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" Food Trucks" קול קורא להגשת בקשות לקבלת היתר להפעלת משאיות מזון
 1ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

 

   הקדמה -משאיות מזון 

אשר  ,פיילוט –פרוייקט ניסיוני מעוניינת לקיים עיריית מודיעין מכבים רעות )להלן: "העירייה"( 
פעילות  ובמסגרתו תתאפשר 30.04.23ועד ליום. 1.5.22, החל מיום יתקיים תחילה במשך שנה אחת

בקול  באופן אשר יפורט , זאתברחבי העיר )פודטראק( "Food Trucks"משאיות מזון  מסודרת של
 . קורא זה

באופן וזאת ת העסקית בעיר הפעילוו הפנאי , פעילותחיי התושביםאיכות שיפור מטרת הפיילוט הינה 
חוקי העזר , 1968-תשכ"ח חוק רישוי עסקיםדרישות אשר יוסדר ויעמוד בדרישות הדין לרבות 

בראייה זאת הן  –ולצד זאת יתאים לאופי ולצרכי העיר וישתלב עם חזותה ודיני התעבורה, העירוניים 
 .)להלן: "הפיילוט"( בעיר נבחרים -והן בהתאמה למיקומים הספציפיים הכוללת של העיר

ול, הכנה, הגשה ו / או מכירת המצויד לביש או נגרר קרוואן ,א רכב ממונע גדולהי "משאיות מזון"
 . 2אוכל ושתיה

"הפעלת משאיות המזון" הינה העמדת המשאית במקומות ובזמנים המורשים בעיר ומכירת מזון ו/או 
וכיסאות משקאות ו/או פריטים נוספים שיורשו, ובמקרים בהם הדבר יותר, אף העמדת שולחנות 

והכל בהתאם לפעולות אשר יותרו  – ככל שיצוינו פעולות נוספותמחוץ למשאית לשימוש הלקוחות ו
ר הספציפי אשר יתייחס גם לסוג מוצרים שניתן יהיה למכור )אוכל /שתייה עם/ללא בהית

הכנה/מוצרים נלווים שאינם אוכל(, לנושא העמדת שולחנות וכיסאות ואל פעולות נוספות, ואל 
 נוספים תוך ציון התנאים לכך. םרלוונטיינושאים 

 מהות ההליך קול קורא לציבור ו .1

בפרק המפרטים עומדים בתנאי הסף להשתתף בפיילוט וה המעונייניםהעירייה קוראת בזאת לגופים  .1.1
 .ברחבי העיר להפעלת משאיות מזוןלהלן, להגיש בקשותיהם להשתתפות ולקבלת היתר  2

 לקול קורא זה. 5בפרק המעוניינים להשתתף בפיילוט יגישו בקשותיהם באופן המפורט  .1.2

אופן בחינת הבקשות להשתתפות ע"י העירייה והנתונים הרלוונטיים למתן היתר להפעלת משאיות  .1.3
 לקול קורא זה. 6בפרק האוכל מפורטים 

ים אשר יוקצו להם  ברחבי קופת הפיילוט משאיות אוכל במיקוממקבלי ההיתר יתחייבו להפעיל בת .1.4
עסקים ודרישות הדין ובין היתר  יוהעיר, , בהתאם לתנאי ההיתר ובהתאם להנחיות המחלקה לריש

 לקול קורא זה. 7בפרק יוכלו לבצע פעולות כמפורט 

דין והוא הרשות י הגורם המוסמך לכך בנתן ע"יההיתר עצמו להפעלת המשאיות יכי ובהר בזאת מ .1.5
עסקים ועפ"י שיקול דעתה המקצועי וכן בהתאם לדרישותיה והנחיותיה אשר ימסרו למבקש  לרישוי

והמבקש יידרש להשלים את ההליך מול רשות הרישוי ולפעול  מכלול הנסיבותההיתר הספציפי עפ"י 
  .ט וכן לשלם אגרותבתיאום עימה ובהתאם לדרישותיה לאורך כל תקופת הפיילו

כאשר  בנספח א'דת להתקיים במיקומים נבחרים בעיר אשר מפורטים מיוע פעילות משאיות האוכל .1.6
ואף לאפשר פעילות של  מיקומים לשנות/לפצל/לבטללהוסיף/ מובהר כי העירייה תהיה רשאית

