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  ההליךמסמכי 

 
  'לרבות הנספחים:הזמנה להציע הצעות –מסמך א , 

 'וטופס הצעה כספית ההליךאישור הבנת תנאי  – 1 טופס מס; 

 'רו"ח;אישור  – 2 טופס מס 

  '1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 3טופס מס; 

  'עברניסיון בדבר המציע תצהיר  – 4טופס מס; 

  'פרטי חשבון בנק; – 5טופס מס 

  'ניגוד עניינים או קרבת משפחה;העדר הצהרה בדבר  – 6טופס מס 

  'נוסח כתב ערבות; – 7טופס מס 

 

  'לרבות נספחיו, שהינם: החוזה -מסמך ב , 

 השירותיםמפרט  – 1מס'  נספח; 

 2018-2019נוהל משרד החקלאות לשנים  – 2מס'  נספח;  

 06.03.19עדכון נוהל משרד החקלאות מיום  – 3מס'  נספח; 

  'נוסח כתב ערבות הסכם; – 4נספח מס 

  'סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום ביטוחים - 5נספח מס; 

  'נוסח אישור על קיום ביטוחים; - 6נספח מס 

 .(״החוזה״)להלן: 
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 זמנה להציע הצעות מסמך א': ה
 

 מהות ההתקשרות .1

 

 בזאת מזמינה (, בהתאמה "הקרן"", העירייה"לפיתוח שדרות )להלן:  הקרןעיריית שדרות באמצעות  .1.1
אירועי הצעות למתן שירותי הקמה והפעלת  להגיש, הסף בתנאי העומדים, תאגידים או יחידים, מציעים

 וכן 2018-2019 לשניםבנוהל משרד החקלאות  םשוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית, כהגדרת
, ("הנוהל: "להלן יחדיו יקראו)שניהם  06.03.19 ביום החקלאות משרד שיפרסם כפי לנוהל עדכון מכוח
בהתאם להוראות הדין החלות על הפעלת אירועים אלה  וכן, הקול קורא/ההליך למסמכי מצורפים אשר

 (.בהתאמה", השוק", "השירותים)להלן: "
 

בימי שישי במשך לפחות חמש שעות  שדרות עירהשוק העירוני בתחומה של ה מתחםיפעל ב השוק .1.2
 .)קיץ( 11:00-16:00)חורף( ובין השעות  9:00-14:00רצופות, בין השעות 

 

" או משרד החקלאותמובהר, כי  המיזם ממומן כולו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: " .1.3
 כספילמציע הזוכה, הינה בכפוף לקבלת  , כאשר העברת התמורהבהליך זה"( כמפורט להלן המשרד"

 "(. התמיכהלהלן: ") העירייהממשרד החקלאות בקופת  התמיכה
 

 יתחייב המציע להיות נוכח באופן אישי למתן השירותים. יםבמסגרת מתן השירות .1.4

 

 "(, הנם כדלקמן: ההליךמסמכי )להלן: " ההליךמסמכים המהווים את מסמכי ה .1.5
 

 הזמנה זו להגיש הצעות על כל צרופותיה ונספחיה. :מסמך א' .1.5.1

 

 לבין המציע שהצעתו תזכה, לרבות צרופותיו ונספחיו.  קרןהתקשרות בין ה חוזה :מסמך ב' .1.5.2
 

, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן ההליךמפרטים את שלבי  ההליךמסמכי  .1.6
 ההליךבחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי 

ולהשיבם לקרן כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט 
 להלן.

 

בכל שלב ככל שלא הוכרז  ההליךותהיה רשאית לבטל את  אינה מתחייבת לבחור בכל הצעה שהיא קרןה .1.7
 זוכה.

 
תנאי יסודי להתקשרות הינו התחייבות הזוכה לתחילת מתן השירותים באופן מיידי, עם קבלת הודעת  .1.10

ככל מודגש, כי . 2019יפעל נמרצות לשם תחילת הפעלת השוק לא יאוחר מסוף חודש יוני הזכייה וכי 
משרד החקלאות עשוי לבטל את כתב התמיכה  – 2019והזוכה לא יפעיל את השוק עד לסוף חודש יוני 

יצוי מוסכם לפ וכן זכאית  זה חוזהשניתן לעיריית שדרות, וכפועל יוצא הקרן תהא רשאית לבטל 
על פי , וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה ₪ 20,000 של נזק, בסך ללא צורך בהוכחת ,ומוערך מראש

המציע מצהיר, כי הפיצוי המוסכם מהווה את אומד דעת הצדדים בהתייחס לפיצוי  וכל דין. חוזהה
 הראוי בגין הפרה כאמור. 

 
חודשים מהמועד הקבוע בצו תחילת עבודה שיומצא  24תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה למשך  .1.8

 12שלוש תקופות נוספות בנות בשיקול הדעת הבלעדי להאריך את ההתקשרות לקרן נתון לזוכה. 
 5 -חודשים, דהיינו  60ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חודשים או פחות כל אחת, 

 שנים.
 

 חוזה, כמפורט בף למתן השירותים בפועלובכפהתמורה למציע הזוכה תהיה על בסיס חודשי תשלום  .1.9
 .ההליךמסמכי מסומן "מסמך ב'" לה

 
בתוך מסגרת לוחות  סופקו, ייםית לכך שבכוונת הקרן להקפיד כי השירותתשומת לב המציעים מופנ .1.10

. מובהר, כי מבלי ו/או נהלי משרד החקלאות כפי שיעודכנו מעת לעת הזמנים שייקבעו על ידי הקרן
ותקנה לקרן  חוזה, אי עמידה בלוחות הזמנים כאמור, תהווה הפרה של הההליךלגרוע מיתר מסמכי 
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ביטול  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -, לרבות ההליךדין ו/או על פי מסמכי  את מלוא הסעדים על פי
 ההתקשרות. 

 

מובהר כי יהיה על הספק יהיה לספק את השירותים בעצמו, והוא לא יהיה רשאי להעביר את העבודה  .1.11
בהליך בכתב ומראש. מציע המשתתף  קרןאו כל חלק ממנה ל"קבלן משנה", אלא אם קיבל את אישור ה

מאשר ונותן את הסכמתו, כי במקרה בו יתברר, כי מסר את נתן השירות ו/או העבודה חלקה או  זה
זה, ואשר תזכה את  חוזה, יהווה הדבר הפרה יסודית של קרןכולה לקבלן משנה, וזאת ללא אישור ה

ללא הוכחת נזק. המציע מצהיר, כי הפיצוי המוסכם מהווה את  ₪  20,000בפיצוי מוסכם בסך  קרןה
 ומד דעת הצדדים בהתייחס לפיצוי הראוי בגין הפרה כאמור. א

 

 חלים עליו.  מכרזיםה שדיני הליך/או ומכרזי המדובר בהליך  אין .1.12
 
 לוחות זמנים .2

 
 סיור מציעים  .2.1

  
 אין סיור מציעים.   

 

 שאלות הבהרה .2.2

 

אל הקרן בבקשה לקבלת הבהרות בכתב לפנות  22.05.19עד ליום רשאי כל אחד מן המציעים  .2.2.1
קרן לפיתוח שדרות זאת בדואר  -. את שאלות הבהרה יש להפנות לההליךבנוגע למסמכי 

. ככל ולא התקבל במייל חוזר התקבלולוודא כי הדוא"ל  lironzr@sederot.muni.il אלקטרוני: 
 14:00עד  08:30בין השעות קשר טלפוני במקרים חריגים ניתן ליצור אישור קבלה בדוא"ל ו/או 

 . 052-6353695 בנייד:
 

 . שאלות ההבהרהתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס ל קרןה .2.2.2
 

 . באתר העירייה כהודעהבכתב תופץ )בצירוף שאלת ההבהרה(,  הליךההמשנה תנאי  קרןהתשובת  .2.2.3
 

לשאלות ההבהרה, כשהן  קרןאת תשובות ה הליךלחובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו  .2.2.4
 ידו. -חתומות על

 
אלא אם ניתנה בהודעה בכתב  קרןען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הלמ .2.2.5

 .כאמור
 

 הגשת ההצעות  .2.3

 

במעטפה סגורה, שעל במסירה ידנית בלבד , יש להגיש הליך, בהתאם לתנאי הלהליךההצעות  .2.3.1
עד לא יאוחר מיום ", וזאת קול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכריםגביה ירשם "

 במשרדי הקרן, בלשכת מנכ"ל הקרן. המכרזים לתיבת  ,13:00עד השעה  29.05.19

 

  .ידחו על הסףלא תיבדקנה ו, והשעה הנקובים לעיל מועדההצעות שתתקבלנה לאחר  .2.3.2
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד  קרןה .2.3.3
אחד מן המציעים אשר הגישו הצעה בכתב. הוארך המועד, יראו -כך הודעה בכתב לכל-ששלחה על

 את כל המשתתפים כמסכימים להארכת המועד.
 

 תהוראות כלליו .3

 

  ההליךמסמכי  .3.1

 

 . בהליך זההנה תנאי להשתתפות  ההליךמסמכי הגשת  .3.1.1

mailto:lironzr@sederot.muni.il
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 בהליךוהם נמסרים למציע לשם השתתפותו  קרןהם רכושה של ה ההליךמסמכי זכויות היוצרים ו .3.1.2
   כל שימוש אלא למטרה זו.  ההליךבמסמכי אין לעשות  .בלבד זה

 
, חלקם או כולם, ההליךאוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  קרןלמען הסר כל ספק, ה .3.1.3

 זה. בהליךבין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות 
 

 םאישור הבנת תנאי .3.2

 

מתן וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל  ההליךמציע אחראי לבדיקת מסמכי  .3.2.1
 ט.ביצוע הפרויקהשירותים ו/או 

 

, קראם והבינם, וכי הוא ההליךכי קיבל לידיו את מסמכי  בעצם הגשת הצעתו מאשר המציע, .3.2.2
  ם.בה הגלומותמקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות 

 
והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו  הליךלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי ה .3.2.3

מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא תהיה 
חילוט הערבות הבנקאית  -לכל סעד העומד לה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  זכאית קרןה

 )כהגדרתה להלן(.
 

 הליךהשינוי תנאי  .3.3

 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לשנות, לעדכן,  קרן, ההליךהכל עוד לא נפתחה תיבת  .3.3.1
או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים 

 .קרןלצרכי ה

 

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  הליךשינוי תנאי ה .3.3.2
בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל ובהר, כי לא יהיה למען הסר ספק מ. הליךמתנאי ה

. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה קרןמטעם ה בכתב
 המוגשים במסגרת הצעתו. הליךכחלק ממסמכי ה

 
בדוא"ל: . קבלתה ממועדשעות  24בתוך  זאת  ,קרןמה קבלת ההודעהבחוזר המציעים יאשרו  .3.3.3

 lironzr@sederot.muni.il . 
 

 הגשת ההצעות .4

 

 הליךההתאמה לתנאי  .4.1

 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים . הליךהההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי  .4.1.1
את כל  . חובה על המציע למלאולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים הליךהנדרשים בתנאי ה

 הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה  .4.1.2
 מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. 

 
רשאית  קרןתהא ההמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר,  .4.1.3

לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות 
 .הועדהלאחר שבוצעו על ידי 

 
 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .4.2

 

mailto:lironzr@sederot.muni.il
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מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת הצעתו, את פרטי הצעתו  .4.2.1
זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום  הליךפים אחרים בלאחרים בכלל ולמשתת

 .הליךהתכסיסנות בהליך 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת  .4.2.2
וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד  הליךבהגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות 

 בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.  קרןה
 

 הצעה חתומה .4.3

 

מורשי החתימה של המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .4.3.1
)בעט בלבד  המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע הצעות

 בצבע שחור או כחול(.

 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי עו"ד של  רימציא אישושהינו תאגיד המציע  .4.3.2
  (.2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-נחתמו על הליךההצעה וכל יתר מסמכי ה

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .4.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .4.4.1

 

שבוצע  כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי .4.4.1.1
 כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים. קרןידי ה-על הליךבמסמכי ה

 
ערבות בנקאית תקפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל יתר  .4.4.1.2

 .    הליךמסמכי ה
 

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .4.4.1.3
 

 )עותק המקור בלבד(.  קרןנרכש מידי הכל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח ש .4.4.1.4

 

 . עמודי הצעתואחד מכל בתחתית המציע יחתום  .4.4.1.5
 

מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה  .4.4.1.6
 מטעם התאגיד בלבד. 

