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 החג ילדים באירועי ומשחקי, אומנות מזון דוכני העמדת

ו/או יצירות  מזון, להפעיל דוכני מינה בזאת עוסקים הפועלים בתחומי הישובמועצה מקומית ערערה מז

 .אשר בכוונת המועצה לקיים בשטחים הציבוריים החג אירועי בשלושתמשחקי ילדים אומנות ו/או 
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 .הרחב ולקהל ,העיר וילדי למשפחות מופעים יתקיימו האירועים במסגרת

 ובתנאים ,כדין תקף עסק רישיון בעלי ,בלבד המקומית המועצה בתחומי הפועלים לעסקים תיעשה הפנייה

 .אפייה או טיגון או בישול כל ללא בלבד מכירה תבוצע בשטח כאשר ,זו בפנייה הקבועים

ת שוויון עקרונותוך שמירה על  המעוצהי "חלוקת האישורים וסוגי המזון לכל אחד מהאירועים תתבצע ע

 בישוב.ההזדמנויות הראוי וכן הזכות השווה לעיסוק חופשי של כל אחד מבעלי העסקים 

 שמכירתם תתאפשר באירוע לילדים הדוכניםסוגי 

 פלאפל 

 תפוחי אדמה אפויים 

 פיצה 

 קרפ, וופל בלגי 

 פיתה דרוזית 

 פיצוחים 

 ממתקים 

  פופקורן +צמר גפן מתוק 

 תירס חם 

 גלידה אמריקאית 

 שלגונים וברד 

  (ללא אלכוהול ולא מזכוכית)שתייה קלה 

 בלוני הליום וכדומה/זוהרים/מכוניות משחק קטנות ,משחקי ילדים כגון 

 עבודות יד ו/או יצירות אומנות 

 בגדים, תיקים והנעלה 

 :בפעילות להשתתפות הכלליות ההוראות

 טופס ייחודי יגיש בקשה על ,בעל עסק המעוניין להעמיד ולהפעיל דוכן באחד או יותר מימי הפעילות .1

ההתחייבויות הנובעות ממנה וכל  ,בנוסח המצורף בזאת ותוך הצהרה על קבלת תנאי הוראות פנייה זו

ידי בעל העסק אשר ייבחר להעמדת דוכן -יסופקו על אחריות לטיב או איכות המזון והשירותים אשר כל

 .באירוע אחד או שניים

אחרת על  ולדווח באמצעות רישום או כל דרך ,אות כל דיןבעל העסק מתחייב לפעול בהתאם להור .2
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 .וכי הינו מנהל ספרי חשבונות וניכויים כדין ,הכנסותיו במסגרת האירועים

ובכל מקרה מתחייב לבטח את  ,כי בעל העסק יהיה האחראי הבלעדי על טיב המזון ואיכותו ,מובהר .3

מכל  המעוצהפוטר בעל העסק בזאת את  ,ובכל מקרה ,י כל דין"פעילותו בעסק או בפעילות העירונית עפ

מעובדי בעל העסק הפועלים מטעמו  כלשהו או למי 'אחריות או חובה או קשר לנזק אשר יגרם לצד ג

 .במסגרת הפעילות העירונית

רישוי מחלקת  אומועצה וזה יפעל בהתאם להוראות ה ,העמדת הדוכן והצבתו תחול כולה על בעל העסק .4

השונים  ומובהר כי הדוכנים של בעלי העסקים ,מטרים 2x1גודל הדוכן לא יעלה על  .עסקים והפיקוח

 .במתחם אחיד וצמודים זה לזה ברצף יהיו

בנספח ובצורה המצורפת  ל"דוכן או שולחן ראוי ומכובד בגודל המרבי הניובהר כי על בעל העסק לספק 

(, הסופיות אז יחולו בדיקות הבטיחות והחשמל –לכל המאוחר  14:00) סביר לפני תחילת האירוע זמן ,ב'

 .וכל אביזר שנדרש להפעלת הדוכן ולרווחת מפעיליו מטעם בעל העסק

כל בישול או  כי אין לבצע ,מובהר. בעל העסק יהיה רשאי להעמיד מתקני צינון ואכסון למזון ולשתייה .5