בהתאם לביקוש, לנסיבות, לכמות  מספר משאיות במיקום אחד במקביל או בימים שונים, הכל

                                                        
 ולהיפך. ,זה, בלשון נקבה במשמעבקול קורא האמור בלשון זכר  1

תברואה נאותים ברוכלות  תנאי עסקים רישוי תקנות, '  בצו רישוי עסקים א6.9 רישוי פריט "מזון רוכלות" בהגדרההצבתה והפעלתה של משאית מזון נכללת    2

למפרט האחיד.  3.13 -ו 3.12ותותר אך ורק הכנה ומכירה של מוצרי מזון כפי שהם מופיעים בתנאים המפורטים בסעיפים האחיד  מפרטהו 2009 –מזון(, תשס"ט 

ול הרישוי הנדרש הינו היתר מזורז ב' כהגדרתו עמידה בדרישות הרישוי כאמור לעיל, הינה תנאי בסיסי לקבלת היתר להפעלת משאיות המזון ברחבי העיר. מסל

 כאמור לעיל ובהתאם להנחיות מחלקת הרישוי. בחוק ותקנות רישוי עסקים
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 צעות ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.הה

 ,1987-תשמ"ח במובן של תקנות העיריות )מכרזים(" או ב"הצעות" מכרז"אין מדובר ב מובהר כי .1.7
אלא  ו/או בהתקשרות חוזית בין העירייה לבין הגופים אשר ישתתפו בפיילוט ויקבלו היתרים,

ולהגיש  ו להשתתףהזמנתושמדובר בפנייה לציבור הרחב במטרה ליידעו אודות קיום הפיילוט 
  התאם למפורט בקול קורא זה ובהתאם לדרישות הדין.בקשות לקבלת ההיתר ב

  :סףה תנאי .2

 :באופן מצטברשאים להשתתף בהליך זה רק העומדים בכל התנאים המקדמיים שיפורטו להלן, ר

 שתתףזהות המ .2.1

 תנאי סף:  .3.1.1
הינו אדם פרטי אחד תושב ישראל, או תאגיד )חברה או שותפות, הרשומה כדין  המשתתף

 בישראל(. 

 המציע: תשובתהוכחת העמידה בתנאי סף זה הינה באמצעות צירוף המסמכים הבאים ל .3.1.2

, יצרף תעודת התאגדות מעודכנת ותדפיס נתונים של החברה אצל חברה רשומהמציע שהינו  .3.1.2.1
 רשם החברות הכולל פרטי רישום של החברה, רשימת בעלי מניותיה ומנהליה.

השותפות אצל רשם השותפויות  תעודת התאגדות של יצרף, שותפות רשומה משתתף שהינו
ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות, וזהותו ופרטיו של כל שותף 

 ואחריותו לחובות השותפות, וכן דו"ח רשם שותפויות עדכני למועד ההגשה.

 צילום ת"ז.  יצרף  –יחיד  משתתף שהינו

עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור  .3.1.2.2
 ולהתחייב בשם התאגיד.  

 אישור תקף על ניהול  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  .3.1.2.3

 אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.  .3.1.2.4

 אישור על ניכוי מס במקור.  .3.1.2.5

 : ניסיון מקצועי .3.2

 :  תנאי סף .3.2.1

מכירה ו/או הכנת  משאית מזון ו/או עסק בתחום לפחותחודשים  12הפעיל במשך המציע 
 .מזון

 הוכחת העמידה בתנאי סף זה הינה באמצעות צירוף המסמכים הבאים להצעת המציע: .3.2.2

 'א בעניין במסגרת נספח הצהרת המציע

 מסמכי קול קורא .4

 המהווים כולם חלק בלתי נפרד להלןקול קורא זה והבקשות לפיו יתבססו על מסמכים המפורטים  .4.1
 מקול הקורא:

 להוכחת עמידה בתנאי הסף ונתונים הכולל תצהיר  3טופס בקשת השתתפות בפיילוט - א' נספח
המוצעת  לצורך התרשמות הועדה מאיכות ההצעה לרבות נתונים אודות משאית האוכל נוספים

, נתונים אודות המוצרים שברצון הפעילות הרצויהפרטים אודות , לרבות מידותיה וחזותה
וכיוצ"ב, ע"י המציע  מוצעו/או מיקום חלופי ה למכור, ציון המיקום/מיקומים המבוקש המציע

