום ויתקיימו ח (6)

 דרישות להלן:לגביהם ה

אחוז מנפח מיכל המים,  עשוי מחומר  120מיכל אגירת השפכים יהיה בנפח של  (א)

 טח פנים חלק, הניתן לניקוי בנקל.עמיד, בעל ש

 .לצורך ריקון מלאתחתית המכל תהיה משופעת לכיוון פתח הריקון  (ב)

 ינו גורם למטרד ריח בסביבת העסק.צינור האוורור של המכל יופנה לכיוון שא (ג)

בעסק יזרימו את רצפה  יכמו כן ניקוז ,הטיפול במזוןוהכיורים ומתקני הקירור  (ד)

שפכיהם אל מערכת הביוב או אל מכל אגירת השפכים, לפי העניין, באמצעות 

 מרווח אויר.

 .בעסק ת הפעילות ולא במהלך הפעילותאחר שעוריקון מכל אגירת שפכים יבוצע ל (ה)

 מתקן העסק  .3.8



 

9 

 

הפעילות את בעל העסק, יתאימו להיקף וסוג גודל מתקן העסק וכמות הציוד שישמשו  .3.8.1

 בעסק.

 :אלה בהוראות יעמדוהעסק  במתקן הקיימיםהפנימיים  והמשטחים החיפוייםכלל  .3.8.2

 מחומר יציב, עמיד ושאינו מחליד. יהיו עשויים (1)

 קל: חלק, רחיץ, ושאינו סופג מים.חומר הניתן לניקוי וחיטוי בנ יהיו עשויים (2)

לא יהיו עשויים, ולא יכילו, חומר העלול להזיק לבריאות האדם או חומר אסור  (3)

 בשימוש כגון אסבסט, עופרת וכדומה.

הציוד על רצפת המתקן יקובע בצמוד לרצפה ללא רווח, או לחלופין ברווח שהוא מספיק  .3.8.3

 של רצפת המתקן.ניקוי בנקל  לצורך

רוחב המעבר במתקן העסק יהיה מספיק לצורך מעבר חופשי וביצוע פעולות תחזוקה  .3.8.4

 חום, םהמעבר מצויים מתקנים שפולטי יסנטימטרים לפחות, ואם בשני צייד 70-כוניקיון: 

 .סנטימטרים לפחות 90-כ

 .בעת פעילות העסק, המעברים יהיו פנויים מחפצים או מצרכים .3.8.5

 פק מקומות ישיבה לשימוש הלקוחות.בעל העסק לא יס .3.8.6

דלת מתקן העסק תהיה בעלת מנגנון סגירה אוטומטי; הדלת תהא סגורה בכל עת, למעט  .3.8.7

 בעת הכניסה והיציאה מהמתקן או הכנסת והוצאת המזון.

מבנה המתקן, החומרים מהם הוא עשוי וכן אופן אחסון המזון והציוד יהיו בדרך המונעת  .3.8.8

 יקים.קינון מז

קן ופנים המתקן יהיו נקיים ממזיקים; בעל העסק יבצע פעולות הדברה סביבת המת .3.8.9

 ותחזוקה במתקן בהתאם לצורך.

 מתקן העסק יהיה שלם, מוגן לכניסת מזיקים, נקי ותקין בכל עת. .3.8.10

 וקה שטח פנים המתקן באופן יסודי.בסוף כל יום עבודה ינ .3.8.11

 תשתיות מתקן העסק .3.9

או במתקן העסק שני כיורים לפחות )כיור בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, יימצ .3.9.1

, בסעיף בעל העסק יפריד בין הכיורים עם מים חמים וקרים, לרחצת ידיים וכיור תפעולי(

 לרבות כיור מפוצל עם ברז אחד. זה, "שני כיורים",

לתקנות: "שמירת מזון  8בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, שחל עליו סעיף  .3.9.2

עסק לא תעלה על ודא בעל העסק כי הטמפרטורה בתוך מתקן הבטמפרטורה מבוקרת", יו

 מעלות צלזיוס. 25

 במקרה של הפסקה באספקת החשמל לעסק, תופסק הפעילות בעסק עד לחידוש האספקה. .3.9.3

 ציוד .3.10

ים הציוד הבא במגע עם המזון או משמש להכנת המזון בעסק, יעמוד בדרישות התקנ .3.10.1

 הישראלים הרשמיים החלים עליו.