 מתאים אפייה או טיגון או חימום מכל דרך במסגרת הפעילות אלא אחסנה במקרר

 .או להשתמש במכלי גז למיניהם/חל איסור מוחלט להחזיק ו

 ג לפחות בכל משך האירועים"ק 6כל דוכן ובעל עסק יחזיק מטף תקין בגודל 

 .כל מכשיר חשמלי מחויב בבדיקת תקינות חשמלאי ובהצגת בדיקה תקופתית

חשמל תקינים  המועצה תעמיד נקודת חשמל לכלל בעלי העסקים. מפעילי הדוכנים יביאו כבלי .6

ובטיחותיים באורך הנדרש לחיבור ראוי ותקין של החשמל לשעות הפעילות. יובהר כי החיבור כפוף 

לבחינה ואישור מורשי החשמל במועצה ונהנה מתחייב למלא אחר כל הוראה של יועץ בטיחות או 

 החשמל או משטרת ישראל או כל גוף רשמי אחר.

 במכלי גז למיניהם.חל איסור מוחלט להחזיק ו/או להשתמש 

 ק"ג לפחות בכל משך האירועים. 6כל דוכן ובעל עסק יחזיק מטף תקין בגודל 

 כל מכשיר חשמלי מחויב בבדיקת תקינות חשמלאי ובהצגת בדיקה תקופתית

 ,מזון אחר לא תורשה מכירת בקבוקים או כל כלי ,כי בכל אחד מתחומי המזון וסוגיהם ,יודגש בזאת .7

 .ר אחרמזכוכית או חומר שבי

 מהאירועים אחד לכל שוויוניים יהיו המוצרים מחירי ,וקבועים אחידים במחירים ינקוב העסק בעל .8

 בחוק כהגדרתו צרכנים בין אסורה אפליה תהווה זו הוראה של הפרה .דת או גזע מין הבדל כל וללא

 .הצרכן הגנת

 ,העירוניות  בפעילויות לשיתופם האפשרות את ומעמידה כפרב העסקים לקידום פועלת עצהוהמ

 לכל שווים יהיו המוצרים מחירי כי ומצופה מאידך והתושבים מחד העסקים את לקדם במטרה הכל

 .החג וברוח נפש

 וניקיונו הדוכן סביבת על רצופה שמירה ותוך וסביר ראוי באופן הדוכנים להפעלת יביא העסקים בעלי .9



  108/2021 קול קורא -מועצה מקומית עארה ערערה
 העמדת דוכני מזון, אומנות ומשחקי ילדים באירועי החגל קול קורא

 

3 
 

 .הפעילות תחילת טרם לניקיונו המקום והשבת השטח לניקיון הדוכן בעל יביא וכן .צדדיו מכל

 אשר פיקדון  ₪ 1,000 ס"ע כספית להתחייבות יביא ,דוכן להעמדת בקשתו תאושר אשר עסק בעל  .10

 ,זה הסכם הוראות יקוים ולא במקרה המועצה לתביעת שטר ויהווה ,ועניין דבר לכל אותו תחייב

 .האירוע לפני ימים -14ל מעבר ביטול ,במועד באירועים התייצבות אי לרבות

 על לשמירה ,בלעדי באופן לקבוע וכן בחלקן הדוכנים להפעלת בקשות לאשר רשאית תהיה המעוצה .11

 לימי השונים העסקים בעלי בין ,הדוכנים העמדת אישור את לפצל ,והמבקשים הפונים בין שיווין

 .לכך בקשר טענה כל תהיה לא ולמבקשים הפעילות

 נסיבות לרבות ,שהיא סיבה מכל ,מהם מי או שניהם האירועים לביטול להביא רשאית המעוצה .12

 לא העסקים ולבעלי נימוק חובת כל ללא אחרת סיבה כל או סוער אוויר מזג ,ביטחוניות ,ציבוריות

 .לכך בקשר טענה כל תהיה

 הנדרשים הפרטים מלוא לתיאום ,ונציגו העסק על ההתקשרות פרטי את בבקשתו יציין העסק בעל .13

