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קול קורא לקבלת היתר להפעלת משאיות מזון ""Food Trucks
ומשאיות חנות ""Shop trucks
עיריית חיפה מזמינה בעלי משאיות מזון " "Food trucksומשאית מסוג חנות
" "ShopTruckהעומדים בדרישות קול קורא זה ותנאיו המפורטים להלן,
להגיש בקשה לקבלת היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות במקומות
ייעודיים הפזורים ברחבי העיר חיפה.
.1

תנאים כלליים:
1.1

היתר להפעלת משאית מזון (" )"FoodTruckו/או משאית מסוג
חנות (" )"ShopTruckינתנו מכוח ובהתאם להוראות חוק רישוי
עסקים התשכ"ח 1968 ,וחוק העזר לחיפה (רוכלים) ,תש"ם.1980-

1.2

ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות יינתן לתקופה של שנה
אחת (המהווה "פיילוט") והוא יוארך מדי שנה בשנה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי של עיריית חיפה ,נכון למועד פרסום הקול קורא,
ובהתאם לדין.
תקופת הארכת ההיתר כפופה למדיניות עיריית חיפה ,ככל שתשתנה
מעת לעת.

1.3

ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות יינתן במקומות
ייעודיים הפזורים ברחבי העיר חיפה ,כמפורט במפה המצורפת לקול
קורא זה ובהתאם למפרט הקבוע בה .לינק למפה :
. https://arcg.is/1SbK1P

1.4

בכל מקרה בו תוגש יותר מבקשה אחת לקבלת היתר להפעלת
משאית מזון או משאית חנות במקום ייעודי אחד ,תיערך הגרלה בין
כלל מבקשי ההיתר לאותו מקום ייעודי כאשר בהגרלה תינתן
עדיפות לתושבי העיר חיפה.

1.5

מבקש היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות רשאי להגיש
בקשה להיתר להפעלה של יותר ממשאית אחת ,במספר מקומות
ייעודיים.

1.6

בעל ההיתר או מי מטעמו העומד בדרישות קול זה ,יידרש להפעיל
את משאית המזון או משאית החנות בימים ובמועדים כפי שיקבעו
מעת לעת על ידי העירייה (נכון למועד פרסום הקול קורא – בימים
ראשון עד שישי) ובהתאם להוראות חוק עזר לחיפה (פתיחת עסקים
וסגירתם) ,התש"ט.1949-

1.7

הפעלת משאית מזון או משאית חנות תיעשה על פי דרישות הדין.

________________
.2

.3

תנאי סף:
2.1

מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון בעל ניסיון בהפעלת משאית
מזון ו/או עסק של מזון בשנת  2019לפחות.

2.2

ברשות מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון אישור משרד התחבורה
ואישור תברואן מעיריית חיפה או משרד בריאות על פי הצורך.

2.3

מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות מנהל ספרים
כדין (עוסק מורשה; עוסק רשום; תאגיד).

2.4

מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות לא הורשע
בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה על חוק ההגבלים העסקיים,
תשמ"ח 1988-ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו ארבע שנים מיום
פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת
הקלון.

ביטול היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות:
3.1

עיריית חיפה תהיה רשאית לבטל את ההיתר להפעלת משאית מזון
או משאית חנות בכל מקרה בו פעל בעל היתר להפעלת משאית מזון
או משאית חנות בניגוד להוראות קול קורא זה או בניגוד להיתר
הרוכלות ו/או הוראות הדין.

3.2

ביקשה עיריית חיפה לבטל היתר להפעלת משאית מזון או משאית
חנות  -יוזמן בעל ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות
לשימוע בסיומו תתקבל החלטת עיריית חיפה.

 .4שונות:
4.1

מבקש ההיתר יצרף לבקשה מידות של המשאית וצילום (זווית חזית
וצד) של משאית המזון או משאית החנות.

4.2

משאית המזון או משאית החנות תעמוד במיקום שיקבע על פי
שילוט אותו תציב העירייה.

4.3

למבקש שמורה האופציה לקבלת היתר למיקום על פי מפה ייעודית
ו/או מיקום לילה ו/או עבור אירועים ופסטיבלים בלבד.

4.4

בעל ההיתר מתחייב להפעיל את משאית המזון או משאית החנות
בכל יום ,בהתאם להוראות ההיתר ,במקום המיועד.

