
 

 

 כתב הצהרה והתחייבות

במיזם "קונים קרוב לבית" לקידום העסקים המקומיים  שתתףלהבתי עסק קול קורא ל
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 _________________ נושא ת.ז ____________* מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: אני הח"מ

 

*במקרה בו כתב התחייבות מוגש בשם תאגיד, הריני מצהיר כי הנני מורשה מטעם התאגיד 

_______________  ח.פ/ ע.מ______________ לחתום על כתב התחייבות זה, וכי חתימתי 

 מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 

 :פרטי העסק .1

 _____________________.שם בית העסק: 

 .כתובת: ___________________________

 .תחום הפעילות: _____________________

]פרטים אלו ישמשו את העירייה לצורכי הפרסום ברשימת העסקים/ בעלי המקצוע 

 המשתתפים במיזם[.

 
 הצהרות והתחייבויות .2

 
קרוב לבית" של עיריית השתתפות במיזם "קונים הקול הקורא לצורך פרטי קראתי את  .2.1

 ואני מסכים לכל האמור בו. לקידום העסקים המקומייםרעות -מכבים-מודיעין
 

אני מתחייב לאפשר את מימוש הזכייה לכל הזוכים בהגרלה במעמד ביצוע העסקה  .2.2
בפועל, בהתאם לרשימת הזוכים שתימסר לי ע"י העירייה, ולעדכן את העירייה בדבר 

 ך.פרטי המימוש, ככל שאדרש לכ
 
מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתף אני מצהיר כי אין לי ו/או לבית העסק כל  .2.3

ולחתום על כתב התחייבות זה, וזאת הן מבחינת התחייבויות קודמות או  במיזם
 קיימות כיום.

 
המיזם ו/או גריעתי מרשימת בתי העסק ואנשי אני מתחייב כי במקרה של ביטול  .2.4

מכל סיבה שהיא בכל עת, לא תהיה לי כל טענה ו/או  המקצוע המשתתפים במיזם
 דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

 
כי הרוכשים זכו בהגרלה במעמד ביצוע העסקה, דוק לבבאחריותי הבלעדית  ידוע לי כי .2.5

 מהעירייה.  בהתאם לרשימת הזוכים שאקבלוזאת 
 

י המקצוע בתי העסק ובעלידוע לי ואני מסכים כי העירייה תפעל לפרסום רשימת  .2.6
ובאמצעי המדיה השונים )רשתות העירוני באתר האינטרנט  המשתתפים במיזם

על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך חשיפת בית העסק  חברתיות, פליירים וכד'(
 .   וההשתתפות בהגרלה

 
אני מסכים כי העירייה לא תהיה חייבת לפנות אליי ו/או לבית העסק טרם ביצוע  .2.7

 הפרסומים כאמור, ובהגשת בקשה זו הנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 
 



 

 

פן לטיב ואיכות המוצרים ו/או אני מסכים כי העירייה לא תהא אחראית בשום או .2.8
 י במיזם נשוא קול קורא זה.השתתפותבמסגרת השירותים שיינתנו על ידי 

 
אינה מקנה לי ו/או לבית העסק דוע לי כי ההצטרפות לרשימת בתי העסק ובעלי המקצוע י .2.9

מהעירייה ו/או מי מטעמה, למעט התמורה המגיעה לי בהתאם זכות כלשהי או הטבה 
 לתנאי הקול הקורא.  

 
בכתב התחייבות מובהר בזאת כי נכונותן של הצהרותיי שפורטו לעיל הן תנאי מהותי  .2.10

העסק ו/או  זה, וכי אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ייחשב כהפרה יסודית מצד בית
 . בעל המקצוע וישמש כעילה לגריעתו מהרשימה

 
הנני מתחייב להודיע לעירייה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיי, לרבות על כל  .2.11

בהתאם  לתי להשתתף במיזםמגביל את יכו החלטה ו/או צו שניתן כנגדי האוסר ו/או
 לכתב התחייבות זה. 

 
 אני מצהיר כי קראתי את כתב התחייבות זה ואני מסכים לכל האמור בו. .2.12

 
תחייב לערוך את הביטוחים המקובלים המתחייבים בהתאם לסוג ההתקשרות, מהנני  .2.13

 ה והיקפה.  יאופי
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 __________________ ת.ז __________________ שם פרטי ומשפחה:

 

 :הקשר מטעם בית העסק בעלפרטי 

 שם: ______________________

 טלפון: ____________________

 

 

 