 . בנספח א'הכל כמפורט 

  לרבות לגבי זהות הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף  יתר המסמכיםלנספח זה יצורפו(
ו ( וכן יצורפוכן לגבי האישורים הנדרשים לגבי המשאית והפעלתה מציעההתאגדות של ה וצורת

 האוכל. תצלומי חזית וצד של המשאיות

  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים והצהרה בעניין - 'בנספח  

                                                        
 ילווה בבקשת היתר בהתאם לדרישות רשות הרישוי ובהתאם לדין3 3
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 דרש המציע להוכיח עמידה בתנאים נוספים ולהגיש ימובהר בזאת כי בשלב מתן ההיתר י
י עסקים ובהתאם לדיני רישוי עסקים ושם לשיקול דעת המחלקה לרימסמכים נוספים בהתא

דרש מבקש ההיתר יחוק/תקנה/חוק עזר/תקן/הנחיה רלוונטיים לפעילות. ובכלל זה יתכן יוכל 
למלא שאלון למניעת ניגוד עניינים, , לשלם אגרות, להגיש ערבות, למלא דרישות ביטוחיות

 וכו'. דרישות בדבר בטיחותלמלא 

 בקשה להשתתף בפיילוטאופן הגשת ה .5

 לעילתמולאנה ותוגשנה בהתבסס על מסמכי הקול הקורא כמפורט בפיילוט  בקשות ההשתתפות .5.1
בין היתר התייחסות למיקום הספציפי המבוקש )אחד או יותר( מבין המיקומים ותכלולנה 

המבקשים להציע מיקומים נוספים ובאפשרות העירייה  כאשר באפשרות בנספח א'המפורטים 
ת של מספר משאיות באותו המיקום להוסיף/להסיר/לשנות/לפצל מיקומים וכן לאפשר פעילו

 במקביל או בימים שונים. 

ומאומתים היכן שמתבקש, תוגשנה בצירוף הנספחים והמסמכים הנדרשים, חתומים  הבקשות .5.2
מבנה גן : בכתובתלידי מירי קסיס  ,בעירייה מחלקת ביטוח והתקשרויות למשרדיבמסירה ידנית 

בנושאים טכניים: טלפון לברורים . 12:00בשעה  2.2272. מיום יאוחר לאזאת   .69צבר, רחוב נחל צין 
 .08-9726275או  08-9726110

ים כאמור וכן לקבוע מועדים נוספים ת להאריך/לשנות מועדוככי העירייה שומרת על הזמובהר  .5.3
 בהתאם לשיקול דעתה.

 את הפרטים הנדרשים ולצרף מסמכים כנדרש. שבנספח א'על המציעים למלא על גבי הטופס  .5.4

 לבצע שינויים או תוספות/מחיקות במסמכי קול הקורא, או להוסיף הסתייגויות.אין  .5.5

אם המציע גילה סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי הבנה ו/או אם ההוראות, התנאים והדרישות  .5.6
. השאלות תוגשנה ניתן להגיש לעירייה שאלות להבהרהו, , אינם ברורים להקול הקוראבמסמכי 

. השאלות תתקבלנה עד ליום , אל מירי קסיס@lmodiin.muni.imiri_kבכתב וזאת בדוא"ל 
 . 12:00בשעה  13.2.2022 -ראשון ה

התשובות לשאלות, ככל שתהיינה, תינתנה במרוכז בקובץ אשר יפורסם באתר האינטרנט של  .5.7
  .הקורא הקול ממסמכי ומתנאי נפרד בלתי חלק העירייה, והן תהוונה

העירייה רשאית לשנות/להוסיף תנאים ולפרסם הבהרות או תיקונים להליך זה, זאת בין אם  .5.8
. כמו כן, העירייה רשאית לדחות את אם בעקבות פניות/שאלות הבהרה של מציעיםביוזמתה ובין 

 .להגשת ההצעה ו/או שאלות ההבהרה אופן/המועד

ע להזמנה זו ולא תהיה להם טענה באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני בנוג .5.9
 כלשהי בקשר לכך.

 תשלומים או אגרות לרבות ההצעה בהכנת והגשת עקיף, או ישיר באופן הכרוכות, העלויות כל .5.10
, וזאת גם אם יבוטל קול המציע בלבד על יחולו, לצרפם שיש ותעודות מסמכים בגין הנדרשים

 הקורא מכל סיבה שהיא.