 ל מזון, יימצא מתקן לקליטת אדים.בעסק בו מתבצע טיגון עמוק ש .3.10.2

יימצא במקום החום במתקן -ככל שקיימים בעסק מתקני קירור מזון, לוח הקריאה של מד .3.10.3

 המאפשר קריאתו בנקל.
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ככל שקיים בעסק ציוד המשמש לטיגון עמוק, או ציוד אחר העלול לפזר נתזים בעת  .3.10.4

ככל שלא נמצאו אמצעים אלה,  , או לחילופין,נתזים השימוש בו, יימצאו אמצעים למניעת

 מאזור החזקת המזון המיועד להגשה.יוצב הציוד האמור בנפרד ורחוק ככל הניתן 

 איסור עישון .3.11

 יעשן אדם במתקן העסק. בעל העסק יוודא כי לא .3.11.1

 תנאים כלליים לטיפול במזון בעסק  .3.12

 ן, לפי העניין.המזון בעסק יהיה ממקור בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצר .3.12.1

 לא יבוצעו פעולות הכנה או טיפול במזון, מחוץ למתקן העסק. .3.12.2

המזון רגיש מס''ג בעסק, יישמר בטמפרטורה מבוקרת בהתאם להוראות התקנות  .3.12.3

"שמירה בטמפרטורה  -ולהוראות היצרן, בכל עת, לרבות בעת הצגתו לצורך מכירה )להלן 

 מבוקרת"(.

 ידי יצרן, תבוצע במתקן קירור.על  שמזון קפוא במידה ותידר תהפשר .3.12.4

 מזון שהופשר ישמשו לאותו היום בלבד. .3.12.5

בסוף  לאשפה וישליכשאריות ישמשו לאותו היום בלבד;  ושנפתחרגיש )מס''ג( ת מזון ואריז .3.12.6

 היום.

 רו בעסק מוצרי מזון שאינם בתוקף.לא יחזקו ולא יימכ .3.12.7

 שמן טיגון: .3.12.8

 .לטיגון עמוק ממושך  יהיה מסוג שמתאים (1)

 .בטעמו או בטיב המזוןלא יפגע  (2)

 .שאריות שמן יופנו למחזור ולא למערכות הביוב (3)

 .1טיגון בשמן עמוק יבוצע לפי הנחיות בנספח מס'  (4)

  תנאים לאחזקה וטיפול במזון .3.13

)גולמי( או  מן החי שאינם מוכנים לאכילהרגיש לא יוחזקו או יימכרו בעסק מוצרי מזון  .3.13.1

 .מזון נא 

מפורט בטור טיפול במזון כפעולות אלא בהתאם לזון, לא יבוצעו בעסק פעולות טיפול במ .3.13.2

 מפורט בטור ב' שלהלן ובתנאים המפורטים בסעיף זה:כהמזון  יסוגולא', 

 טור א'

פעולות הטיפול במזון 

 המותרות

 טור ב'

 סוג המזון

 חימום מזון

 :מזון מוכן לאכילה שמקובל להגישו חם

מזון כאמור, קפוא  או שאינו קפוא, מוכן  לאכילה 

 :, כגוןארוז מראש על ידי יצרןו

פיצות  ם, נקניקיות, בורקסים אפויים,ונישניצל •

תה מביצים מפוסטרות, קלחי אפיות, טוסט, חבי

 תירס או פופקורן וכו'

 מרקים מאבקות מוכנות •
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טיפול תרמי באמצעות  

 בשמן אפייה או טיגון

   :שאינו מוכן לאכילהנו מן החי( צמחי )שאימזון 

מזון כאמור שנארז מראש והוקפא על ידי היצרן, כגון: 