 
 תוקף ההצעה .4.5

 

להגשת ( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .4.5.1
 .ההצעות

 

על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך  קרןהחליטה ה .4.5.2
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות.90תשעים )

 
, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם הליךרשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה ב קרןה .4.5.3

 . הליךהמציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה ב
 

 בדיקת ההצעות .4.6

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו.  קרןה .4.6.1

 

ביועצים בדיקת ההצעות יעזר לצורך פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-תהא רשאית, על קרןה .4.6.2
 . ומומחים כפי שתמצא לנכון
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 להצעות שהוגשו בקשת הבהרות .4.7

 

 לפנות למציעיםעל פי שיקול דעתה רשאית  קרן, תהא ההמכרזים בתיבתלאחר פתיחת מעטפות  .4.7.1
)או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, 

  .לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר  קרןה .4.7.2
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו  הליךהגשת ההצעות ל

 ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
 

 ואסמכתאות הליךבתנאי הסף להשתתפות  .5
 

 :הבאיםהמצטברים כל התנאים העונים על  ,יםאו תאגיד יםיחיד, רק מציעים הליךברשאים להשתתף 
 

 יסיון מוכחנ .5.1

 

 3שנה לפחות במהלך  מוכח בהקמה, הובלה, ניהול והפעלה של שוק איכריםבעל ניסיון המציע  .5.1.1
 זה; הליךהשנים שקדמו לפרסום 

 
  : לחילופין

 
אירועים לפחות בתחום ההסעדה  5 המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה, הובלה, ניהול והפעלה של

 זה.  הליךשלוש השנים שקדמו לפרסום מהלך מבקרים ב 500-והמזון בהיקף של למעלה מ
 

מסמכי ל 4טופס מס' על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף ל .5.1.2
, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור הליךה

לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, דרכי יצירת 
 תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע הארגון אליו הוא שייך עם המציע. 

 
ידי -פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-ית, עלתהיה רשא קרןמובהר כי ה .5.1.3

המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו 
 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-על

 
רשות  , אועיריית שדרותה רשאית לפסול מציע שהתברר כי היה לו ניסיון רע עם תהי קרןה .5.1.4

 )כולל ממשלה וגופי סמך(. ניסיון רע בסעיף זה הינו בין השנים מקומית אחרת או גוף ציבורי
 כולל(.  ) 2019עד  2015

 
 בנקאיתערבות  .5.2

 

המצורף , בנוסח קרןאוטונומית, בלתי מותנית לטובת ה המציע צירף להצעה ערבות בנקאית .5.2.1
ישראלי, חתומה ומבוילת כדין, על סך . הערבות תהיה של בנק הליךלמסמכי ה 7טופס מסומן כה

 .₪ 10,000 של

 

תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את  קרןהו 01.08.19 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .5.2.2
-התקשרות עם המציע חוזהתוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת 

. מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם והמציעים יהיו חייבים לעשות כן, על חשבונם הזוכה
, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה הליך, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי ההקרןלדרישת 

 בקשר לכך. /אובגין ו הקרןכלפי 
 

, ותחולט כפיצוי קבוע תזכהתשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו  הליךערבות ה .5.2.3
פי הצעתו, -ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על

, וזאת בלי לגרוע מכל  סעד או זכות הקרןפי שיקול דעתה הבלעדי של -מכל סיבה שהיא, הכול על
 .1970 -ל"א פי דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תש-על לקרןהנתונים 
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 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .5.3

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  המציע הוא בעלהצהרה, לפיה,  .5.3.1
 . הליךלמסמכי ה 3טופס מס' בנוסח   1976-התשל"ו

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .5.3.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .5.3.3

 
 .1976-התשל"ןהעתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף,  .5.3.4

 
 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .5.4

 

פי דין, לצרף להצעתו העתק של תעודת האגד של התאגיד -על כל מציע שהוא תאגיד רשום על .5.4.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל -)העתק מאומת על

הרשם הרלבנטי )קרי, על חברה לצרף להצעתה,  ששונה(, וכן, תדפיס מעודכן של התאגיד אצל
 תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
, אומנותית תכנית הכוללת השוק להפעלת מפורטת עבודה תכנית להצעתו לצרף המציע על חובה .5.4.2

 חיזוק/או ו השוק לקידום נוספים ורעיונות השוק להפעלת תרבות תכנית, תקציבי פירוט
 מוצעים חקלאים רשימת, בשוק דוכנים לפריסת מוצעת תכנית, המקומיים והעסקים הכלכלה

 .שלהם והתוצרת
 

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתה לצורך הבהרת  קרןה .5.4.3
 ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.

 
  : שלמת מסמכיםה .6

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  קרןלעיל, המבלי לגרוע מכלליות האמור  .6.1
להשלים מידע חסר לצורך בחינת עמידתו של  - הליךלאחר הגשת ההצעות ל -מכל אחד מהמציעים 

 המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 

 המסמכים.  תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת קרןה .6.2
 

 :שלבי בחינת ההצעות .7

 
 ובחירת הזוכה תהא בשלביות כמפורט להלן:  הליךבחינת ההצעות ב

 

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף  - שלב א' .7.1
 

, הליךוהאסמכתאות השונות אשר נמצאים במעטפת ה הליךייבדקו מסמכי הלאחר פתיחת המעטפות, 
 .בתנאי הסף המנויים לעילעמידת המציעים ותיבחן  לרבות שלמותם ונכונותם,

 כדלקמן:  שלביםבתבחן הצעתו  ,הליךשעמד בכל תנאי הסף כדרישות ה ציעמ
 

 הסופי מהציון %70של  משקל–בחינת ההצעה הכספית  – 'ב שלב .7.2

 אשר עומד בכל תנאי הסף שהציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל את מירב הנק' לפרמטר זה.  מציע

 זו כדלקמן: כל שאר ההצעות ינוקדו ביחס להצעה זולה . 70%קרי 

 בהתאם לנוסחה הבאה:  יעשהניקוד הצעת המחיר 
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ציון רכיב המחיר
ההצעה הנמוכה ביותר 

ההצעה הנבחנת 
× 𝟕𝟎% = 

 
  הסופי מהציון %30משקל  –איכות של הערכה – 'ג שלב .7.3

 
מנכ"ל  הינם:, הערכת האיכות תבוצע על ידי ועדה מקצועית שחבריה ההצעה הכספיתלאחר בחינת 

 יועמ"ש הקרןמנהל הרכש, נציגת מנהלת העסקים והתעשיה בעירייה,  –הקרן, נציג עיריית שדרות 
על פי אמות מן את המציעים לריאיון אישי ותנקד את ההצעות תז. הועדה "(הועדה המקצועיתלהלן: ")

 . מידה המפורטות להלן
 

 אופן חישוב ציון האיכות יהיה:

האיכות רכיב ציון
סיכום ניקוד ועדה מקצועית

כמות חברי הועדה
× 𝟑𝟎% = 

 
  ודירוג ההצעות )מחיר ואיכות( חישוב הציון הכללי  - 'דשלב  .7.4

 
חישוב הציון הסופי ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון  .7.4.1

 ההצעה הכספית.המשוקלל שהתקבל בבדיקת 
 

ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי. מציע אשר דורג במקום הראשון תומלץ זכייתו  .7.4.2
 המקצועית.  הועדהע"י 

 
כ"כשיר שני" ה המקצועית וועדהמודגש, כי בשלב זה המציע אשר דורג במקום השני יוכרז ע"י  .7.4.3

 ויחולו לגביו ההוראות שלהלן: 
 

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר  6הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה למשך  .א
ויהא מוכן לכך, יאריך את תוקף הצעתו  הקרןהשני. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי 

 לתקופה נוספת.
 
חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה  6זה אם עד תום  הליךה"כשיר השני" יוכרז כזוכה ב .ב

 קרןתום המועד בו הוארך תוקף ערבותו של הכשיר השני לפי בקשת ה והכשיר השני )או עד
והסכמתו(, הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיספק את 

 ו/או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. הקרןהשירותים שלא לשביעות רצון 
 
א תתקשר עמו במהלך תקופה זו, אם ל הקרןהשני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי לכשיר  .ג

בלבד והיא תהא  הקרןלרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת 
 חדש/נוסף. הליךרשאית שלא לפנות לכשיר השני אלא לפרסם 

 
 בחינת ההצעות: אמות מידה ל .8

 
עמידת  -הסף די בהם לבדיקת "שלב א'  בתנאיעל המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו  .8.1

 ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות ההצעה". 
 

ולצרף אסמכתאות  לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף ים, על המציעפיכךל .8.2
 . לתימוכין

 
 0כל אחד מהקריטריונים הנו פי הקריטריונים הבאים כאשר הניקוד הבסיסי ב-ציון האיכות יחושב על .8.3

 :ודותנק
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ת המידהואמ  
 אופן בחינת הניקוד

 ניקוד מירבי

ניסיון ו פרופיל .1
מקצועי של 
המציע במתן 

השירותים 
 הליךנשוא ה

 כדלקמן: במסגרת תנאי הסף על המציע להוכיח ניסיון 
המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה, הובלה, ניהול והפעלה של שוק 

 זה; הליךהשנים שקדמו לפרסום  3איכרים שנה לפחות במהלך 
 לחילופין:  

 5המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה, הובלה, ניהול והפעלה של 
-אירועים לפחות בתחום ההסעדה והמזון בהיקף של למעלה מ

 זה. הליךדמו לפרסום מבקרים במהלך שלוש השנים שק 500
 

פרויקטים ג הניקוד על המציע להצי לצורכי אמור לעיל,בנוסף ל
  זה. הליךשהוביל בתחום נשוא 

 
נקודות לכל פרויקט מעבר לנדרש  5המציע יהא ניסיון ניקוד 

 נקודות.  30בתנאי הסף ועד 
אירוע בתחום ההסעדה  משמעלעניין זה מובהר כי "פרויקט" 

מבקרים במהלך שלוש השנים  500-והמזון בהיקף של למעלה מ
מעבר לקבוע בתנאי הסף ו/או כל שנת  זה הליךשקדמו לפרסום 

  ניסיון בהפעלת שוק איכרים מעבר לשנה הקבועה בתנאי הסף. 
 

תחת חוצץ  -על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת ניסיון כאמור 
 . 1רכיב איכות מס' 

נקודות 30  

התרשמות  .2
מהמציע 

והליכי עבודה 
 מוצעים

 

 בהתאם למפורט להלן:הועדה המקצועית תנקד 

היכרות המציע עם המדיה הדיגיטאלית ותחום השיווק  -
ויכולת מוכחת בשיווק ו/או ניסיון מוכח בתחום הקמעונאי 
וכן בתחומי תפעול, לוגיסטיקה ומיזמים חברתיים 

 .  נקודות 20 – קהילתיים
 

בחינת תכנית עבודה מפורטת שצירף המציע להצעתו  -
להפעלת השוק הכוללת תכנית אומנותית, פירוט תקציבי, 
תכנית תרבות להפעלת השוק ורעיונות נוספים לקידום 
השוק ו/או חיזוק הכלכלה והעסקים המקומיים, תכנית 
מוצעת לפריסת דוכנים בשוק, רשימת חקלאים מוצעים 

נדרשות: תכנית הפעלה אסמכתאות ) והתוצרת שלהם
 נקודות. 20 – מוצעת(

 
 .2תחת חוצץ רכיב איכות מס'  -על המציע לצרף אסמכתאות 

נקודות 40  

 ריאיון אישי .3
  

 .קרןקבע התבמועד שבפני הועדה המקצועית יגיע לראיון  המציע

בהתאם למפורט הועדה המקצועית תנקד ראיון ובסיומו הלאחר 
 להלן:

 נק'. 10 עד –המציע ומקצועיותו כללית מהתרשמות  .1

המציע להעמיד צוות נוסף לצורך מתן התרשמות מיכולת  .2
 נק'. 5 –השירותים 

 נק'. 5 –לעבודה בדרום המציע זמינות  .3

 נקודות 30

 

 החלטת הקרן:  .9

 

 :הקרן שיקולי .9.1
 
להביא בחשבון, בין היתר, את  הקרן תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה,  הליךמסגרת שיקוליה בהליכי הב

המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ן השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ
 ההצעות:
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ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו,  .9.1.1
, הן לחיוב המלצות אודות המציעוכן,  םמיאימתו/או צוות טכני לרבות קיומו של צוות ניהולי 

 והן לשלילה.

 

 לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(. איכות העבודה  .9.1.2
 

לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס בחינת מידת יכולתו של המציע  .9.1.3
ללוחות הזמנים שנקבעו המוטל עליו ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם 

 להשלמת הפרויקט. 
 