 ע"י העירייהקשות בבחינת ה .6

הבקשות להשתתפות בפיילוט תיבחנה תחילה בועדה מקצועית אשר תוקם לצורך  - ועדה מקצועית .6.1
ואדריכלית הנוף של  רישוי עסקים,מנהלת המח' למנכ"ל העירייה, המשנה לזה ותהיה מורכבת מ

 העירייה. 

 תחילה את עמידתן של הבקשות בתנאי הסף. הועדה תבחן .6.2

תיבחנה ע"י הועדה גם בחינה איכותנית. בבחינת הבקשות יעמדו בקשות אשר עומדות בתנאי הסף  .6.3
בראייה כולל וכן מאפייני וצורכי העדפת המבקשים, צרכי העיר  לנגד עיני הועדה שיקולים הבאים:

ניסיון נגישות,  נוחות התושבים,, הרכב האוכלוסייה, אזורי הבילוי והמסחר, המיקומים הנבחרים
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המשאית  והתאמת השתלבותהפעלת משאיות המזון בפרט, המציעים בתחום המזון בכלל וב
סגנון המוצעות והתאמתן לחזות העיר/השכונה,  אסתטי של המשאיות והפעילות לסביבה, מראה

וכל אלמנט רלוונטי פריטים אותם תציע המשאית סוגי השירותים/ת וגיוונו, איכותו, ואופן השירות
 .נוסף לדעת הועדה

לבקש הבהרות, להפנות שאלות למציעים או מי יין במסמכים, הועדה תהיה רשאית לבקש לענ .6.4
וכן לראיין את הפונים  , לבקש השלמת נתונים,ולבצע סיורים תרשימים/תצלומיםמטעמם, לעיין ב

 לצורך התרשמותה וגיבוש עמדתה.

 אופן הפעלת משאיות האוכלנתן ויההיתר אשר י .7

הפעילות, היעדרויות, הנחיות באשר , שעות וימי והנחיות ספציפיות אופן הפעלת המשאיות .7.1
, סנקציות במקרה של הפרת ההנחיות או אי קיום תנאי בהיתר, דרישות נוספות לביטולים ושינויים

וכיוצ"ב יקבעו בהיתר הספציפי אשר יינתן לגבי כל משאית מזון וכן בהנחיות ודרישות מחלקת רישוי 
 . העסקים לבעל ההיתר

לקבל ולהציג רישיונות -השלמת הליך הרישוימשך ולצורך בה–בין היתר יידרש מבקש ההיתר 
אישור מאת משרד התחבורה, וכן  רישיון להפעלת המשאית המוצעתתקפים להפעלת המשאית 

רישיון עסק למשאית אוכל ו מכירת מזון מאת משרד הבריאות ו/או תברואן מחלקת רישוי עסקים
  .מהרשות המקומית בה פועל הפודטראק

בהתאם ו בעל ההיתר לפעול בהתאם להוראות ההיתר מכלליות האמור ומחובתו שלמבלי לגרוע  .7.2
 יובהר כדלהלן: להנחיות מחלקת רישוי עסקי,

בהתאם לדין ובהתאם להוראות הפעלתן של משאיות האוכל וכל פעולה במסגרת זו תהיה  .7.2.1
של כל גורם מוסמך נוסף שתקים העירייה ומחלקת רישוי עסקים וכן המקצועית הועדה 

לרבות משטרת ישראל, משרד התעבורה, הפיקוח העירוני, העירייה ואגפיה, כיבוי אש, משרד 
הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכון התקנים, משרד איכות 

ן בהתאם להוראות כל הסביבה וכל גורם מסדיר/מפקח/מוסמך רלוונטי נוסף וכ
נגישות/  נהיגה במשאיות/מכירת מזון/כנה וההנחייה רלוונטית לנושא /חוק/תקנה/תקן

 הפעלת רכבים/שימוש בחומרים/שימוש במיכשור/העסקת כוח אדם ובעלי מקצוע וכיוצ"ב.

מי מטעמו בידי עובדיו/נהגיו/תתבצע כאשר יש בידו/ בעל ההיתרכל פעילות אשר תתבצע ע"י  .7.2.2
שזה נדרש כל אישור/היתר/מסמך/תעודה/רישיון/תעודת השכלה/הכשרה מקצועית ככל 

לביצוע אותה הפעילות ו/או להפעלת אותו המכשיר/הרכב/המכונה/שימוש באותם החומרים 
 וזאת הן בפן המקצועי והן בפן הבטיחותי. 