, פלאפל, ירקות קפואים, מוצרי מאפה קפואים, סצ'יפ

 יצות קפואות,  פסטלים וכיוצא בזהפ

 הפשרה
 לפי הוראות היצרן כגון: מזון שנדרש עבורו הפשרה

 מיצרן עיסת פלאפל שמגיעה קפואההפשרת  •

ערבוב, מריחה, הרכבת 

 מנות

 ממקור מורשה כגון: מזון מוכן לאכילה

 ירקות שטופים, חמוצים וכו' •

 סלטים: חומוס, טחינה, מטבוחה, שימורי דגים וכו' •

 דברי חלב, גבינות, פסטרמות, נקניק וכו' •

 כל סוגי המזון המותרים למכירה בעסק תיבול

 כל סוגי המזון המותרים למכירה בעסק חיתוך

, לא ייעשו בעסק פעולות בישול במזון שאינו מוכן 3.13.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3.13.3

 לאכילה, כגון: תבשילי קטניות, אטריות או ירקות.

 . בעסק פירות מיצי או חמה שתייה הכנת תותר ,3.13.2 בסעיף האמור אף על .3.13.4

י, תיעשה כך טיגון ואפיית מזון שאינו מוכן לאכילה מן הצומח, הנדרש עבורו טיפול טרמ .3.13.5

 דקות לפחות. 2מעלות צלזיוס, למשך  75-לא תפחת משטמפרטורה במזון 

 ביצים, למעט ביצים מפוסטרות.בלא יוחזקו ולא יטופלו בעסק  .3.13.6

לא ייעשו בעסק פעולות טיפול בפירות ובירקות שאינם שטופים ומחוטאים מראש מספק  .3.13.7

 בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן, לפי העניין.

פעולות הטיפול במזון בעסק, ובכלל זה: חימום המזון, הרכבת כריכים, הכנת מיצים, כל  .3.13.8

טיגון ביצה או הכנת סלט ירקות או פירות ייעשו במנות אישיות, לעיני הלקוח ולצריכה 

 .תמידי

בכפוף לשמירת המזון בטמפרטורה מבוקרת, יותרו פעולות  ,3.13.8בסעיף על אף האמור  .3.13.9

 הטיפול במזון שלהלן, אף שלא לעיני הלקוח לצריכה מידית:

 ימוש במתקן חימום רציף לנקניקיות.ש (1)

 קפוא ארוז מראש על ידי היצרן.הכנת צ'יפס מ (2)

 הכנת קלחי תירס או פופקורן. (3)

 .אפיית מוצרי מאפה (4)

 הגשת המזון .3.13.10

חד פעמיות, אשר יוחלפו אחת לשעה  בכפפות שימוש תוך שהתיע בתפזורת מזון הגשת (1)

לפחות, או לאחר כל ביצוע פעולה שאינה קשורה להגשת המזון, כגון: פעולות ניקיון 

 או טיפול בסחורה.

 יוגש ללקוחות דרך דלפק ההגשה; לא תותר הגשה עצמית על ידי הלקוחות. המזון (2)

 או, היצרן ידי על מראש ארוזות אישיות במנותיסופקו ללקוחות  ורטבים תבלינים (3)

 .המזון מגישלכלי אישי חד פעמי על ידי  שנמזגשל יצרן  מקורי ממארז

 ניהול יומן ובקרה עצמית  .3.14
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 ום העסק לרישום הפעולות שלהלן:בעל העסק ינהל יומן אשר ישמר בתח .3.14.1

מועד הרישום הראשון  פעמים ביום. 3ורה במתקני הקירור, רישום מדידות טמפרט (4)

 .הכנסת מוצרי מזון רגישים למתקן הקירור, בתחילת יום העבודה בעסק יהיה מרגע

ת מדחום באמצעולפחות שתתבצע פעם ביום במתקני קירור בדיקת אימות טמפרטורה  (5)

 אינדיקטורי שיימצא בעסק.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנות, בעל העסק ישמור אריזות מזון מוכן לאכילה שנפתחו  (6)

 לסיום תכולת האריזה.בתפזורת, עד לצורך מכירתם 

 
 
 