4.5

בכל מקרה בו בעל ההיתר לא יפעיל את משאית המזון או משאית
החנות לתקופה העולה על  14ימים ומבלי שהודיע למחלקה לרישוי
עסקים בעיריית חיפה על כוונתו להעדר – יפקע היתר הרוכלות
לאלתר ,בלא הצורך בזימון בעל ההיתר להליך של שימוע.

________________
4.6

בעל ההיתר יהיה רשאי להציב על משאית המזון או משאית החנות
שילוט (במידות וצורה) כפי שיקבע ויותר על ידי עיריית חיפה.

4.7

בעל ההיתר יהיה רשאי להגיש בקשה להצבת שולחנות וכסאות.
ככל שתוגש בקשה למתו היתר להצבת שולחנות וכסאות תבחן
עיריית חיפה את הבקשה על פי הכללים הנוהגים בעיריית חיפה מעת
לעת.

4.8

בעל ההיתר יישא בתשלום אגרות כמפורט להלן:
 4.8.1אגרת היתר רוכלות;
 4.8.2אגרת שילוט;
 4.8.3אגרת היתר להצבת שולחנות וכסאות – ככל שניתן.

 . 5את המידע ,הדרישות והתנאים לקבלת היתר להפעלת המשאיות ניתן למצוא :
באתר https://www3.haifa.muni.il/business/foodTruck.aspx
או בדוא"ל FoodTrucks@haifa.muni.il :
או דרך פניה למחלקה לרישוי עסקים ,רחוב ברוולד  , 5קומה , 3
טלפון04-8356975 :
המועד האחרון להגשה עד לא יאוחר מתאריך  1.6.20בשעה 09:00
שאלות הבהרה תתקבלנה עד תאריך 1.5.20
תשובות לשאלות ההבהרה עד תאריך 20.5.20

________________

נספח א'
תצהיר  -יחיד
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת
כדלקמן:
.1

אני מגיש תצהיר זה כחלק מבקשתי לקבלת היתר להפעלת משאית מזון או
משאית חנות.

.2

ברשותי אישור תברואן עיריית חיפה משרד הבריאות להפעלת משאית מזון
ולממכר אוכל או אדרש לכך טרם הפעלת המשאית .

.3

אני מנהל ספרים כדין.

.4

הנהג במשאית המזון או במשאית החנות יהא בעל רישיון נהיגה ישראלי
כדין.

.5

לא הורשעתי בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה על חוק ההגבלים
העסקיים ,תשמ"ח 1988-ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו ארבע שנים
מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת
הקלון.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________

אני הח"מ עו"ד _______ מ.ר _______ .מרח' ________ מאשר כי מר/גב'
_______ ת.ז ______ .המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום
__ ,לחודש ______  2020על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף
התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א.1971-
__________________ ,עו"ד

________________
נספח ב'
תצהיר  -תאגיד
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת
כדלקמן:
.1

אני מורשה חתימה במציע כחלק מבקשת המציע לקבלת היתר להפעלת
משאית מזון או משאית חנות.

.2

ברשות המציע אישור תברואן עיריית חיפה משרד הבריאות להפעלת
משאית מזון ולממכר אוכל או אדרש לכך טרם הפעלת המשאית .

.3

המציע מנהל ספרים כדין.

.4

הנהג במשאית המזון או במשאית החנות יהא בעל רישיון נהיגה ישראלי
כדין .

.5

התאגיד וכל אחד מבעלי מניותיו לא הורשעו בפלילים בעבירה פיסקלית
ו/או בעבירה על חוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח 1988-ו/או בעבירה מסוג
פשע וטרם חלפו ארבע שנים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה
קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________

אני הח"מ עו"ד _______ מ.ר _______ .מרח' ________ מאשר כי מר/גב'
_______ ת.ז ______ .המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום
__ ,לחודש ______  2020על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי כאמור בגוף
התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א.1971-
__________________ ,עו"ד

________________
נספח ג'
אישור ואימות זכויות חתימה וחותמים  -תאגיד
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח _____________ מאשר בזאת כדלקמן:
.1

בעלי זכויות החתימה במציע הם
 _________ 1.1בעל ת.ז;_________ .
 __________ 1.2בעל ת.ז.________ .

.2

בעלי זכויות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.

_________________
תאריך

____________________
עו"ד/רו"ח

________________