למציעים שיוכיחו את עמידתם בתנאי  ה המקצועיתועדהפי שיקול דעתה של -מתן עדיפות, על .9.1.4
 הסף, ללא צורך להיזקק לקבלני משנה. 

 
 תיקון טעויות .9.2

 

רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו  ה המקצועיתועדה .9.2.1
 לה. 

 

 תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם בפרוטוקול.  .9.2.2
 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .9.2.3
 

 פסילת הצעות .9.3

 

רשאית לפסול אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן חסרות,  ה המקצועיתועדה .9.3.1
, זולת אם הליךהעית של נושא מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוט

 החליטה הועדה אחרת. 

 

 למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב. קרןאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .9.3.2
 

 פי כל דין.-על קרןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .9.3.3
 

 הליךבהזוכה  .9.4

 

תתקשר עמו  קרןזה, ותמליץ כי ה הליךתבחר את הזוכה בהתאם להוראות  ה המקצועיתועדה .9.4.1
 . חוזהב

 

אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, כמפורט לעיל לתשקול את ההצעות ו/או  ה המקצועיתועדה .9.4.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 
רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור  ה המקצועיתועדה .9.4.3

 . קרןשהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לכל הצעה 
 

והוא חל כיחידה אחת. לא תתקבלנה הצעות  הליךנשוא השירותים דנא הנו ביחס לכלל ה הליךה .9.4.4
 ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.

 
 סייגים .9.5

 

 .הליךברשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה  ה המקצועיתועדה, לעילהאמור  על אף .9.5.1

 

  .קרןהלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .9.5.2
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 זכות עיון בהצעה הזוכה .9.6

 

 ,ה המקצועיתועדהרשאי לעיין בהחלטה הסופית של יהא  הליךב מציעכל  , הליךהכללי בהתאם ל .9.6.1
 .הליךהיום מקבלת ההודעה על תוצאות  30בתוך זאת , הליךבנימוקיה ובהצעת הזוכה ב

 

ההצעה בחלקים של , או  ה המקצועיתועדהת לעיין בחלקים של החלט רשאילא יהא  הליךב מציע .9.6.2
, או לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי ה המקצועיתועדההזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת 

 לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 

בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון,  קרןניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי ה .9.6.3
 ₪ 100, ובכפוף לתשלום הוצאות קבוע בסך של קרןולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג ה

 )במילים: מאה שקלים חדשים(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.
 

)חצי  ₪ 0.5סך של  קרןם לשיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישל מציע .9.6.4
 (.A4( נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪

 
, מנכ"ל הקרןקבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י  .9.6.5

 מעת לעת ולפי נסיבות העניין.
 

 :תנאים כלליים .10

 

 חלהדין ה .10.1

 

 . לעת מדינת ישראל, בנוסחם מעתהחלים  םזה כפוף לדיני הליך .10.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .10.1.2
 

 .והגשת ההצעות הליךבהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות  .10.1.3
 

 ייחודית תנית שיפוט .10.2

 
ך מבחינה המשפט המוסמית יידון אך ורק בבהנכרת מכוחו,  חוזהזה ו/או ל הליךלכל עניין הנוגע 

 . באר שבע מקום מושבו בעירעניינית לדון בתביעה ואשר 
 

 ההתקשרותאו דחיית תחילת  קרןביטול על ידי ה .10.3

 

 . דנא הליךרשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ה קרןה .10.3.1

 

רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים , היא תהא קרןידי ה-על הליךבוטל ה .10.3.2
  בקשר לכך. שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה

 
 ה המקצועיתועדהקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת  .10.4

 

, והוא יחל בעבודתו, ("הזוכה המקורי" :להלן)זוכה  ה המקצועיתועדההיה וייקבע על ידי  .10.4.1
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי 

, מתחייב הזוכה ( ו/או ככל שיינתן צו מניעה"הזוכה האחר" :להלן)תחתיו מוכרז זוכה אחר 
דו"ח את כל המידע המצוי אצלו בצירוף  קרןפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר להמקורי לה

פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח עדכני באשר ל
 מועד העברת האחריות על אתר העבודה. ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדבר

 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור,  .10.4.2
 ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל. -אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על
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 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .10.5

 

 .זה הליךבמסמכי  כמפורטבמשרדי הקרן היא  ה המקצועיתועדהכתובתה של  .10.5.1

 

 שנקבעה במסמכיהם.תיראה ככתובת  המציעיםכתובתם של  .10.5.2
 

בדואר רשום,  המציעיםלכתובת  ה המקצועיתועדהו/או  קרןכל הודעה אשר תישלח על ידי ה .10.5.3
ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה ( 3)תוך שלושה  המציעיםתיראה כאילו התקבלה אצל 

ביום העסקים שלאחר היום בו המציעים תיראה כאילו התקבלה אצל  וא"לאו בד בפקסימיליה
 בעת מסירתה. –נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 
 והתקשרות הזכייה על הודעה .11

 

חתום על ידי  חוזהעותק של ה תלקבלה למשרדיותזמין אותו  הליךלזוכה בכתב על זכייתו בתודיע  הקרן .11.1
, לרבות הליךבזה כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי ה. למען הסר ספק מודגש קרןמורשי החתימה של ה

על  כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה ,הליךהנמנה על מסמכי ה חוזהה
 . חוזהה

 

 את המסמכים הבאים:  לקרןימים ממועד המצאת הודעת הזכייה, ימסור הזוכה  7בתוך  .11.2

וחזר ת הליך. מובהר בזה, כי ערבות החוזהל, בהתאם לנוסח המצורף קרןהערבות ביצוע לטובת  .11.2.1
 לזוכה כנגד המצאת ערבות הביצוע. 

 חתומים כדין ע"י המבטח.  הקרןאישורי קיום ביטוחים לטובת  .11.2.2

 (. 5טופס מס' פרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .11.2.3

 ככל ויש., הליךכל האישורים האחרים הנדרשים על פי ה .11.2.4

 

ו/או לא המציא ערבויות ו/או לא המציא כל מסמך אחר, אשר לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים  .11.3
לבטל את הזכייה של המציע  קרןלאחר ההודעה על הזכייה, רשאית ה הליךנדרש להמציאו על פי מסמכי ה

, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן והוא יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. הזוכה שלא הליךב
 על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך.  קרןיפצה את ה קרןי המילא אחר התחייבויותיו כלפ

 

תהא רשאית  קרן, הלאמור לעיל, במקרה של אי עמידת המציע הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בנוסף .11.4
הכשיר השני(  –)היינו  זוכהבמקום השני אחרי ה ה המקצועיתועדהלהתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י 

 ויחולו ההוראות שפורטו לעיל לעניין הכשיר השני. 

 

 זכייתם אי על, המציעים ליתרבכתב  קרןה תודיע, לעיל המפורטים התנאים כל שנתמלאו לאחררק  .11.5
 .ידם על הומצאו אשר הבנקאיות הערבויותתזמנם להגיע למשרדיה לשם קבלת ו, הליךב

 
 

 
 
 

 מיכאל סימן טוב   

 שדרותמנכ"ל הקרן לפיתוח       
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 1טופס מס' 

 
 לכבוד 

 הקרן לפיתוח שדרות
 

 ג.א.נ., 
 

 וטופס הצעה כספית הליךהאישור הבנת תנאי : הנדון
 

__________ בעל ת"ז מס' ____________ מצהיר/ים  -אני הח"מ _________ בעל/ת ת"ז מס' _______________ ו

 ___________________ )להלן: "המציע"(, כדלקמן:ומתחייב/ים בזאת בשם המציע 

למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות,  הקול קורא,קראנו בקפידה את מסמכי  .1
ו/או מתן  התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט

הבנה של דרישות, תנאים -ידיעה או אי-מראש על כל טענה שעילתה באי, וכי אנו מוותרים בזאת השירותים
 או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 על נספחיו. הליךבמסמכי האנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים  .2
מחייב  חוזהבה, על כל נספחיה,  עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים .3

 מבחינתנו.
נשוא ו/או מתן השירותים לביצוע העבודות  חוזהב קרןידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם ה .4

. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הליךבתאם למסמכי ה קרןהינו חתימת חוזה וקבלת אישורי ה זה הליך
 קרןלמי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית ה קרןה

עם אחר, ולא תהיה לנו כל טענה  הליךלביצוע העבודות נשוא ה חוזהלפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר ב
 .   הליךף זכייתנו בבקשר להתקשרותה עם אחר, על א קרןואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 . מהמועד האחרון להגשת הצעות ימים 90למשך  הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .5
נשוא  הליךאחרים ב ולמציעיםאנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,  .6

 הצעתנו זו בפרט.
קרן על ידי ה חוזהכל המשתמע מכך, מותנה בחתימת האנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על  .7

 .הליךועמידה במלוא הוראות מסמכי ה

בלת הכספים וק משרד החקלאות ראות נוהלו, הינה בכפוף לעמידתו בהע"י הקרןהעברת התמורה ידוע לנו, כי  .8
 . ממשרד החקלאות בקופת עיריית שדרות

 . ריאיון בפני הועדה המקצועיתכפי שהוצג בישי נו באופן אאנו מתחייבים, כי השירותים יינתנו על יד .9

 באופן מיידי עם קבלת צו תחילת עבודה יםלספק את השירות הננו מצהירים כי הננו זמינים ובעלי יכולת .10
 . 2019תחילת הפעלת השוק תהא לא יאוחר מסוף חודש יוני ומתחייבים כי 

 ובכפוף לעמידה בהוראות הנוהל.  חוזהתמורה תהא בהתאם להוראות ההגובה  נו, כיל ידוע .11

תמורת ביצוע מלא ומושלם של כל השירותים, העבודות, המטלות, הפעולות וההתחייבויות שעל המציע  .12
 ההצעה הכספית הינה כדלקמן: ,ליךההלספק ו/או לבצע על פי מסמכי 

 
שוק איכרים ומתחם של בצירוף מע"מ כדין בגין כל אירוע  ₪תמורה בסך של _______  מציעתשולם ל

 משפחתי. 
 

תהיה רשאית לקבל כל  קרןהראויה וכי ה התמורהלגובה  קרןזה נקבע אומדן סמוי ע"י ה בהליךידוע לנו כי  .13
 אומדן סמוי.מן ה 25%המהווה סטייה של לרבות לפסול הצעה כספית  ,החלטה

 

 הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:  .14

 .נוספת תמורהאת כל העלויות הנלוות ולא תשולם  הצעתנו כוללת .א

 .כלשהי הצעה לקבל מתחייבת אינה הקרן .ב

כל המטלות הכלולות נבצע היקף השירותים, לא יהווה עילה לתוספת תשלום לנותן השירות ו .ג
 .הקרן נוהל ודרישותבמפרט השירותים, בהתאם ל

+ מע"מ ליום  ₪ 1,200השוק בסך של מתחם שכירות על המפעיל חובה לשאת בתשלום  .ד
 . /אירועפעילות
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 ₪ 1,500-על המפעיל לשאת בתשלום פעילות תרבות במתחם עבור המשפחה בסך שלא יפחת מ .ה
 ליום פעילות/אירוע.

חופשת , לספק את השירותים בשל חופשה, מילואים, חופשת הורותמהמפעיל במקרה בו נבצר  .ו
מראש  הקרןהמציע הזוכה לעדכן את  מחלה או מכל סיבה שהיא של היעדרות וכדומה, יהיה על

 הקרןאשר אושר ע"י  הליךהעומד בתנאי ה קרן ממלא מקוםבנוגע לכך ולהעמיד לרשות ה
בהעדרו  הליךאת כל השירותים נשוא ה קרןזה, שיספק ל חוזהמראש, על חשבונו ובתנאי 

 שלנותן השירות בפועל.

בהם ניתן  ספר אמצעי תקשורתמ קרןדרש בפועל לספק לנבכל מקרה, בנוסף על מינוי מ"מ,  .ז
 גיבוי בכל עת. לקרןו ולספק ניהיה להשיג

 
ומחייבת  בתוקפה עומדת והיא לתיקון, או לשינוי לביטול, ניתנת ובלתי חוזרת בלתי היא זו הצעה .15

 .דלעיל כאמור אותי
 

 
 על החתום:

 
                                                ______________________________________ 

 חותמת התאגיד                                                                       תאריך      
 
 

_______________                ___________                     ________________ 
 +ת"זחתימת מורשה חתימה                           תאריך                   שם מורשה החתימה 

 
 

_______________                 __________                      ________________ 
 +ת"זחתימת מורשה חתימה                           תאריך                    שם מורשה החתימה

 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ____________ עו"ד שכתובתי ______________ מאשר בזה שהמציע ___________ החתום לעיל 
 -תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  __________ וכי ה"ה ___________________ והנו 

כן ולחייב את המציע _______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות 
 בחתימותיהם.