 1מס'   נספח
 

   הנחיות להליך טיגון בשמן  .3.15

 .מע''ץ  180השמן לא יחומם לטמפרטורה מעל  .3.15.1

 .160-180ºCטמפרטורה מומלצת להליך טיגון עמוק היא  .3.15.2

 .או פחות ולסגור מפני אור השמשע''צ מ 120 בין טיגונים יש להנמיך טמפרטורה ל .3.15.3

  , כנדרש על ידי יצרן.במתקן טיגוןיש לשמור על מפלס קבוע של שמן  .3.15.4

להכניס מנות מדודות של מזון כדי להימנע מירידת טמפרטורה של שמן  יש .3.15.5

  לפחות. של ארבע לאחד ,ולהקפיד על יחס בין נפחי שמן ומזון  במטגנת

  .הטיגוןובעת יש להימנע מהוספת מלח בישול ותבלינים למזון לפני  .3.15.6

מנוע חימום )כדי ל ת מורם מעל תחתית המטגנתבמתקן הטיגון צריך להיואלמנט חימום  .3.15.7

 .משקעים ושאריות מזון(

יש לסנן את השמן או להחליפו מדי יום ולשמור אותו נקי משאריות מזון מטיגונים  .3.15.8

 .קודמים

 .מדי יום לפחות מתקן טיגון ושמן טיגון ינוקה .3.15.9

כהה, חום קצף, צבע  ,שמן טיגון יוחלף לפני שמתחילים להופיע אחד משינויים כאלו: עשן .3.15.10

  3.15.11מעל המותר בסעיף  TPM, ערכי ריח וטעם לא נעימים

 .27 %לא יעלו על  TPM (TOTAL POLAR MATERIALS)ערכי  .3.15.11
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 4פרק 

עונה על תנאי מסלול "אישור על יסוד תצהיר" בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

 2013-התשע"ג

 

מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא במועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר 

)כ' טבת, תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם, ואולם לגבי הוראות שלא  1.1.2024הזמני או ביום 

 :נדרשו בעבר, בכתב, מן העסק, לפי כל דין

 1.1.2024ר הזמני או ביום ימים ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההית 90תחילתן תהיה בתוך  (1

 .)כ' טבת, תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם

תחילתה של אותה  -אם נכללה בהן דרישה להתקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות  (2

)כ' טבת,  1.1.2024דרישה תהיה שנה ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ביום 

 תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם.

 

 חוק הנוגעות לענייןהוראות  .4.1

 ., והתקנות על פיו2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .4.1.1

תקנות התכנון והבניה )בקשה תוספת השנייה לחלק ג' לדיני התכנון והבנייה, לרבות  .4.1.2

 .בטיחות אש בבניינים - 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 נות על פיו.החוק(, והתק -)להלן  1968-חוק רישוי עסקים התשכ"ח .4.1.3

 הגדרות .4.2

אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן  לרבות - "סידורי בטיחות אש והצלה .4.2.1

 יועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:מהארעי, ו

 .מניעת דליקות והתפשטותן (1)

 .דליקותכיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי  (2)

 .ולחילוצםם והקלת פעולות למילוטם מילוט וחילוץ לכודי (3)

 .הצלת חיי אדם ורכוש (4)

 .דרכי התקשרות (5)

 כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה. (6)

מיתקנים לגזים   158מני מעובה כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י יגז פחמ - "גפ"מ" .4.2.2

 .פחמימניים מעובים )גפ"מ(

 .ם המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתןציוד, מתקנים וחומרי -" ציוד כיבוי" .4.2.3

 .ק התקניםתקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחו -" ישראלי )ת"י(תקן " .4.2.4

 אחד מאלה:  -" גורם מוסמך" .4.2.5

 גורם מוסמך נושא

בהתאם לתקן תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה  מטפים מטלטלים קינותת

 תחזוקה -מטפים מטלטלים  1חלק  129ישראלי ת"י 
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תקן לגז ההתאמה ותקינות מערכת 