באשר להנחיות החלות עליו ולדאוג לקבל באופן שוטף התעדכן עקוב ובאחריות בעל ההיתר ל
פים לאורך כל תקופת את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים ולהחזיק באישורים תק

 ההיתר, על חשבונו.

לא ניתנים הינם אישיים ונתן וכל זכות או אישור מכוחו יההיתר אשר י .7.2.3
קבלן משנה וזאת ללא להפעלה באמצעות  , אופיצול, מלא או חלקי/להעברה/שיעבוד/הסבה

 אישורה של העירייה מראש.

ובתנאים  התאם לשיקול דעתהבע"י העירייה ינתן ניתן לביטול/קיצור/שינוי יאשר ההיתר  .7.2.4
. כמו כן, תהיה רשאית העירייה להחליט על תוך מתן זכות טיעון לבעל ההיתר, אשר תקבע

באופן ההפעלה, שינויים במיקומים ובמועדים ושעות, כן תהיה רשאית להחליט שינויים 
י הוספת/הפחתת/שינוי תנאים והכל בהתאם לנסיבות, לצורך העירוני ולשיקול דעתה המקצוע

  .ו/או לאור הפרת התנאים ע"י בעל ההיתר ובהתאם ללימוד הנושא בזכות הפיילוט

במקרים בהם לא הפעיל בעל ההיתר את המשאית לתקופה יין אחרת בהיתר, אם כן יצ אלא .7.2.5
את  לצמצם/לשנות/ימים ללא קבל אישור מראש, תהיה  רשאית העירייה לבטל 14העולה על 

  שאית אחרת לפעול באותו המיקום ו/או לאפשר למ דיההיתר באופן מי
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העירייה תהיה  רשאית לבטל את ההיתר/רישיון עסק להפעלת משאית המזון במקרה בו פעל  .7.2.6
בעל הרישיון/היתר בניגוד להוראות קול קורא זה או בניגוד לתנאים בהיתר לרוכלות והוראות 

   יוזמן בעל ההיתר לשימוע בסיומו תתקבל החלטת העירייה  –הדין 

: כמפורט להלן ההיתר יישא בתשלום אגרות בהתאם להוראות מחלקת רישוי עסקיםבעל  .7.2.7
אגרת רישיון לרוכלות עפ"י הקבוע במשרד הפנים,  אגרת הוצאת שולחנות וכסאות  כקבוע 

 אגרת שילוט.בחוק העזר העירוני ו

 פריקה, הקמה, הצטיידות וכיוצ"ב יתבצעוהפעלת המשאיות, החנייתן, אופן ההגעה למקום,  .7.2.8
 בהתאם להוראות ההיתר ובהתאם לדין לרבות חוקי התעבורה וחוקי העזר העירוניים.

 כללי .8

בה לעשות או /בה מפניה זו ו/או מהתנאים האמורים בה ו העיריה שומרת לעצמה את הזכות לחזור .8.1
מיקומים בין מספר  שינויים, לרבות שינויים/הוספה/גריעת מיקומים, הוספת תנאים, פיצול

 ימים ושעות הפעלה.מפעילים, שינוי 

לאשר/להעניק היתר רק לחלק מהפונים אשר יעמדו בתנאי הסף ואף לא רייה שומרת על זכותה העי .8.2
לבחור מפעילים כלל, או לחלופין רשאית לבחור יותר ממפעיל אחד לנקודה וכן רשאית להוסיף 

 ות ולצורך העירוני.מקומות חדשים/חלופיים בהתאם לביקוש ולנסיב

מובהר בזאת כי בכוונת העירייה לשמור את פרטי הפונים ב"מאגר מציעים" ולהשתמש בו מאגר זה  .8.3
מפעילי משאיות מזון להצבתם באירועים עירוניים, אתרים מיוחדים, יוזמות על מנת לפנות 

רוע ותנאי תה, אופי האיקהילתיות וכל מסגרת אחרת הפועלת במסגרת העירייה בכפוף לשיקול דע
 ובהתאם לדין. בהגשתו את ההצעה המציע מאשר היכללותו במאגר כאמור. הרישוי בו

לקבל או לדחות כל הצעה, לבטל בכל שלב הליך זה ו/או את הפעילות  על זכותההעירייה שומרת  .8.4
הבלעדי  "פ שיקול דעתהעם המציעים ולעשות כל פעולה אחרת ע ו"מהמתוכננת על פיו, לנהל מ