 
____________________                                         ___________________ 

 תאריך                                                                                 עו"ד
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 2טופס מס' 

 
 

 לכבוד 
 לפיתוח שדרות הקרן

 
 ג.א.נ., 

 
 זכויות החתימה מטעם התאגידרו"ח בדבר : אישור הנדון

 
 

____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על ההצעה  /רו"חהנני, עו"ד

ת קול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק "( במסגרהמציעשהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

, מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם ("ההליך")להלן: איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית בעיר שדרות 

 .הליךוהיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע ל

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                       _______________ 

 מ.ר. ____________

 
  תאריך: ______
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 3טופס מס' 
 

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

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם   

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 תפקיד                                  שם      המציע                                      

         

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. .2
 

 האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין  .3

 

 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
 

הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות ****חלפה המציע או בעל זיקה* אליו   
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-

המועד  שבו הוגשה  לגוף הציבורי   – הליךלעניין התקשרות בעסקה בלא  –****    "מועד ההתקשרות" 
מועד ההתקשרות   -ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור

 בעסקה.
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

)להלן : "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  שוויון זכויות"(

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

 אותן.               

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

 עובדים. 100-הספק מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    

               עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    
לחוק שווין זכויות, ובמידת  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה 
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –( 2שתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל, ונע2)

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
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ד הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משר -לעיל  4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו  עם המוא"ז )ככל שתהיה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(. 

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

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            

 

 
 אימות חתימה 

 
אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

                                                                                                           ______________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
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 4טופס מס' 
 
 

 
 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי 
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 
"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו המציעשל )להלן: " /אחר:______אני משמש כמנהל כללי .1

למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית  קול קוראשל המציע במסגרת 
 "(.הליךה)להלן: " שדרותבעיר 

 

  .הליךהקבועים בעומד בתנאי הסף  הנני מצהיר, כי המציע .2
 

 : להלן פירוט הפרויקטים שבוצעו ע"י המציע .3

 
 שם הפרויקט/ שנה/בין השנים

 מהות העבודה
 פרטי המזמין

 טלפון שם איש קשר
  

 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 *ניתן לצרף דף נפרד לתיאור ניסיון העבר. 
 

 , זאת כדלקמן: מצורפים אישורים/המלצותכמו כן,  .4

 
4.1 _______________ 

 
4.2 _______________ 

 

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

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
________ אשר אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 

זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה 

 עליו בפניי.
________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 5טופס מס' 

 

 תאריך:___________       

 לכבוד

 הקרן לפיתוח שדרות

  ג.א.נ,

 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 

 "(המציע________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:

 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:

 

רח' _________________מס' _____ עיר ___________ 

 __________ טלפון __________ פקס _________מיקוד 

  מספר תאגיד

 

 שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________

 

הבנקאית, נחזירם הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה 
 ללא שהות.  קרןלגזברות ה

 

_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, כי 
 .מציע"(, וחתימתם מחייבת את ההמציע_____________)"החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם 

 

_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת

 

 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

 

___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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  6מס'  טופס

 
 

 ניגוד עניינים או קרבת משפחההעדר הצהרה בדבר 
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת 

 כדלקמן: 
 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. ________________  .1

ווק ישיר של תוצרת קול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיבמסגרת "( המציע)להלן: "
 "(.ההליךחקלאית בעיר שדרות )להלן: "

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה  .2
, אי נכונות האמור בהצהרה זו, הליךולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה ב הליךיסודית של תנאי ה

ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה -על חוזהשייכרת עם המציע ולביטול ה חוזההפרה יסודית של היהווה 
 ו/או מי מטעמה.   הקרןלמציע כל זכות תביעה כלפי 

 
 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית שדרות  או עובד תאגיד עירוני .3

 
 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן: 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על  פקיד או )א( .174

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

 העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 שדרות  או בתאגיד עירוני השייך לעיריית שדרותאיננו עובדים בעיריית אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית שדרות  או תאגיד עירוני בשדרות. .3.3.1
 

, תחוא בן או בת, אח או , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(,בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "
הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח 

 או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
 

( הליךשייכרת בין המציע )אם יזכה ב חוזהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ה .3.4
ולא ידוע לי   קרן, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד העירייה או הקרןלבין ה

 , בין במישרין ובין בעקיפין. חוזהנגוע או מעוניין ב קרןכי עובד עירייה או 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
קודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע א)א( לפ122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 כדלקמן: 
 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  א. )א(122
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 –אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 
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 תחוא בת, אח או הורה, בן אובן זוג, 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית שדרות. .4.2.1
 

 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
ן הזוג , הורה של בתחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

)חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן 
 הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

 קרן( לבין ההליךשייכרת בין המציע )אם יזכה בין ה חוזהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ה .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בשדרות ולא ידוע לי כי לנבחר 

 , בין במישרין ובין בעקיפין. חוזהציבור בשדרות יש נגיעה כלשהי ל

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 
וזאת עקב ניגוד קרן השירות להריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את  5.1

 עניינים אישי או מוסדי. 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל  .6
 אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
במצב  מציעאת האני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .7

 .היועמ"ש ואפעל בהתאם להנחיות  יועמ"ש הקרןשל ניגוד עניינים, אעביר את המידע ל
 
 

___________________ 
 חתימה

 
 

 אישור
 

................................. המוכר אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 
לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 

___________________ 
 עו"ד,                             
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  חתימה וחותמת המציע

  7מס'  טופס
 

 
 ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה 

 
 לכבוד

 הקרן לפיתוח שדרות
 
 
״( אנו ערבים בזה המציעעל פי בקשת _______________ ת.ז. / ח.פ.__________________ )להלן: ״ .1

״(, אשר הסכום הבסיסיעשר אלף ש״ח( )להלן: ״ ש״ח )במילים: 10,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 
להלן, שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  2יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

בקול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית בעיר שדרות )להלן: 
 .הליךולהבטחת מילוי תנאי ה, "(ההליך"

 
לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

 ״(.הבסיסי המדד)להלן: ״ 2019מרץ לחודש  15-לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב
 

 ״( יהיההמדד החדש״אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: 
 גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי

 ״(סכום הערבותוהמדד החדש )להלן: ״
 
 מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהאנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .3

י להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבל
התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  .4

 מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
 
 ועד בכלל. 01.08.19ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
 
 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. .7
 
 
 
 
 

 בכבוד רב
 

 בנק__________                
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 מסמך ב'
 

 לחוזה  הקרןאישור יועמ"ש   
   
 הליךהחוזה הוא חלק ממסמכי   

ידי הח"מ -שפורסם. החוזה נבדק על
 והוא מאושר לחתימה. 

   
 _____________, עו"ד  
   
 תאריך: __________  

 
 
 

   חוזה
 

 2019ביום _____ לחודש____________ שנת  בשדרותשנערך ונחתם 
 

   580521425 ע"ר שדרותהקרן לפיתוח    בין:
 שדרות  6מרחוב בר לב 

 ידי מורשי החתימה מטעמה -על
 "(קרןה)להלן: "

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ________________________.ברח'  
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 ("נותן השירותיםו/או " "המפעיל)להלן: "
 מצד שני 

 
לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית בעיר  אירועי שוק איכריםהקמה והפעלת והקרן מעוניינת בשירותי    :הואיל

 ",נוהל משרד החקלאות" ",שוקה", "השירותים)להלן: "משרד החקלאות  יבנוהל םכהגדרת שדרות,
למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיווק ישיר של  קול קורא בהתאמה(, ולשם כך פרסמה
למסמכי  1כטופס מס' המסומנת  להמפעיהצעת זכתה ו, "(הליךה)להלן: " תוצרת חקלאית בעיר שדרות

 ; ההליך

מיכה , כאשר העברת התכולו על ידי משרד החקלאות מיזם אשר ממומןופרויקט שוק האיכרים הינו  :והואיל
 כפופה לעמידתה בהוראות הנוהל; ת שדרותלעיריי

 1נספח כומן סוהמפעיל מתחייב לספק לקרן את השירותים כמפורט במפרט השירותים המצורף ומ :והואיל
הוראות הנוהל מלוא התחייבויותיו, לרבות עמידתו בוידוע למפעיל כי תנאי לתשלום התמורה הינו ן להל

  ;ממשרד החקלאות בקופת הקרןהתמיכה  קבלת כספיו

מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הידע המקצועי, היכולת, משאבים, הכישורים, המיומנות, הציוד, המפעיל ו :והואיל
ם הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים לשביעות רצונה הניסיון, האמצעי

, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות הקרןהמלא של 
 ;חוזהע"פ החוק, לשם מתן השירותים על פי ה

 את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים. חוזהוברצון הצדדים לעגן ב והואיל:

 
 אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 ופרשנות תומבוא, כותר .א
 

נפרד מהחוזה,  בלתי חלק , מהוויםהמפעילהחתומים על ידי  הליךונספחיו כמו גם מסמכי ה זה לחוזה המבוא .1
 : , כדלקמןומהווים תנאים מתנאיו

 

  'מפרט השירותים; – 1נספח מס 

  '2018-2019נוהל משרד החקלאות לשנים  – 2נספח מס;  

  '06.03.19עדכון נוהל משרד החקלאות מיום  – 3נספח מס; 

  'נוסח כתב ערבות הסכם; – 4נספח מס 

  'סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום ביטוחים; - 5נספח מס 

  'נוסח אישור על קיום ביטוחים - 6נספח מס. 

 
 .החוזה פרשנות לצורכי שימוש בהן לעשות ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו זה חוזה סעיפי כותרות .2

 
 זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המוגדרת לצידם: חוזהב .3

 
 מנכ"ל הקרן –" המנהל"
 להלן. 1מפרט השירותים המצורף ומסומן נספח מס' זה ובחוזה כמוגדר בכותרת -" השירותים"
  להלן. 3-ו 2כמוגדר בנהלים המצורפים המסומנים כנספחים  –" נהלי משרד החקלאות"

 
 כל מצג, ומבטל מחליף והוא בו הנדונים והעניינים הנושאים וממצה את יחסי הצדדים לגבי מלא הנו זה חוזה .4

 הצדדים - בין  )פה בעל ובין בכתב בין ( הוחלפו או ששררו אחר מסמך וכל דברים זיכרון ,ומתן משא ,חוזה
 .זה חוזה לחתימת קודם האמורים ובעניינים בנשואים

 
ו/או בנספחיו, יכריע המנהל  החוזהמוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף  .5

 בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא סופית.