מתקנים לגזים  158 ישראלי  ת"י

 פחמימניים מעובים )גפ"מ(

לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז  בתוקףבעל רישיון 

)בטיחות ברישוי( )רישוי עסקים עבודות בגפ"מ(, 

אישור כאמור, בהתאם , אשר רשאי לתת 2006-התשס"ו

 לסוג רישיונו

 כללי .4.3

צום הסכנה מפרט זה מתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש הבסיסיות והחיוניות לצמ .4.3.1

זקיהן. בעל לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות ונ

תוך נקיטה והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים , בכל עת העסק יפעיל את העסק

את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השוהים 

 לפי כל דין, ולכל הפחות לפי מפרט זה.שטחו ומבו, ממיקומו, 

אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות  .4.3.2

 דיני התכנון והבנייה. 

אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע  ,4.3.2-ו 4.3.1 פיםבסעי מבלי לגרוע מכלליות האמור .4.3.3

ההוראות לעניין  אוהתכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה,  בדינימהדרישות הקבועות 

המשך אכלוס הנכס, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות 

 יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו. אש בעסק, הן

לא התקיימו בעסק דיני התכנון והבנייה, חובה ליידע על כך את רשות הכבאות, ועשויות  .4.3.4

בהוראות  תול לגביו דרישות נוספות בהתאם לקביעת נותן האישור, עד להסדרת עמידלחו

 דיני התכנון והבנייה.

כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק,  הפניות במפרט לתקן ישראלי )ת"י( מחייבות .4.3.5

דרישות הקבועות בתקן; ובעל העסק, או מי התכולתו וסידורי בטיחות אש והצלה בו, לבין 

ונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא כי תתקיים מטעמו שמ

 התאמה מלאה של העסק כנדרש.

לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק  יקוימוהדרישות המופיעות במפרט  .4.3.6

אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים בעסק, העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי 

 הרישיון.

 סידורי בטיחות אש והצלה:תחזוקת  .4.3.7

שיון העסק יוודא את יסידורי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל ר (1)

תחזוקת  -ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך )להלן 

 אמצעי כיבוי אש והצלה(.

התקף )ת"י( תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי  (2)

בהתאם להוראות  -נותן האישור  והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות על ידי

 אלו.

 4ג7תיקון הוראות הנציב אליהן מפנה מפרט זה, יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף  .4.3.8

 .לחוק

 ציוד כיבוי .4.4

 ג.ק'' 6של  במשקלבעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה  .4.4.1
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מטפים  1, חלק 129ת"י  ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראליהכיבוי  בדיקת מטפי .4.4.2

 תחזוקה.   - מיטלטלים

 בכל עת. יה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקיןציוד הכיבוי יה .4.4.3

 הגפ"ממערכת  .4.5

מתקנים לגזים  158תקן ישראלי ת"י לגפ"מ המשמשת את העסק תענה המערכת  .4.5.1

 )גפ"מ(. פחמימניים מעובים

והאביזרים לצריכת גפ"מ והמנדפים הקיימים בעסק, יתוחזקו גפ"מ, המכשירים המערכת  .4.5.2

 במצב תקין, בכל עת.

 אישורים  .4.6

בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם  .4.6.1

 לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

תקן ישראלי ת"י לכי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם גורם מוסמך אישור  (1)

 תחזוקה, ונמצאו תקינים.  - מטפים מיטלטלים ,1חלק  129

מתקנים  158תקן ישראלי ת"י לאישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז  (2)

האישור יינתן על ידי בעל רישיון לעבודת גפ"מ לפי  )גפ"מ(. לגזים פחמימניים מעובים

, אשר 2006-תשס"והתקנות הגז )בטיחות ברישוי( )רישוי עסקים עבודות בגפ"מ(, 

 (.בעסק גז מערכת קיימתאם ) רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו

 םנספחי .4.7

לאישורים ניתן אחידים תיקיית טפסים  כוללאת פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה  .4.7.1

 הרשות הארצית לכבאות והצלה ולהורידם ממנו. למצוא באתר


