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  הסכם הפעלת דוכן מזון

 2020 באילת האוכל פסטיבל

         בין :
י התאגיד   514695972. פ.ח) צ"חל( מ"בע אילת לתיירות העירו
    אילת,  4298. ד.ת הגשר בית 21' יח 6 מהעוגן

  ")התאגיד: ("להלן

  מצד אחד;

  שם מסעדה: ____________________   ח.פ:  _________________________     לבין:

י: _________________   כתובת: _______________________  דואר אלקטרו

  טלפון: ________________________

  : ____________  ת.ז: ____________חתימה מורשה

  (להלן: "בעל הדוכן")    

י;                       מצד ש

בין  באילת הטיילתמארגן ומפיק את "פסטיבל האוכל" אשר יתקיים באזור  והתאגיד  הואיל

  (בכל יום)  24:00 עד 18:00בין השעות  כולל   2/4/2020עד  31/3/2020התאריכים

    ");האירוע(להלן: "

י מזון בין היתר  במסגרת האירוע ו  והואיל מסעדות הפועלות במרחב העיר אילת, המחזיקות  שליוקמו דוכ

  );"הפעילות"(להלן:                לקהל הרחב מזון ימכרואשר ברישיון עסק, 

ה לתאגיד בבקשה להציב דוכן במסגרת האירוע;ובעל הדוכן    והואיל   פ

ו  מצהיר,הדוכן  ובעל  והואיל יסיון והאמצעים האמורים לספק את הפעילות באירועהבעל שה  יכולת, ה

ית  על פי כל דין בתור קבלן עצמאי ובכלל זה להקים להעמיד ולתפעל ברמה מקצועית, הגיי

  זה; ותברואתית גבוהה ביותר דוכן מזון , בהתאם להוראות הסכם

  

ה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:   לפיכך הוסכם, הות

  תפעול הדוכן: 

חיו . 1 ת שיימסרו לבעל הדוכן דוכן המסעדה צריך להיות פעיל בכל שעות הפעילות, על פי לו"ז האירוע  וה

 מי מטעמו. או/ו התאגידעל ידי 

סגירת  24:00הגשת מזון,  18:00שעות הפעילות :  כולל 2/4/2020 עד 31/3/2020' ד' ה' גימי הפעילות:  . 2

   "תקופת האירוע").דוכן (להלן: 

י  הקמת . 3 ים תתבצע ביום ש וספת  30/3/2020הדוכ ראות הדוכן וכל תכולה  וכל הציוד החשמלי, 

יסה לדוכן תהיה רק 12:00צריכה להיות ממוקמת בשטח בצורה מסודרת עד השעה  . לאחר מכן הכ

יסה פתחס"מ   60דרך פתח צדי ברוחב   .מהדוכן ויציאה כ
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אי . 4 דרש לצורך  כת להפעלת הדוכן, בעל הדוכן יהיה חייב להצטייד ברישיון עסק ו/או כל רישיון אחר 

 להצטיידות עד הדוכן את להפעיל הדוכן בעל רשאי יהיה לאהפעלת הדוכן. היה ולא יוצג רישיון כאמור 

זקים, הוצאות ו/או הפסדים עקב  גרמו.  המתאים ברישיון אי עמידה אילתאגיד  , ישפה זה חוזה בת

וסף,  .הפסדיואו /ו הוצאותיו, זקיו כל על התאגיד את בעל הדוכן בטל הסכם ל התאגיד רשאי יהאב

 .ידו על שייקבע למיהפעלת הדוכן את  מסורזה ול

קה את הדוכן לחלוטין מכל שאריות  . 5 יקיון הדוכן במהלך כל תקופת האירוע וי בעל הדוכן ישמור על 

וי האשפה.   מזון או לכלוך מיד עם סיום הפעילות בכל יום ועד לתחילת הפעילות ליום למחרת לרבות פי

יקיון, התברואה, טריות המזון ות . 6 ותו, שמירה בעל הדוכן יהיה אחראי לכל הלוגיסטיקה, הציוד, ה קי

חיות רישוי עסקים  משקאות /מזוןעל טמפרטורת המזון, ועמידה בכל דרישה ו/או תקן  לרבות ה

טי.אלכוהוליים  ות משרד הבריאות או כל גוף אחר רלוו  ותק

וכחות של תברואן העירייה בשטח וכי דוכן שלא יעמוד  . 7 ידוע לבעל הדוכן כי בכל שעות הפעילות תהיה 