 
 המפעיל של והתחייבויותיו הצהרותיו .ב

 
פים מפרט השירותים המצורנהלי משרד החקלאות ובהתאם ללקרן את השירותים מתחייב לספק  המפעיל .6

 . להלן 1-3ומסומנים כנספחים מס' 
 

 השירותים יסופקו בכפוף לכל הוראות הבטיחות הנדרשות.  .7

 כל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות במתן השירותים, לרבות אספקת ציוד ואביזרים שידרשו וכן הוצאות נלוות .8
 בלבד באופן בלעדי.  המפעיל( יחולו על וביטול זמן ) לרבות הוצאות נסיעה מפעילשתיגרמנה ל

 והקרןזה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו,  חוזהלא מוקנית מכוח  למפעילמובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .9
של פעילויות דומות נוספים להפעלה וביצוע  מפעיליםתהא רשאית להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם 

 ובכלל. החוזהבמהלך תקופת 

נתן בהתאם למספר תיתמיכת  משרד החקלאות וידוע לו כי נהלי משרדי החקלאות המפעיל מתחייב לעמוד ב .10
 .התקיימוהדוכנים לממכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר שפעלו באירועי שוק איכרים ש

 
  ולהיות זמין טלפונית באופן אישי למתן השירותיםכה להיות נוכח הזויתחייב  יםבמסגרת מתן השירות .11

 , ככל שנדרש, מול הגורמים הרלוונטיים במשרד החקלאות ובקרן.תופרונטלי
 

את כלל המסמכים, הרישיונות והאישורים ככל שנדרש או יידרש,  חוזהמתחייב להחזיק בכל תקופת ה המפעיל .12
זה, כשהם תקפים ונכונים למועד מתן  חוזה, ו/או הנדרשים לשם ביצוע הליךשנדרשו במסגרת תנאי הסף ב

 .יםהשירות
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 ומתחייב כי מצהיר המפעילובמסירות.  לב בתום ,במקצועיות ,בנאמנות החוזה הוראות לבצע מתחייב המפעיל .13
 הן הסעדיםכל  עומדים קרןל וכי דין, כל פי על התחייבויותיו את מפחיתות אינן לחוזה בהתאם הצהרותיו כלל

 דין. כל פי על והן זה חוזה פי על
 

 על נספחיו זה בחוזה להתקשרותו אחרת או/ו חוזית או/ו חוקית מניעה כל אין כי ומתחייב מצהיר המפעיל .14
 שלישי צד כלפי התחייבות הפרת להוות בכדי זה חוזה פי על בהתקשרותו אין וכי ,במלואם פיו על חיוביו ולקיום

 .אחר
 

במלואו, וכי לא תשמע מפיו  זה חוזה וקיום בביצוע הכרוכות ההוצאות כל את בחשבון הביא כי מצהיר המפעיל .15
 .הליךכל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה שהוצעה על ידו במסגרת ה

 
זה בכל עת, בהתאם  הליךרשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים נשוא  קרןהמודע לכך כי  המפעיל .16

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בכל הנוגע לכך.  ו כפוף לתקציבה, וללשיקול דעתה הבלעדי וב
 

, ובכלל זה חובת הפרסום השנתי ועיון 1998-נוהל כפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"חידוע למפעיל, כי ה .17
והמפעיל נותן בזאת  במידע לפי נוהל זה לצדדים שלישיים על יסוד פניות שתתקבלנה ובהתאם להוראות הדין

 לצד ג'. סכמתו המודעת מראש להעברת נתוניםהאת 
 

דיווחים  לו להגיש קרן/עירייהלשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהידוע למפעיל, כי  .18
כספיים ואחרים בקשר לביצוע המיזם נשוא התמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו 

 .והמפעיל מתחייב לשתף פעולה במקרה של ביקורת כאמור ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו
 

 החוזהתקופת  .ג
 

המפעיל מתחייב להתחיל במתן השירותים באופן מיידי, עם קבלת הודעת הזכייה וכי יפעל נמרצות לשם תחילת  .19
לא יפעיל את השוק עד לסוף חודש יוני המפעיל ככל ומודגש, כי . 2019הפעלת השוק לא יאוחר מסוף חודש יוני 

 נזק, בסך ללא צורך בהוכחת ,מראש יצוי מוסכם ומוערךלפ וכן זכאית חוזה זה הקרן תהא רשאית לבטל  2019
מצהיר, כי הפיצוי המוסכם מהווה  מפעילהוכל דין.  חוזה, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי ה₪ 20,000 של

 את אומד דעת הצדדים בהתייחס לפיצוי הראוי בגין הפרה כאמור. 
 

 "(.תקופת ההתקשרותמהמועד הקבוע בצו תחילת עבודה )להלן: " חודשים 24למשך  זה הינו חוזהתוקפו של  .20
 

חודשים כל  12תקופות נוספות בנות  את תקופת ההתקשרות בשלושלקרן נתון שיקול הדעת הבלעדי להאריך  .21
ובלבד שתקופת , יום מראש טרם סיום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה 60אחת, בכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 שנים. 5 -חודשים, דהיינו  60לא תעלה על  ההתקשרות הכוללת
 

 קרן, והמפעילחודשים ממועד תחילת מתן השירותים תהווה תקופת ניסיון ל 4מובהר, כי התקופה שעד להשלמת  .22
, לא עמד קרןיום מראש, באם, על פי שיקול דעת ה 14תהא רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות עמו, 

 .השביעות רצונחוזה לבהתחייבויותיו על פי ה המפעיל

 התמורה  .ד

, לרבות נהלי משרד החקלאות שיעודכנו מעת הליךעל פי החוזה ומסמכי ה בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו .23
להלן: ) למסמכי ההליך 1בטופס מס' כמפורט בהתאם לגובה הצעתו הכספית  המפעיל יהא זכאי לתמורה, לעת

  מועדי תשלום התמורה כמפורט בפרק ה' שלהלן.  "(.התמורה"

, ולרבות כל פעולה ומטלה נשוא שוק האיכרים תמורה מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי השירותיםה .24
זכאי לכל תשלום נוסף שהוא בגין שכר  המפעיל, ואין חוזהמכוח ה המפעילנלוות המתבצעות במסגרתה ע"י 

מודגש, כי המפעיל לא יהא זכאי לתמורה נוספת מהקרן בגין  בגין כל עילה אחרת. ר הוצאות, אוטרחה ו/או החז
מתחם פעילות ותרבות לכל המשפחה, המופרד פיסית משוק האיכרים, שחובה על המפעיל לספק בהתאם למפרט 

יהא רשאי להשכיר דוכנים לבעלי עסקים במתחם  . יחד עם זאת, המפעילהליךהשירותים הנמנה על מסמכי ה
לדוכן  ₪ 200עילות לכלל המשפחה בעלות סמלית שתיקבע בשיתוף הקרן לפיתוח שדרות ובסכום שלא יעלה על פ

 .לשבוע והתמורה תועבר לידי המפעיל בלבד

מובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים,  .25
, לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה זכאי חוזהלשלם עפ"י כל דין או  ילהמפעבארנונות ובתשלומים אשר על 

 זה.  חוזה, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהמפעיל
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 תשלום התמורה למפעיל יהא כפוף לקבלת כספי התמיכה ממשרד החקלאות בקופת עיריית שדרות. .26

 התמורה אופן תשלום  .ה

יגיש למנהל חשבון עסקה בגין השירותים שסופקו על ידו בחודש  המפעיל 5-בראשית כל חודש ועד היום ה .27
 ציון מספר אירועי שוק איכרים שהתקיימו בפועלתוך  ברמה חודשית פעילותהקודם. לחשבון עסקה יצורף דו"ח 

המפעיל יהא זכאי לתשלום תמורה בהתאם  "(.החשבון)חשבון העסקה ודו"ח השעות יקראו יחדיו להלן: "
 שהתקיימו בפועל בחודש הקודם.  למספר האירועים

 בחודש הקודם. המפעילבחשבון יפורטו מלוא הנתונים באשר לשירותים שסופקו ע"י  .28

 המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו .29
וף חשבונית מס שתומצא לו על ידי ימים מיום הגשתו למנהל, בצר 14בתוך  לקרן לצורך הסדרת התשלום

 ., על גובה התמורה המאושרתהמפעיל

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורים הסופיים ואישורם  .30
לעכב  קרן, בקשר עם החלטת הקרןמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה המפעילע"י המנהל. 

 אישור חשבונות עקב אי שביעות רצונה מהשירותים נשוא התקשרות זו.

ולא  2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז)ו( ל3סעיף המועד לתשלום התמורה יהיה בהתאם להוראות  .31
בכל מקרה התשלום הראשון למפעיל מכוח חוזה  ימים מיום אישור החשבון לתשלום כאמור לעיל. 45-יאוחר מ

אירועי שוק איכרים על ידו, וזאת בשל אבני הדרך לתשלום שנקבעו בנהלי משרד  4א כפוף לעריכת זה יה
 החקלאות. 

מובהר בזאת כי המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתה  .32
 באשמת המפעיל יידחה התשלום החל מיום ההמצאה לקרן.

כל דרישות ו/או טענות כלפי הקרן בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים המפעיל לא יהא רשאי להעלות  .33
 בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם במפעיל

ת מהמפעיל כל סכום שקוזז לה על ידי משרד החקלאות בשל אי עמידת המפעיל בהוראות רשאיתהא  קרןה .34
  הנוהל.  

 התנהגותבטיחות וכללי  ,שמירת דינים .ו

 .החוזהישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ"י  המפעיל .35

מי שרשום או  כי בביצוען של פעילויות בהן יש צורך ברישום, רישיון או היתר כדין, יועסק רק מתחייב המפעיל .36
 שהוא בעל רישיון או היתר כאמור.

הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו,  חוזה,ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ה המפעיל .37
 על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. המפעילובכלל זה יקפיד 

 .חוזהוהפרתו תהווה הפרה יסודית של ה חוזהתנאי עיקרי בפרק זה הינו 

 שמירת סודיות .ז

מתן זה ו/או במסגרת  חוזהחלה חובת סודיות לגבי כל מידע או מסמך שהגיעו לידיו בקשר עם ביצוע  המפעילעל  .38
, לרבות מידע בעל פה, והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע שיגיע אליו עקב השירותים

מישרין ולא בעקיפין, זה, ולא לעשות כל שימוש במידע הנ"ל שלא לצרכי מתן השירותים, לא ב בחוזהההתקשרות 



 
 לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית בעיר שדרותקול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים 

 

28 
   _______________ 

  חתימה וחותמת המציע

 לכך מראש ובכתב. הקרןולא בכל דרך שהיא, אלא אם כן יקבל את אישור 

 .ו/או שירותים כל מסמך הקשור לפרויקט המפעיל לקרןאו הפסקת ההתקשרות ישיב  חוזהעם תום תקופת ה .39

א לעשות כל יתחייב שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע לידיעתו מכוח תפקידם ובכלל, וכן להמפעיל  .40
 שימוש בידיעה כאמור.

 .חוזהוהפרתו תהווה הפרה יסודית של ה חוזהפרק זה הינו תנאי עיקרי ב

 אי תחולת  יחסי עובד מעביד .ח

 הקרן לבין ביניהם ייווצרו לא מקרה ובשום הקרן של כעובדים יחשבו לא עובדיו או/ו המפעיל כי בזאת מוצהר .41
הוראה זו  .שירות נותן - מזמין יחסי הינה זה חוזה י"עפ הצדדים בין היחסים מהות וכי ומעביד עובד יחסי כל

 .החוזהוהפרתה תהווה הפרה יסודית של  חוזההינה תנאי עיקרי ב

אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או  לנותן השירותים, לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו,כי  ,מוצהרעוד  .28
 מעביד.-דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל  .29
 יחולו ההוראות הבאות:, נותן השירותיםן לבי קרןההתקיימו יחסי עובד מעביד בין 

מסכום שכר הטרחה הכולל )כולל  60%בשיעור של יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה  .א
 . "(המופחת שכר הטרחה)להלן: " מע"מ, התייקרויות, תוספות וכל סכום אחר ששולם לנותן השירותים(

המופחת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על  שכר הטרחהכי  אתמצהיר בז נותן השירותים .ב
  כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. , אם וככל שייקבעזה חוזהפי 

)כולל המופחת  לשכר הטרחהזה מעבר  חוזההסכומים שקיבל בקשר עם כלל  את קרןל ישיב נותן השירותים .ג
, והכל "(סכום ההשבה)להלן: " זה( חוזהרת מע"מ, התייקרויות, תוספות וכל סכום אחר שקיבל במסג

לית, ממועד תשלומם ועד למועד אסימקריבית מבצרוף בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ו
  .ההשבה בפועל

זה ו/או כל דין,  חוזהעל פי  לנותן השירותיםחוב תלקזז את סכום ההשבה מכל סכום ש תהיה זכאית קרןה .ד
עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת  נותן השירותיםלרבות כל סכום לו יהא זכאי 

לשלם לנותן  קרןוהכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על ה – ערכאה מוסמכת כאמור
 .השירותים ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק )ג( לעיל

 חוזההמחאת זכויות ו/או חובות מכוח ה .ט

הינן מכוח מומחיותו המקצועית,  חוזההצדדים כי כל התחייבויותיו של נותן השירותים מכוח המוסכם בזאת בין  .30
 ולפיכך עליו לבצען בעצמו בלבד.

או חלק מהן לאחר/ים וכן אין  חוזהנותן השירותים לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ה .31
, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי חוזההוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מה

 תמורה ממנו לגורם אחר.