 בשל כך. התביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמאו  והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה, דרישה

 או פרסום. , התקשרות עם ספקיםכל פעילות ביצוע טרםהעירייה אישור בכתב מ לקבל המציעעל  .8.5

 נספח א' 

  טופס בקשת השתתפות בפיילוט

 :פרטי המשתתף .א
 

 ת"ז/שותפות/ח.פ. שם:
 

 
 דואר אלקטרוני: טלפון: כתובת:

 
 

 :פרטי איש קשר .ב
 

 תפקיד: שם משפחה: שם פרטי:
 

 
 דואר אלקטרוני: טלפון נייד: טלפון במשרד:

 
 

 
 הצעת המשתתף  .ג

 
הממלא תפקיד החתום/ה מטה מצהיר/ה, _______________ בעל ת"ז מס'_____________ אני .1

כי קראתי בעיון את ב_____________________ שהינו המשתתף )המציע( בהליך קול קורא זה, מצהיר בזאת 
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, הבינותי את התנאים והדרישות והנני מודיעין מכבים רעותעל ידי עיריית  קול הקורא אשר פורסםמסמכי 
הפעלת משאית מזון במיקומים מבקש בזאת להשתתף בפיילוט ומעוניין לקבל היתר/ים לו מסכים להם

 המפורטים להלן בהתאם לכל תנאי הקול הקורא.

 הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף והנני מצרף ומגיש עם הצעתי זו את כל המסמכים הנדרשים. .2

 הנני מעוניין להפעיל משאית מזון במיקום/מיקומים המצוינים להלן: .3

 מתקן השעשועיםפארק ענבה בחלק המרכזי של הפארק בסמוך ל 
 פארק ענבה בחלק המרכזי של הפארק מתחת לכיכר התחבורה 
 פארק ענבה בחלק הרחוק של הפארק, בסמוך לטיילת שכונת הציפורים 
 .פארק שכונת נופים ברחוב יער יתיר 
  .פארק האקסטרים בשדרות מנחם בגין 
  .הספורטק העירוני במפגש הרחובות יאיר פרג ושדרות מנחם בגין 
  ברחוב השדרה המרכזית. -הטכנולוגיהפארק 
 2בפארק הסמוך למבנה ליגד  -הפארק הטכנולוגי . 
 בסמוך לפארק המנגלים. -מרכז עינב 
 פארק רחוב עמק חרוד. -שכונת הכרמים 
  גבעת התיתורה 
 הנני מציע מיקום נוסף : _______________________________________ 

ובאפשרות העירייה וכן ידוע לי  בשלב מתן ההיתרהעירייה המיקום המדויק יקבע ע"י ידוע לי כי  .4
 להוסיף/להסיר/לשנות מיקומים וכן לפצלם בין מספק משאיות.

ברשותי הרישיונות/היתרים/אישורים כדלהלן תקפים ליום הגשת הצעתי זו  .5
 מצ"בהעתקים ___________________________. _________________________________בהיתר:

 פרטי המשאית/משאיות המזון אותן הנני מעניין להפעיל:להלן  .6

 4פרטי בעל הרכב/מחזיק הרכב מידות הרכב פרטי הרכב )סוג, דגם שנת יצור( פר רכבמס
 ופירוט זיקתו למציע

 תיאור נוסף

     
     
     
     

 הוסיף ידנית במידת הצורךצלם את הטופס ו/או לניתן ל*

 להצעתי זו צילומי המשאיות שלעיל חזית וצד. מצורפים .7

 נה איכותנית ע"י הועדה:ילהלן פירוט הנתונים הנדרשים בתנאי הסף וכן נתונים נוספים הרלוונטיים לבח .8

פירוט העסק )יש להתייחס לשם העסק, פירוט השירותים, סוגי מזון, מספר עובדים, שעות  עסק בתחום המזון/משאית מזון אותו הפעלתי 
עבודה, היקף ופריסת הפעילות, תיאור כללי של הפעילות והערות אם ישנן )ניתן לצרף תצלומים, 

 תשריטים ומסמכים נוספים(:
 
 
 
 
 

  יקוםמ
  תקופת ההפעלה

ניסיון ועסקים נוספים בתחום המזון/משאיות המזון 
 )ככל שישנו( מעבר לנדרש בתנאי הסף

 
 
 
 

                                                        
הזיקה הרלוונטית ככל שהמציע אינו בעל הרכב יש לצרף עותק הסכם שימוש/חכירה, מובהר כי במקרים אחרים וכן בשאלת  4

 למציע תחליט מחלקת רישוי עסקים בהתאם לשיקול דעתה.