אים שהוצגו ו ה בקשר עם כך או יוצגו לו ייסגר לאלתר/בת  .ולבעל הדוכן לא תהיה כל טע

ים  . 8 ה דרישות כלשהן לתיקו בעל הדוכן מצהיר ומתחייב בזה כי במידה לתאגיד ו/או מי מטעמו תהיי

דרשים באופן מיידי. ים ה  או ביצוע פעולות במהלך האירוע, ידאג ליישום ולביצוע התיקו

ה  . 9 יקיון והיגיי בעל הדוכן מחויב להקפיד על לבוש ייצוגי והולם שלו ושל מי מטעמו ו/או עובדיו, וכן, על 

 ברמה הגבוהה ביותר. 

חל איסור על שימוש בכלי זכוכית לרבות  בעל הדוכן מתחייב להגיש את המזון בכלים חד פעמיים בלבד. .10

  בקבוקי שתייה.

דרש בדוכן , מלבד ציוד תפע .11  ול המזון:הציוד ה

י  10.1  ק"ג. 6מטף כיבוי אבקה תק

     בדוכן המופעל בו צ'יפסר, מחויב בעל הדוכן להחזיק מטף קצף ולשמור על מרחק מאש  10.2
  בכל סוף יום מחויב בעל הדוכן לרוקן את השמן לחבית. גלויה.             

יח את הגר -בדוכן המופעל בו גריל 10.3 וסף ללוח יש לה יעת לכלוך בטיילת ב  יל על יריעה למ
 ברזל.  

יילון קשיחה. פח  70יוצב פח אשפה בגודל של  העמדה בתוך 10.4 ימית בשקית   ליטר, מרופד פ
ה קי, במצב יוחזק האשפה              דרש ישירות לכלי לאצירת אשפה. בתדירות וירוקן יפו  כ

 .24 לסעיף בכפוף חשמל צריכת תון כולל חשמלי ציוד פרטי לפרט הדוכן בעל באחריות .12

(במזומן או  כסף מגירת מדפסת, טאבלט POSבדוכן תתבצע באמצעות קופה רושמת בלבד או  המכירה .13

 אשראי).

 . חתום) ריכוז קופה Z, בסיום כל ערב, תדפיס ( מטעמו מיאו /ו לתאגידבאחריות בעל  הדוכן למסור  .14
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  אחריות, שיפוי, פיצוי וביטוח:

וגע למזון  .15 ה לרבות אך לא רק כל ה ובע ממ בעל הדוכן מתחייב בזאת כי האחריות על הפעילות וכל ה
  שיוגש ו/או יימכר, חלה עליו בלבד. 

זק שייגרם לצד ג' ו/או לרכוש על ידי בעל הדוכן או מי מטעמו חלה על  .16 כמו כן, כל האחריות בגין כל 

 מפורט להלן. בעל הדוכן בלבד ועליו להיות מבוטח בביטוח כ

בעל הדוכן מתחייב לדאוג לביטוח מתאים הן של אחריות מקצועית וצד ג' שלו עצמו ו/או כל עובד שלו  .17

זק ו/או הפסד שעלולים להיגרם עקב העברת  יין הפעילות, בגין כל  ו/או כל אדם הקשור לבעל הדוכן בע

ו וזאת בפוליסה איה יהיו  הפעילות ו/או כל הכרוך וקשור בה ו/או שהתאגיד עשוי להיתבע בגי שת

 לשביעות רצון התאגיד. 

בעל הדוכן יצרף להסכם זה הרחבה לביטוח עבור השתתפות באירוע מחוץ למסעדה, בה תאגיד  .18

י  אי מתלה להתקשרות. בפוליסה.  יםמוטב םהיועיריית אילת התיירות העירו ו ת  סעיף זה הי

זק ו/או אובדן אשר ייגרמו לו /ואו לרכושו  .19 בעל הדוכן פוטר בזאת את התאגיד מכל אחריות לכל 

גרם ע"י צד שלישי ובין בגין תקלה במערכת החשמל ו/או המים  זק  כתוצאה ממתן הפעילות, בין אם ה

 ו/או כל גורם אחר התלוי ו/או המושפע מהפעילות ו/או העברת הפעילות. 

גדו עקב בעל הדוכן פוטר ב .20 זאת את התאגיד מכל מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת 

 העסקת עובדיו ו/או אחרים באירוע. 