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל, מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה נותן השירותים את זכויותיו או  .32
ה או מקצתן, בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי ז חוזהחובותיו על פי 

זה, על אף  חוזהיישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י  זה, כולו או מקצתו, לאחר, חוזה
בכדי לגרוע כלפי הגורם הנמחה. אין באמור  קרןההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של ה

 .חוזהעפ"י כל דין או  קרןמכל סעד או תרופה לה זכאית ה

או חלקן, ללא  חוזהתהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ה קרןה .33
 צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים לכך.
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 .החוזוהפרתו תהווה הפרה יסודית של ה חוזהפרק זה הינו תנאי עיקרי ב

 אחריות, שיפוי וביטוח .י

 
 ,עובדיה , כלפיהקרןהעירייה ו/או  כלפי אחראי המפעיל כי בזאת ומודגש זה, מובהר בחוזה מהאמור לגרוע מבלי .34

 לכל וכן שלוחיו או/ו המפעיל של מחדל או כתוצאה ממעשה שייגרם נזק לכל ,שלישי צד כל וכלפי שלוחיה כלפי
 מביצוע כתוצאה ,רכוש לכל או/ו אדם או לכל/ו קרןלעירית שדרות או ה שייגרמו וסוג מין מכל הפסד או/ו נזק

 מאי כתוצאה או/ו התחייבויותיו מהפרת או כתוצאה/ו מהן חלק או/ו )בעקיפין או במישרין ( החוזה הוראות
 מי כל או/ו שלוחיו או/ו המפעיל של כתוצאה ממחדלו או/ו ממעשהו כתוצאה או/ו /שירוציםהעבודות ביצוע
 .המפעיל מטעם הבא

 
משפט  הוצאות לרבות ,לעיל כאמור לה ייגרם אשר נזק כל בגין הקרןהעירייה ו/או  את יפצה או/ו ישפה המפעיל .35

 .מכך כתוצאה לה נגרמה אשר אחרת הוצאה וכל "דעו טרחת ושכר
 

 ,באלה שיגרמו כיוצא נזק וכל רווח אובדן כיס, תשלום, חסרון ,הפסד ,הוצאה ,נזק כל בגין אחראי יהיה המפעיל .36
 לרכושו, לרבות לעובדי או/ו לגופו או/ו שלישי לצד או/ו ,לציודה או/ו לקרןו/או  לעירייה ,בעקיפין או במישרין
 .מטעמו מפעיל או/ו המפעיל של כלשהם מחדל או מעשה בשל ,שיגרמו ככל ,המפעיל

 
 או וכל נזק ,מוות ,נכות ,פציעה ,פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית ,המלאה האחריות תחול המפעיל על .37

 או/ו לגופו או/ו לעירייה, המפעיל של מטעמו מפעיל של לרכושו או/ו לגופו יקרו או ייגרמו אשר אחרים הפסד
 של לרכושו או/ו לגופו או/ו ,שלישי כלשהו לצד או/ו לרכושו או/ו לגופו או/ו המפעיל של מטעמו מי של לרכושו

 המפעיל התחייבויות או/ו השירותים אי ביצוע או ביצוע עקב או כדי תוך זאת כל ,המפעיל של פועל או/ו עובד
 .זה חוזה פי על

 
 .  קרןלדרישות יועץ הביטוח של ה בהתאםמתחייב לערוך ביטוח  המפעיל .38

 

, המקובלים בביטוחים זה חוזה נשוא לשירותים בנוגע הקרן ואת עצמו את לבטח מתחייבנותן השירותים  .39
 .להלן חוזהל 6, 5 בנספחים כמפורט

 
, ללא דרישה נוספת, העתקי הפוליסות כאמור לעיל, או אישור קיום קרןהמתחייב להמציא לידי נציג  המפעיל .40

 ביטוחים המאשר קיום ביטוחים כאמור, חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .יא

 נותן השירותים מצהיר בזאת כדלקמן: .41

 .1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק בתנאי עומד הוא כי .א

 .1975 – ו"תשל, מוסף ערך מס חוק לפיו/או  "עוסק פטור" " מורשה עוסק" תעודת ברשותו .ב

 שלטונות כלפי דין כל י"עפ כנדרש זה חוזה נשוא עבודתו במסגרת פועל הוא וכי כדין ספרים מנהל הוא .ג
 .זה חוזה של תקופתו כל במהלך כן ויעשה ימשיך וכי, ובכלל המס

 הדין פי על הנדרשות ההפרשות כל את עבורם מפריש הינו כי, עובדיו לכל כדין ניכויים תיק מנהל הוא .ד
 .חוזהה של חלותו תקופת בכל כן ויעשה ימשיך הוא וכי

אישור על גובה ניכוי  קרןלו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן השירותים  חוזהבמעמד חתימתו של ה .42
 ס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.מ

 קרןאישור כאמור במועד, לא יהיה נותן השירותים זכאי לכל החזר מה קרןלמוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא  .43
 בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציאה אישור בדיעבד.

 חוזהיציג נותן השירותים בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס ל קרןעפ"י דרישת ה .44
 זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.
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 חוזהערבות לביצוע ה .יב
למסמכי  4בערבות ביצוע בנוסח נספח מס'  הליךהערבות ימים מהודעת הזכייה על המפעיל להחליף את  7תוך  .45

זה )להלן:  חוזהפי כל התחייבויותיו על  להבטחתוזאת  שקלים חדשים(,אלף  עשרים) ₪ 20,000החוזה ע"ס של 
 .המפעיל על יחולו ל"הנ הערבות במתן הכרוכות "(. ההוצאותערבות הביצוע"

 

 יום לאחר תום ההתקשרות.  90על ערבות הביצוע להיות בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות ועד  .46
 

ה להאריך את תוקף הערבות לפרק זמן נוסף בהתאם לתקופ מפעיל, על ההתקשרות הוארכהככל והמובהר, כי  .47
 .קרןובהתאם להנחיות ה המוארכת

 
רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק בכסף שחולט  קרןלא האריך את ערבות הביצוע, תהא המפעיל ככל וה .48

או זכאי הקבלן לקבל לידיו את הכספים שחולטו כולם  חוזהכערבות. היה וחולטה הערבות, ובתום תקופת ה
, חוזההוראה זו הינה מעיקרי החלקם, יהיה זכאי להשבת הכספים שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי בלבד. 

 .חוזהוהפרתה מהווה הפרה יסודית של ה
 

 הנובעים והסכומים ההפרשים את קרןה לידי להשיב הקבלן להתחייבות כערבות גם תשמש האמורה הערבות .49
 .בחשבונותיו מטעויות

 
 י"עפ קרןה כלפי והתחייבויותיו חובותיו כל ממילוי הקבלן את פוטר אינו דלעיל הערבות מתן כי ,בזאת מובהר .50

 מניעה תהווה לא ,קרןה ידי על ,חלקה או כולה ,הערבות של ומימושה גבייתה ואילו ,דין לכל ובהתאם זה חוזה
 .דין י"עפ או/ו זה חוזה י"עפ ואחרים נוספים סעדים כל וכן והפסדים נזקים כל מהקבלן לתבוע מצדה

 
 הערבות את לחלט רשאית תהא קרןוה מראש ומוסכם קבוע כפיצוי ישמש קרןה ידי על שנגבה הערבות סכום .51

 קרןה של והמוחלט הגמור לקניינה ויהפוך ,שייגרם הנזק למידת או/ו נזק לה שנגרם לכך קשר וללא במלואה
 יגרע זה שדבר ומבלי ,לכך בקשר כלשהן ומענות בטענות קרןה כלפי לבוא כלשהי זכות לקבלן שתהא מבלי

 .חוזהה הפרת בגין דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על קרןה של מזכויותיה
 

 לערבות זהים בתנאים חדשה ערבות הקבלן ימציא ,יבוטל לא חוזהוה קרןה ידי על תחולט והערבות היה .52
 .שחולטה

 ותוצאותיו חוזהביטול ה .יג

 מיידית במקרים הבאים: חוזהתהא רשאית לבטל את ה קרןהמוסכם בין הצדדים כי  .53

ניתן  –באם הינה תאגיד  –מונה לנותן השירותים כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .א
 קבוע או זמני. –לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק 

ים שהרשעה לגביהם הינה נגד נותן השירותים או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעש .ב
 זה, במישרין או בעקיפין. חוזהבבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח 

 נותן השירותים או מי מטעמו נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .ג

מסיבה כספית, טכנית, או מכל סיבה  חוזהכי נותן השירותים אינו מסוגל לעמוד בדרישות ה קרןהוכח ל .ד
 אחרת.

 נתקבלו תלונות אודות נותן השירותים. .ה
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המפעיל אינו עומד בנהלי משרדי החקלאות המצורפים לחוזה ו/או עדכונים שיפורסמו מעת לעת, לרבות  .ו
 אי עמידה בלוחות זמנים וחובת דיווח.

 ד החקלאות. עקב מעשה / מחדל של המפעיל קיים חשש של ביטול התמיכה ע"י משר .ז

מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם  חוזהמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול ה .54
עקב הפרתו על  חוזהמכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ה חוזהלבטל את ה קרןבכדי לגרוע מזכות ה
 ידי נותן השירותים.

 -, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר חוזהבוטל ה .55
 לפי העניין. 

, לרבות עקב אחד מהטעמים חוזהכאמור בפרק תקופת ה חוזהמובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ה .56
 קרןכל פיצוי שהוא מההמצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י נותן השירותים, לא יהיה זכאי נותן השירותים ל

 . חוזהבגין ביטול ה

וחובותיו של נותן  קרןזכויותיה של ה – חוזהכאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או  חוזהבכל מקרה של ביטול ה .57
, בכל הנוגע לשירותים שניתנו עד מועד חוזההשירותים לא יפגעו, ויישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ה

 הביטול.

.חוזהעפ"י כל דין או  קרןבא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ה האמור בפרק זה אינו  

 החוזה ופיצויים מוסכמים  הפרת .יד
 

, הקרןשל  הוראותיה אחר המפעיל ימלא לא זה, או לחוזה בהתאם התחייבויותיו מלוא את המפעיל ימלא לא .58
  בכתב. או פה בעל תהיה ההתראה  כראוי. החוזה הוראות מילוי את ולדרוש בו להתרות הקרן רשאית

 
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על למפעיללהודיע  הקרןכי ההפרה לא תוקנה כאמור, תהא רשאית  הקרןראתה  .59

 ימים. 7ביטול החוזה, בתוך 
 

 החוזית לה התמורה את  מפעילל הקרן לעיל, תשלם כאמור החוזה ביטול דבר על לספק עילפהקרן למ הודיעה .60
 או/ו הנזקים- וכל החוזה פי על המפעילמ הקרן זכאית לו סכום כל קיזוז או/ו הפחתה או/ו בניכוי ,המפעיל זכאי

 .המפעיל ידי על החוזה מהפרת כתוצאה או/ו עקב הקרן הוצאות
 

 זה, לחוזה בהתאם לה אשר ניתן הערבות לכתב בהתאם לפעול רשאית הקרן תהיה לעיל, באמור לפגוע מבלי .61
 ידי על החוזה של הפרה או חלקה, בגין הבנקאית הערבות כל של חילוטה כולל  החוזה; ביצוע הבטחת לצורך

 .המפעיל
 

 ובהתאם זה לחוזה בהתאם המפעיל של התחייבויותיו מלוא מקיום לגרוע סעיף זה בכדי  בהוראות באמור אין .62
 כל פי ועל זה חוזה פי על סעד בכל הקרןאת  המזכה החוזה, של יסודית כהפרה כמוהו קיומם אי וכי דין, לכל
 דין.