 
 
 
 
 

7 

 הערות, הצעות ונתונים נוספים 
*ניתן לפרט גם נימוקים לגבי התאמה למיקום המבוקש, 

 חזון עסקי, ייחוד הפעילות וכו'

 

 

וכי תוקפו תלויה בקבלת היתר מאת הגורם המוסמך בעירייה ובהתאם להנחיותיו פעילות ומבין כי ה הנני מאשר .9
של ההיתר והמשך הפעילות תלוי בעמידתי בתנאיו ועמידתי ביתר דרישות המחלקה לרישוי עסקים וכל גורם 

 מוסמך נוסף. 

במידה והעירייה תאפשר לי להשתתף בפיילוט הנני מתחייב להשלים את המסמכים /דרישות נוספות ולפעול  .10
לקבל היתר ועם קבלתו לפעול בהתאם לתנאיו והנחיות מחלקת רישוי עסקים. כמו כן הנני מתחייב לפעול בהתאם 

 . להצעתי לרבות הנתונים אותם פירטתי לגבי אופי הפעילות, המוצרים והמשאיות

כן אני מתחייב להמשיך ולהחזיק בכל האישורים/היתרים/רישיונות הנדרשים בתוקף לאורך כל תקופת הפעילות 
ולפעול לחידושם/עדכונם על חשבוני ובאחריותי. מובן לי במקרה של הפרת חובתיי כאמור רשאית העירייה לבטל 

 בהתאם לשיקול דעתה. הכל –ן קנסות/חילוט ערבויות אם ישנ/את ההיתר ו/או להטיל סנקציות נוספות

הנני מאשר ומבין כי אין העירייה חייבת לקבל הצעתי כולה או מקצתה ו/או לאפשר פעילות בכל המיקומים אותן  .11
ביקשתי וכן הנני מאשר ומבין כי העירייה רשאית לשנות את המיקומים, ימי/שעות פעילות וכן לקבוע תנאים 

 עניין.והנחיות נוספות ולא תהיה לי כל טענה ב

כל לי לא תהיינה ו בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות , וזאתאת ההליךלכך כי העירייה רשאית לבטל  הנני מודע .12
 כאמור.  הקול הקוראטענות ו/או דרישת בקשר לביטול 

 .הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .13

לעדכן ולקבל את אישור העירייה לגבי שינוי באופן /מבלי לגרוע מהוראות ההיתר שינתן הנני מתחייב להודיע .14
 .הפעילות /מוצרים/משאיות וכל נתון רלנוונטי נוסף הקשור לפעילות ו/או לבעל ההיתר

פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  יםמנהל אנו .15
 לחוק הנ"ל.  2מציא לעירייה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף לה נו, וביכולת1976-חובות מס(, תשל"ו

העירייה רשאית לפנות לממליצים/מזמינים קודמים על מנת ולקבל מידע/המלצות עליי/מי מטעמי ועל רמת  .16
שהעירייה או מי שימונה על ידה יקבל מאת הנ"ל  מיםמסכי אנוו הקול הקוראעבודתי והצלחותיי בתחום נשוא 

, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה הקול הקוראו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא מידע לגבינ
 אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי העירייה כאמור. 

)ככל שמדובר  צעהזו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הה נוהצעת .17
, אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה בתאגיד(

זו, ובחתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים 
 כלשהם. 

 ומחלקת רישוי עסקים/ועדה.העירייה ס אשר נדרשו או ידרשו בנוסף ע"י המציע מתחייב להגיש כל אישור טופ .18

חתימתי על מסמך זה, הריני מסכים ומתחייב לעמוד בכלל התנאים המפורטים במסמכי הקול הקורא וכפי  .19
 ההתקשרות.וזאת לאורך כל תקופת או ע"פ כל דין שידרשו מעת לעת על ידי העירייה 

 רי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהי .20

 
_________    ____________    ____________ 

 שותפות  'ח.פ. /מס /ז"ת               חתימת המציע      שם המציע
 ____________________________טלפון המציע   ______________________________כתובת המציע 

       :** פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
      ________________   ________________  

 ז"ת                  שם     
 תאריך:   ______________   ________________   ________________     
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 ז"ת    שם 
 