בעל הדוכן מתחייב לשפות ו/או לפצות את התאגיד בגין כל סכום שיחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם  .21

 . לרבות הוצאות משפטיות לו עקב תביעה כאמור

מלא ובלעדי כלפי התאגיד וכלפי כל מי מטעמו, וכלפי כל צד שלישי אשר  בעל הדוכן יהא אחראי באופן .22

זק מכל מין וסוג שהוא, בין לגוף ובין לרכוש, ולרבות הפסד  יתבע את התאגיד ו/או מי מטעמו, בגין כל 

יים או עקב הפרת חובה שבדין או  זק כזה ייגרם, כולו או בחלקו, עקב מעשה או מחדל רשל רווח, אם 

ת הסכם זה, והכל על ידי  בעל הדוכן ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או על ידי כל מי מטעמו ו/או עקב הפר

 בשליחותו.

 

  אי תחולת יחסי עובד מעביד 

ם יחסי מזמין .23 קבלן עצמאי וכי בין -מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי יחסי הצדדים על פי הסכם זה ה

י י השירותים לו,  התאגיד לבין בעל הדוכן, עובדי בעל הדוכן, קבל ות ים ו ה שלו, הספקים השו המש

לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ובעל הדוכן מצהיר ומתחייב במפורש שלא לתבוע ו/או לדרוש לעצמו 

גד התאגיד בגין יחסי עובד מעביד.  זכות כלשהי מכל סוג שהוא כ

יין זה "מסגרת .24 יות של בעל הדוכן בלבד. לע ית"  הפעילות תתבצע במסגרות ארגו לרבות מציאת  -ארגו

יהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום  עובדים, העסקתם, 

לווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל בעל הדוכן. בעל  סוציאלי 

 או המועסקים על ידו בקשר לאירוע.הדוכן מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/
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תבע ו/או חויב התאגיד בגין כל תשלום שהיה על בעל הדוכן לשאת בו מכוח היותו המעביד של עובדיו 

זק ו/או הוצאה ו/או סכום  ו/או של המועסקים על ידו, ישפה בעל הדוכן את התאגיד לאלתר בגין כל 

 שתחוב בו , ולרבות בגין הוצאותיו המשפטיות.
  

  לום:תש
  

, הגבוה הכולל מהפדיון 10%או ₪  2,000עבור ההשתתפות באירוע, בעל הדוכן ישלם לתאגיד סך של  .25

 . יהםמב

 01.03.2020 מיום  יאוחר לא ישולם ₪ 2,000 של סך .26

תון צריכת חשמל כולל תכולת תפריט כולל מחירים, בצירוף  ,הסכם חתום .27 אישור  הרחבת ביטוח ו

תן לתאגיד עד לתאריך    (עם הגשת ההסכם). 09.01.2020ציוד חשמל יי

ות תתבצעלאחר סיום האירוע  .28  מתוך לאחוז תשלום השלמת בגין הדוכן לבעל התאגיד בין התחשב

 ..202030.4 ליום עד יתבצע סופי חשבון גמר. הכולל הפדיון

 

 כללי 

ערך על כך מסמך בכתב החתום ע"י לא  .29 וי ו/או ויתור בהוראות הסכם זה אלא אם  יהיה תוקף לכל שי

י הצדדים.  ש

שום ויתור שיוותר התאגיד לבעל הדוכן במקרה מסוים לא ייחשב תקדים ו/או ראייה להסכמה לויתור  .30

ו גזירה שווה.   כזה במקרה אחר, ולא ילמדו ממ

ן כמפורט במבו .31 וי כתובתו. כל כתובות הצדדים הי הו על שי א להסכם זה כל עוד לא הודיע צד למש

הו בהתאם לכתובות הרשומות בתחילת הסכם זה,  הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי כל צד למש

יף הדואר. 72תיחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר    שעות מעת מסירתה בס

וגע להסכם זה תהא .32 סמכות השיפוט הייחודית לבית  מוסכם ומוצהר כי בכל מחלוקת בין הצדדים ב

 .בלבד המשפט השלום המוסמך בעיר אילת ובית המשפט המחוזי בעיר תל אביב

 

  

  _____חתימה וחותמת בעל הדוכן: __________________

  

  ________ ת.ז : __________________שם החותם: ____________

  

  תאריך: _____________
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  ספח א' 

  

  

  תפריט 

  

  מחיר                 הפריט שם 

  

_________________________________                                        _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

  

  

  

  

  

  צריכת חשמל  (מכשירי חשמל)

  

  

דרשת               שם המכשיר   צריכה 

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  

_________________________________      _______  