 
עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת החוזה כמפורט  קרןבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים ל .63

 זכאית לפיצויים מוסכמים: הקרן להלן תהא

 פיצוי מוסכם  ההפרה 
 מקרה לכל  ₪ 500 לצורך מתן השירות  הקרןאי הגעה למשרדי 

אי קיומם של מספר דוכנים לממכר תוצרת 
 חקלאית באירוע בודד בהתאם להוראות הנוהל 

 לאירוע  ₪  5,000

לקבלן משנה ללא קבלת הסכמת  חוזההסבת ה
 מראש   קרןה

5,000  ₪  

 למקרה  ₪ 500 התנהגות לא ראויה של המפעיל ואו מי מטעמו
  ₪ 20,000 ביטול ההתקשרות ע"י המפעיל באופן חד צדדי 
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את  או לחלט מפעיללרשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע  קרןהלמען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,  .64
 . קרןה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של למסמכי החוזה 4בנוסח נספח  הערבות הבנקאית

 
  .קרןלמוסכם כי אין בפיצוי המוסכם כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  .65

 

, הקרן תהא רשאית להקטין את השירותים ו/או לבטל את ההתקשרות בקרות אחד לעילמבלי לגרוע מהאמור  .66
בקשר  המשרדהנוהל ו/או ם כל דרישות וקיבשל אי טל את התמיכה יהמשרד הקטין או במהנסיבות שלהלן: 

תקציב התמיכה עקב  ו/או בשל הפחתת בסיס נתונים לא נכונים ו/או בשל דיווח כוזב ו/או למתן התמיכה
 שלא על פי דין. לפעילותאו למשרד חשש סביר ו/מדיניות כלכלית 

 

 זכות עיכבון וזכות קיזוז  היעדר .טו
 

זה  חוזהפי -על מפעיללשלם ל קרןהתהא רשאית לקזז מהתמורה שעל    הקרן מסכים ומצהיר בזאת, כי המפעיל .67
 אחר.  חוזהפי כל -זה או על חוזהפי -על המפעילמ קרןלכל  סכום המגיע  -אחר  חוזהעל נספחיו ומכוח כל 

 
לחוק  53לא תהיה כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/או כל זכות עכבון, לרבות, זכות הכללית מכוח סעיף  מפעילל .68

 .1974-לחוק חוזה הקבלנות, תשל"ה 5וזכות עיכבון קבלני מכוח סעיף  1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג
 

 שונות .טז

 בביצוע עיכוב או/ו (זה חוזה נשוא שירותיו באופן מלא את מתן  או חלקית להשבית נאסר המפעיל על .69

 כתוצאה או/ו עובדיו לבין המפעיל שבין עבודה בסכסוכי הנעוצה סיבה שהיא, לרבות סיבה מכל) השירותים

 .אחרת סיבה מכל או/ו  קרןה עם משפטי או/ו מסכסוך כספי

 
 על הוא יוותר כי ממנו להסיק ואין פירושו אין זה חוזה של כלשהי הוראה של הפרה על הצדדים אחד של ויתור .70

 .זה חוזה של נוספת הפרה
 

 בקשר או סכסוכים/ו דעות חילוקי כל וכן ,זה חוזה לפי הבלעדית המקומית השיפוטית הסמכות כי בזאת מוסכם .71
 שבע.  בבאר המשפט בפני בתי להכרעה יובאו ,לכך בקשר תביעה וכל ,ביטולו או/ו ביצועו או/ו פירושו ,זה לחוזה

 
או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים  חוזהמוסכם על הצדדים כי כל שינוי ב .72

 המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 כתובות והודעות .יז
 

 . , מעת לעת, על שינוי בכתובתוקרןרשאי להודיע ל המפעילזה.  חוזהצדדים כמפורט בכותרת הכתובת  .73
 

כל הודעה בין הצדדים תשלח בכתב בלבד, ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם להוראות  .74
( ימי 3הבאות: אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלושה )

אם ההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל יראו אותה כאילה התקבלה אצל הצד  המשלוח;עסקים מיום 
 יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה.  –שכנגד ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; אם ההודעה נמסרה ביד 

 
 ולראייה באו הצדדים על החתום

 
 

 המפעיל   קרןה
מורשי החתימה מטעמהבאמצעות   

 
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו  

   
 אימות חתימה  אימות חתימה

   
 הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם

  קרןה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם  

 ________________ בע"מ
   

, עו"ד קרין כהן  ______________, עו"ד  
   

 תאריך: ________  תאריך: ________
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 לחוזה 1 מס' נספח

 מפרט שירותים

 הגדרות
 

 1.5 -בשוק האיכרים שגודלו לא יפחת מ תוצרת חקלאיתהמשמש להצגת  או שולחן או משטח מוגבה מתחם -"דוכן"
 ;ס"מ 80מטר * 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר; - "המשרד"
וכל  06.03.19משרד ביום ה, עדכון לנוהל כפי שפרסם 2018-2019שנים משרד החקלאות לשפרסם נוהל  –" הנוהל"

 (;"מעת לעת )כולם יחדיו יקראו "הנוהלהמשרד עדכון שיפרסם 
 מגדל של תוצרת חקלאית; – "יצרן"

מרחב ציבורי בו מוצבים מתקנים, ציוד ודוכנים לצורך קיום מסחר בתוצרת חקלאית בדרך של  –"שוק איכרים" 
 שיווק ישיר;

יצרן לצרכן הסופי, ללא מתווכים, או באמצעות יצרן המבצע תיווך של תוצרת חקלאית מה מכירה -"שיווק ישיר" 
 לצורך מכירה כאמור;

 ;המשמשים למאכל אדםוצמחי תבלין  פירות ,ירקות -"תוצרת חקלאית"

 מתחם חקלאי(שוק איכרים )
 

לבצע על הזוכה להקים ולתפעל את מערך שוק האיכרים, ובין היתר, , חוזהבמהלך תקופת ההתקשרות המוגדרת ב
 את הפעולות הבאות:

 

משרד החקלאות  בנוהל םכהגדרת לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית, אירועי שוק איכרים להקים ולהפעיל .1
)שניהם יקראו יחדיו  06.03.19וכן מכוח עדכון לנוהל כפי שיפרסם משרד החקלאות ביום  2018-2019לשנים 

בהתאם להוראות הדין החלות על הפעלת אירועים וכן  ,הליך, אשר מצורפים למסמכי ה(הנוהל"להלן: "
 .עיר שדרותבתחומה של המתחם השוק העירוני אלה, ב

לשיווק של תוצרת חקלאית  אירועים 38לפחות  לקיים , על המפעילחודשים רצופים 12במהלך כל מובהר, כי  .2
-11:00רף( ובין השעות)חו 9:00-14:00בין השעות , ( בימי שישי במשך לפחות חמש שעות רצופותומוצרי מזון

 ", בהתאמה(.השוק", "השירותים)להלן: " )קיץ( 16:00

להתחיל במתן השירותים באופן מיידי, עם קבלת הודעת הזכייה ולפעול נמרצות לשם תחילת הפעלת השוק  .3
 . 2019לא יאוחר מסוף חודש יוני 

 .הסמוכים למקום האירוע להסדיר, בזמן קיום אירועי שוק האיכרים, מקומות חניה ללא עלות ליצרנים, .4

דוכנים לפחות בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר, ושבכל מקרה  19בכל אירוע שוק איכרים יהיו  .5
מספר הדוכנים בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר לא יפחת ממחצית מסך כל הדוכנים בשוק 

  .האיכרים בכל אירוע

החקלאית, כהגדרתה בנוהל זה, לא יכללו במתחם השוק בכל אירוע שוק איכרים לבד מדוכני התוצרת  .6
 .דוכנים נוספים אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזון בלבד

לפחות בכל אירוע שוק איכרים יימכרו בכל הדוכנים בשוק יחד, בהם תימכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר,  .7
(. המעודכן לנוהל 1הבסיסי )כמפורט בנספח מס'  ירקות( הכלולים בסל המוצרים 6 -פירות ו 6) מוצרים 12

עם זאת מובהר כי לא יהיה מצב בו יימכר ירק/פרי המופיע ברשימה במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע 
  כמקסימום בנוהל זה.

דוכנים בכמות הנחוצה על פי הליך זה. על דוכנים אלו להיות דקורטיביים על המפעיל לרכוש על חשבונו  .8
בתחתית נספח זה תמונות לדוגמא לסטנדרט אותו הקרן הקרן. מראש מטעם ובחירתם כפופה לאישור 

 מבקשת להציב על חשבון המפעיל. 

על המחיר  בכל אירוע שוק איכרים יימכר כל מוצר הכלול בסל המוצרים הבסיסי במחיר שאינו עולה .9
הסיטוני, העדכני ביותר לאותו מוצר וליום העסקים האחרון, המפורסם באתר חברת תוצרת הארץ 

 :)באינטרנט ובאפליקציה( בקישור שלהלן
market.gov.il/he-http://israeliהמחירים-סקר-/פרויקט/wholesale . 

http://israeli-market.gov.il/he/פרויקט-סקר-המחירים/wholesale
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להציב שילוט בכניסה לשוק האיכרים המיידע את הצרכנים על המחירים בהם יימכרו המוצרים הבסיסיים  .10
, בנוסח שייקבע על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושיישא את סמל לנוהל 1המפורטים בנספח מס' 

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 -הקמה של דוכן באירועי שוק האיכרים, לרבות לא בעבור תשלום מיצרנים עבור הצבה או  לא לגבות כל .11
חשמל, דמי ניהול, מים, ארנונה, שירותי ניקיון, שירותי פינוי פסולת, דמי שירות וכיו"ב. למען הסר ספק, 

 .רשאית לגבות תשלום ממוכרים אשר אינם יצרנים כהגדרתם בנוהל זה עירייה ו/או הקרןיובהר כי ה

עמותות חסד, ו/או עם ארגונים אשר פועלים  עיריית שדרות והקרן מבקשות להתקשר עםמובהר למפעיל כי  .12
. מביע הסכמתומי מהיצרנים למען מתן עזרה לקהל הציבור הרחב באופן וולונטרי, לפינוי עודפים במידה ו

י משכך, על המפעיל להחתים את החקלאים על גבי הטופס המסומן כנספח ג' לנוהל שעניינו "הצהרת חקלא
 על אישור פינוי עודפים/פינוי פסולת להשבה לאנרגיה" ושם עליהם לסמן אם הם מסכימים או לא מסכימים. 

 :  , ובכלל זה, בין היתרניהול שוטף של השוק .13

ל כל המשתמע מכך, לרבות קבלת כל ההיתרים הנדרשים )כיבוי אש, משטרה וכיוצ"ב( עניהול השוק  .א
 ים לצורך הפעלת שוק איכרים.ועמידה בכל הדרישות הגורמים המוסמכ

קיום קשר רציף עם בעלי הדוכנים וכן מתן ייעוץ, דיווח, הכוונה, תמיכה, סיוע וכיוצ"ב לבעלי  .ב
 הדוכנים ולמתעניינים.

ועדכונים  הליךהמצורפים למסמכי הבהתאם לנהלי משרד החקלאות  ניהול השוקאחראי ל .ג
 שיפורסמו מעת לעת על ידי משרד החקלאות, ככל ויפורסמו.

תפעול שוטף והקמת מתחם השוק, פירוקו וניקיונו בתום יום הפעילות וכן אספקה, הקמה ופירוק  .ד
 של הדוכנים וכל ציוד הנדרש להפעלתם.

יגי הקרן בתיאום וועדת היגוי של השוק המורכבת מנצ – שוקהפעילות ב שיווקומיתוג  ,קריאטיב .ה
קונספט  יצירתלפיתוח שדרות, נציגי מנהלת העסקים והתעשייה והמפעיל, באחריות המפעיל 

( google,facebookממומן ) קידום ביצוע ,וכן האיכריםדף הפייסבוק של שוק ל מיתוגי לשוק, ניהו
ת כמו כן, יצירת מודעו. חשבוניות להצגת בכפוף לחודש ₪ 2000 של בעלות הדיגיטליות במדיות

פרסומיות וגרפיקה לשיווק השוק במדיות הדיגיטליות העירונות, מקומונים ובעיתונות הארצית 
   של הקרן לפיתוח שדרת.וחשבונה שיועברו לקרן לפיתוח שדרות ויפורסמו על ידה ע"פ שיקול דעתה 

 אישורים המתאימים והנדרשים ע"פי דין. הכל  לפעול לקבלת .ו
 הקרן לפיתוח שדרות.לו"ז האירועים מראש עם לתאם  .ז
אחראי לגיוס חקלאים המעוניינים להקים דוכן בכפוף לאישור הקרן לפיתוח שדרות אשר יפעילו,  .ח

מכר תוצרת חקלאית בשיווק ישיר )ללא מתווכים, מכירה יבהם ת לפחותדוכנים  19בכל אירוע, 
 ישירה מהיצרן לצרכן הסופי(. 

הדוכנים על כל המשתמע מכך: חתימה על הסכמים, ניהול הפעילות השוטפת מול בעלי אחראי ל .ט
פיקוח על מחירים, קביעת סוג התוצרת שתשווק בדוכן, שטח הדוכן, מספר הדוכנים, הכנת תכנית 
פריסת הדוכנים וכן, עריכת רישום מדויק של כל דוכן בהתאם לנדרש ע"י הקרן לפיתוח שדרות 

 ובהתאם לנוהל משרד החקלאות.
 רוני ושילוט המיידע את הצרכנים על המחירים בהם ימכרו המוצרים.הצבת לוח מחירים אלקט .י

הפעלת התקשרות עם עמותת חסד ו/או עם ארגונים שפועלים למען מתן עזרה לקהל הציבור הרחב  .יא
באופן וולנטרי לפינוי עודפים במידה והיצרן מביע את הסכמתו. יש לצרף מסמך הסכמות עקרוני 

רגון המתוארים לעיל בצירוף מכתב נלווה מטעמו המסביר על של הרשות/ הקרן עם העמותה או הא
 מסגרת פעילותו. 

פעילות תרבות מלווה בתחומי המוזיקה, אמנות והפעלות בכל יום בו מופעל השוק  אחראי לקיום .יב
 )לדוגמא: קבלת שבת מוסיקלית(.  