 ממניות המציע 50% -טופס זה ייחתם  ע"י המציע, ואם מדובר בתאגיד, ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ*  
 'בנספח 

 
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 הרשות המקומית _____________________
 מועמד/ת לתפקיד _____________________

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים. 1
 שם משפחה: __________________
 שם פרטי: ____________________

 מס' זהות _ _ _ _ _ _ _ _ _  שנת לידה _ _ _ _
 כתובת: _______________________ עיר/ישוב: ______________ מיקוד: ___________

 מס' טלפון: ____________________ מס' טלפון נייד: ___________________________
 
 תפקידים ועיסוקים. 2

ת )לרבו שנים אחורה 4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא )חברה, שותפות, עמותה וכיוב'(.
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

תחומי הפעילות של  שם מעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 אחריות

 תאריכי העסקה

    
    
    

 
  תפקידים ציבוריים. 3

 .לעיל 2שלא צויינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
   
   
   

 
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים. 4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 
 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
שם 

התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני או 
מטעם בעלי מניות. 

ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג 

נא לפרט גם  –השני 
שמות בעלי המניות 

 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים

    
    
    

 
 לפעילות הרשות המקומיתשקשר . 5

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות 
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 

 (.3וד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהםסטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית בה את/ה מועמד/ת לעב
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 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 
ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק עובד בו ו/או מייצג אותו 

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה(.1968-ניירות ערך, התשכ"ח
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
_______________________ 

 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח 3
  –"בעל עניין", בתאגיד 

או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד ( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד 1)
או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם 

חמישה כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים ו
      -אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו 

 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; 
למעט  –)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה. "נאמן" 

()ו( או כנאמן, 2)א()46לפי סעיף  ח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו רת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוחב
 לפקודת מס הכנסה. 102להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.2)
 
 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות . 6

 לעיל לגבי קרובי משפחתך. 2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
 בלבד. בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם 
תחלת הכהונה, סוג הכהונה בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך ה

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד. 7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 
בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניהם יחסי כפיפות במסגרות מועמד/ת, מכהנים 

 אחרות, כמו קשרים עיסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
  תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים. 8

קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של , שלך או של שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש . 9
 לניגוד עניינים

עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  האם ידוע לך על תפקידים,
להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 

 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים 

לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן / לא
 אם כן, פרט/י:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים. 10
השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה,  נא צרף בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי

 כולל תאריכים.
 

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 
 נכסים ואחזקות. 11

 פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, 
 שלך או של קרוביך. 

בתאגידים  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 
 (.4הנסחרים בבורסה

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן/לא.

 אם כן, פרט/י:
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף

 המחזיק אינו מועמד(
תחום עיסוק  % החזקות

 התאגיד/הגוף
    
    
    

 
 שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם, מכירתם או . 12

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן/לא

 כן, פרט/י:אם 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

_______________________ 
 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד  ( מי שמחזיק בחמישה1)

או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם 
ק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפ

 -אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו 
 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; 

 ערך האמורים; לעניין זה' יירות ה)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בנ
 למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –"נאמן" 
 לפקודת מס הכנסה. 102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.2)
 

 כספים בהיקף משמעותיחבות . 13
האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות 

 כלשהם?
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 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים. 14

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים עילשלא פורטו להאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים 
 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 
 אחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם ל
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
 כן/לא

 אם כן, פרט/י:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 הצהרה –חלק ג' 
 ______________ ת.ז. מס' _____________________, מצהיר/ה בזאת כי: אני החתום/ה מטה _

נכונים  מי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים,כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצ. 1
 ואמיתיים;

אישית, אלא אם מי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצ. 2
הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או א למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו נאמר במפורש כי ההצהרה היכן 

 בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
במצב של חשש לניגוד עניין אחר שעלול לגרום לי להיות מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל . 3

 ;עניינים עם התפקיד
עניינים במילוי ום לי להיות במצב של חשש לניגוד ב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגראני מתחיי. 4

 בנושא; שפטי של הרשות המקומיתהתפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המ
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, . 5

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי   מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד  סוגיות שלא נצפו
 ;בכתב ואפעל לפי הנחיותיו  של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי 

 
 
 
 _______________________  _______________________ 

 חתימה     תאריך
 