 .כמצופה מהאירועים אחד לקיום כל

 :סף תנאי .14

   – 2013רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי לצו בהתאם) בתוקף עסק ברישיון מחזיק המציע .14.1

 תשע''ג 

 .הנמכר המזון לסוג ותואם מגיש הבקשה בעל שם על רשום יהיה רישיון העסק .14.2

 ,בברכה 

 ערערהמועצה מקומית עארה  
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 נספח א'

 התחייבות וכתב בקשה
 

 2021 קיץ באירועי משחקי ילדים/מזון דוכן להעמדת

 

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז ___________, בעל עסק הידוע כ______________ מרח' 
________________ערערה, מגיש בקשה זו לקבלת אישור מועצה מקומית ערערה להעמדה והפעלה של 

 דוכן מזון/משחקי ילדים מסוג________________________________________. 

 :כדלהלן ,ערערהמועצה מקומית ומתחייב כלפי  2021, ג אלאדחאחוזאת במסגרת אירועי 

   ובכתב אני בעל העסק או בעל הזכויות החוקיות להביא להתחייבויות המפורטות בקול הקורא .1
 .התחייבות זה

לרבות שמירה על כללי הבריאות ורישוי  ,הנני מתחייב לעשות כל הנדרש למילוי הוראות הקול הקורא .2
 .קיימת כשרות וכל כל הוראה חוקית ,ניקיון ואיכות הסביבה ,בטיחות ,עסקים

במסגרת  מכל אחריות או חבות או כל טענה אחרת בקשר עם אספקת המזון המועצההנני פוטר את  .3
יםהאירוע פוליסות ביטוח לפעילות העסק במהלך האירועים ומתחייב להביא לעריכת

הקבועה בקול  למלא אחר כל הוראה חוקית₪  1,000ס "ע )פיקדון(הנני מתחייב התחייבות בלתי חוזרת  .4
לרבות בגין אי קיום  ,גם אם ייוודע עליה במועד מאוחר יותר ,הקורא או בכתב התחייבות זה

אי העמדת דוכן או מוצרים נלווים  ,אי התייצבות לאירועים במועדם ,התחייבויותיי הנובעות מהסכם זה
 .הקורא וכל דין כנדרש וכמתחייב וכן כל הפרה אחרת של הוראות הקול

במהלך האירועים או לאחריהם וכי  ,ילות הדוכןהנני מתחייב לפינוי כלל הפסולת והאשפה הנובעת מפע .5

 .הדוכן לא תעמוד כל טענה על מצב השטח טרם תחילת אספקת השירותים והעמדת

 :הבאים הנני מתחייב להעמיד את המוצרים שבכוונתי למכור במהלך האירועים על הסכומים .6

 

 מנת מזון
 )מנת פלאפל ,משולש פיצה: )למנת מזון₪  _________________

 שתיה
                          __________________שתיה קלה  

                   ______________מים מינרליים     
                    _________________ברד  /טרופית

                                    _____________________ אחר
 _______________________אחר  

 

 

 ב"וכיוצ פופקורן/מתוק גפן צמר/חם תירס כגון מזון מוצרים
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
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 ב"וכיוצ זוהרים ,קטנות מכוניות כגון משחק מוצרי
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר

 

 

 עבודות יצירה ואומנות
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר

 

 אחרים מוצרים
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר
 ₪                                 ליחידה עלות                                      המוצר

 
 

הובהר בפני כי המחירים יהיו קבועים ושווים בכל אחד מהאירועים כאמור וכי אלו יוצגו בחזית הדוכן  .7
 .תעודת הכשרות כמו גם ,באופן בולט לעיון הציבור הרחב ,לכל אורך כל אחד מהאירועים

עסקים טעוני ( לעסקים הנדרשים ברישיון עסק לפי צו רישוי עסקים)ב העתק רישיון עסק בתוקף "מצ .8
 2013). –ג "תשע (רישוי
 

 
 
 

                                          :החתום על
 

                                                :תאריך
 

                                               :טלפון
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 נספח ב'

 