ירות זו  תקוזז . שכ+ מע"מ ליום פעילות ₪ 1,200בתשלום שכירות מתחם השוק בסך של  יישא המפעיל .14
 . מהתמורה החודשית שתשולם למפעיל

  פעילות ותרבות לכל המשפחהמתחם 

עילות ותרבות לכל מתחם פ –בסמוך לו בנפרד מבחינה פיסית ובנוסף לשוק האיכרים על הזוכה להקים ולהפעיל 
 הבאות:הפעולות הכולל אטרקציות, דוכני מזון, אמנות מקומית, ובין היתר, לבצע את  ,המשפחה

 

אשר יפעל במועדים של  מתחם לכל המשפחה הכולל אטרקציות, דוכני מזון, אמנות מקומית, להקים ולהפעיל .1
 שוק האיכרים.

ליום  ₪ 1,500-על המפעיל לשאת בתשלום פעילות תרבות במתחם עבור המשפחה בסך שלא יפחת מ .2
 פעילות/אירוע.
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 דוכני מכירה ממגוון התחומים שהוצגו לעיל.  15במתחם זה יוקמו לפחות  .3

דוכנים לבעלי עסקים בעלות סמלית שתיקבע בשיתוף הקרן לפיתוח שדרות ובסכום המפעיל יהא רשאי להשכיר  .4
 .לדוכן לשבוע ₪ 200שלא יעלה על 

רן לפיתוח שדרות, נציגי מנהלת קביעת סוג הדוכנים ואישורם ייעשה ע"י וועדת היגוי השוק ובה נציגים מהק .5
 העסקים והתעשיה בעיריית שדרות והמפעיל.  

   זה. נתן עדיפות לבעלי עסקים תושבי שדרות ו/או עסקי מזון הפועלים בשדרות בהפעלת הדוכנים במתחםית .6

 , לדאוג לרישיוניות עסק ועמידתם בהוראות כל דין.באחריות המפעיל לספק את הדוכנים למתחם זה .7

 לפחות. איש 60-המפעיל לספק פינות ישיבה המתאימות ל באחריות .8

 בכפוף לאישור הקרן.  ויהיונראות פינות הישיבה עיצוב הדוכנים  .9
 

  דיווח למשרד החקלאות לשם קבלת כספי התמיכהחובת 

לבצע רישום מדויק של כל דוכן בו מתבצע שיווק ישיר של תוצרת חקלאית המופעל באירוע שוק על המפעיל  .1
דווח למשרד סייע לעירייה ו/או לקרן להאיכרים, כולל פרטי המוכר בדוכן )בין אם הוא יצרן ובין אם לאו( ול

 .(לנוהל נוהל )טופס ה'הבמסגרת דו"ח ביצוע לפי 

על קיום אירועי למשרד החקלאות דיווח חצי שנתי ודיווח שנתי לסייע לקרן ו/או עירייה בהעברת על המפעיל  .2
 ו' לנוהל(.-ה' ו יםישיר של תוצרת חקלאית מאושר על ידי רואה חשבון )טפס איכרים לשיווקשוק 

מספר ימי ההפעלה; מספר  -דו"ח ביצוע ביניים במחצית השנה. הדו"ח כאמור יכללו פירוט אודותלעניין  .3
דוכנים בכל יום הפעלה; מספר הפריטים שנמכרו במחיר המפוקח ופילוחם לפי סוג התוצרת; רשימת 

דבר המוכרים מחולקת ליצרנים לפי נוהל זה וליצרנים שלא לפי נוהל זה לפי שבוע ההפעלה; אסמכתאות ב
תשלום בפועל עבור הוצאות לצורך פרסום השוק לפי נוהל זה; סך העלויות שהושקעו בשוק ע"י הרשות, 
לרבות פירוט אודות כל ההוצאות הישירות והנלוות; סך ההכנסות מהפעלת השוק לרבות הכנסות ממוכרים, 

לעניין זה מובהר למפעיל, . פרסום וכל הכנסה נוספת בגין הפעלת השוק, והכל כפי שמפורט בטופס ה' לנוהל זה
ביולי לשנת הפעילות  31דו"ח ביצוע כאמור עבור כל מחצית שנת פעילות לא יאוחר מיום  כי על העירייה להגיש

 הנתמכת.

מספר ימי ההפעלה; מספר דוכנים בכל יום הפעלה;  -דו"ח שנתי. הדו"ח כאמור יכללו פירוט אודותלעניין  .4
מספר הפריטים שנמכרו במחיר המפוקח ופילוחם לפי סוג התוצרת; רשימת המוכרים מחולקת ליצרנים לפי 

הוצאות לצורך  נוהל זה וליצרנים שלא לפי נוהל זה לפי שבוע ההפעלה; אסמכתאות בדבר תשלום בפועל עבור
פרסום השוק לפי נוהל זה; סך העלויות שהושקעו בשוק ע"י הרשות, לרבות פירוט אודות כל ההוצאות 
הישירות והנלוות; סך ההכנסות מהפעלת השוק לרבות הכנסות ממוכרים, פרסום וכל הכנסה נוספת בגין 

דו"ח  פעיל, כי על העירייה להגישלעניין זה מובהר למהפעלת השוק, והכל כפי שמפורט בטופס ה' לנוהל זה. 
במרץ בשנה העוקבת את שנת הפעילות  31ביצוע כאמור עבור כל מחצית שנת פעילות לא יאוחר מיום 

 הנתמכת.

לו, בתוספת  הששולמ התמורהישיב את מלוא  המפעילדיווח כוזב, ניתן על ידי המפעיל במקרה בו יתגלה כי  .5
 ו/או כל דין.  חוזהלגרוע מכל זכות אחרת השמורה לקרן מכוח ה זאת מבליהפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, 
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 לחוזה 2נספח מס' 
 

 

 2019-2018נוהל משרד החקלאות לשנים 

 

 יצורף בנפרד  
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 לחוזה 3נספח מס' 
 

 

 06.03.19מיום נוהל משרד החקלאות עדכון 

 

 יצורף בנפרד  
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 לחוזה 4נספח מס' 
 

 

  נוסח כתב ערבות הסכם 

 לכבוד

 הקרן לפיתוח שדרות

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם
 
 

״( אנו ערבים בזה כלפיכם מפעילהעל פי בקשת ____________ ת.ז. / ח.פ._____________ )להלן: ״ .1
״( אשר הסכום הבסיסיש״ח( )להלן: ״ ףאל עשריםש״ח )במילים:  20,000לתשלום כל סכום עד לסך של 

שנחתם  חוזהבקשר ל מפעיללהלן , שתדרשו מאת ההתאם לתנאי ההצמדה המפורטים יהיה צמוד , ב
ישיר של תוצרת חקלאית בעיר  מכוח קול קורא למתן שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיווקשביניכם 

 שדרות.
 

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2
 המדד)להלן: ״ 2019 אפריללחודש  15-המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב

 ״(.הבסיסי
 

 ״( יהיההמדד החדשע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: ״אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצו
 גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי

 ״(סכום הערבותוהמדד החדש )להלן: ״
 

ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  7אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .3
הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים 

 למפעילוד ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ המפעיללדרוש את התשלום תחילה מאת 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  .4

 מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 

 לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  .5
 
 

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  _______________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  .6
ימים לפני מועד פקיעת הערבות; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר  3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 לא תחייב אותנו.
 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. .7
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                            
 

 בנק__________                                                                         
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 לחוזה 5נספח מס' 

 

 סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח, ואישור על קיום ביטוחים 
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין 
 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  קרןכלפי ה היה אחראיינותן השירותים  .1
 כל מי מטעמוו/או  ולעובדילמפעיל ו/או ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  קרןל

  כל מי מטעמו.ו/או  וו/או עובדילהמפעיכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או 
 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על  קרןכלפי הבלעדית היה אחראי י המפעיל .2
 . .חוזהנשוא השירותים לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ויד

 
ומתחייב לשפותה ו/או זקים כאמור נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  קרןפוטר בזאת את ה המפעיל .3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  7לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ועל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר למפעיל תודיע ל קרןושכ"ט עו"ד. ה

 
זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר  חוזהכוח זכאי להם מ המפעיללקזז מן התשלומים אשר ת רשאי קרןה .4

כאמור לעיל ו/או  המפעילעל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  קרןמהנתבעים 
 כאמור לעיל.המפעיל מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  קרןבגין נזקים שנגרמו ל

 
 ביטוח

  
זה או על פי כל דין, על נותן השירותים לערוך ולקיים, על  חוזהמבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי  .5

וכל עוד אחריות נותן השירותים קיימת, את הביטוחים  חוזהחשבון נותן השירותים, למשך כל תקופת ה
ק בלתי נפרד ממנו )להלן: , והמהווה חללהלן 6כנספח זה  חוזההמפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף ל

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי נותן השירותים"
מובהר כי למרות האמור לעיל, ככל שלנותן השירותים אין עובדים מטעמו, רשאי הוא שלא לערוך את ביטוח 

 חבות המעבידים המפורט באישור עריכת הביטוח כאמור. 
, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי קרן, על נותן השירותים להמציא לידי הקרןללא צורך בכל דרישה מצד ה .6

כל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח מוקדם להתקשרות או ל
אישור עריכת  קרןנותן השירותים. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על נותן השירותים להמציא לידי ה

ד ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עו
 לעיל.  1זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  חוזה

, כי מי מביטוחי נותן השירותים עומד להיות מבוטל או עומד קרןבכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע ל .7
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן השירותים לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 ור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.ולהמציא איש
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת  .8

ין ו/או על פי כל דין, וא חוזהעל נותן השירותים, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של נותן השירותים לפי ה
זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה  חוזהבה כדי לשחרר את נותן השירותים ממלוא החבות על פי 

 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.קרןאו מי מטעם ה קרןכלפי ה
תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי נותן השירותים כאמור  קרןל .9

על נותן השירותים לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי לעיל, ו
 זה. חוזהנותן השירותים להתחייבויות נותן השירותים על פי 

או  קרןלעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על ה קרןמוצהר ומוסכם כי זכויות ה .10
חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי נותן השירותים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או כל  קרןעל מי מטעם ה

זה או על פי כל  חוזהלגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על נותן השירותים על פי 
הביטוח ובין  דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת

 אם לאו.
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,  קרןואת הבאים מטעם ה קרןנותן השירותים פוטר את ה .11

ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  קרןהמובא על ידי נותן השירותים או מי מטעם נותן השירותים לחצרי ה
ים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכר

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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בנוסף, על נותן השירותים לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב  .12
בגין  ₪ 400,000עד לסך  השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב

 נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( המפורטים  .13

ל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים לעי 6בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
 במלואם. 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי נותן השירותים, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  .14
; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם קרןוכלפי הבאים מטעם ה קרןהתחלוף כלפי ה

 לנזק בזדון. 
, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו חוזהזה לעניין הסבת ה חוזהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .15

על ידי קבלני משנה מטעם נותן השירותים, על נותן השירותים לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח 
 זה.  חוזהנאותות  בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי 

ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים  קרןעל נותן השירותים מוטלת האחריות כלפי ה מובהר בזאת, כי .16
 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  .חוזהוהפרתו מהווה הפרה של ה חוזהנספח הביטוח הינו מעיקרי ה .17
מאת נותן  קרןימים ממועד בקשת ה 7, אלא אם חלפו עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית
 .השירותים בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח
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      ______________ 
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 לחוזה 6נספח מס' 
 

 

 על קיום ביטוחים נוסח אישור    

 
 __________:תאריך                  אישור עריכת הביטוח

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

  מפעיל☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם:
הקרן  ו/או עיריית שדרות    

גופים  לפיתוח שדרות ו/או 
בנות  עירוניים ו/או חברות
 ו/או חברות שלובות

 
 

 כתובת: 

      

כתובת: 
______________ 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 שירותי הקמה והפעלת שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית 

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐   הליך☐הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 נוסףמבוטח ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש
 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה  1,000,000 
 ולתקופה

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
לעובד,   20,000,000

 למקרה ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 

ביטול חריג   
אחריות 

לעניין  מקצועית
 נזקי גוף 

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

                ת.רטרו: 
  

אחריות   
 מקצועית

5.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

                ת.רטרו: 
   

 אחריות המוצר  
/ ביטול חריג 
 חבות המוצר

 

6.  
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   _______________ 
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 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

  .7 לחץ כאן   -אחר    

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

  

     

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


