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)מרכז קהילתי  לקידום ההתיישבות בגלילמשגב הגליל עמותה בלעדיות למזמין: 

 משגב(
 

במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט 

 כי מענה למכרז.לצור

 משגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגליל מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מזמין

 )המזמין(.

מסמכי המכרז ניתנים למציע לצורך קבלת מידע על מכרז. אין להשתמש או להעביר בכל 

 צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה למכרז.
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 כללי .1
 

 –)להלן  , מרכז קהילתי משגבגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגלילמש
להלן, להציע תנאי הסף המפורטים "המזמין"(, מזמין בזה מציעים, אשר מתקיימים בהם, 

מרכז קהילתי הפועלים באמצעות  בבתי הספר, הצעות לאספקת ארוחות לילדים בצהרונים
 (.בהתאמה ""השירותים -ו "מוסדות החינוך")להלן:  משגב

 
 היקף השירות: 

 מנות. 90-כהמזמין מעריך כי כמות המנות המוערכת ליום  הינה  -כמות המנות 
 .כיתת צהרוןמוקדי חלוקה יומית, כולל חלוקה לכל  2מוקדי חלוקה: 

 הצעת המחיר צריכה להתבסס על נתונים אלו.
 שמים בפועל.לכמות הנר כי, המידע הנמסר בסעיף זה הינו בר שינוי בהתאם יובהר

 
 תקופת ההתקשרות .2

 
עד מועד או  30.6.2022ותסתיים ביום עם חתימת ההסכם  ההתקשרות עם הזוכה תחל

 .שנת הלימודיםסיום 
, לתקופה פעמים 3המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, להאריך את תוקף ההתקשרות עוד 

 "התקופה המוארכת"(. )להלן של שנה אחת בכל פעם
 

בקיום  ,ת משבר הקורונה ו / או כוח עליוןהנחיוהינה בהתאם ל שרותההתק –יושם אל לב 
, אלא אם כן נקבע 30.6.2022 -צהרונים למיניהם. למען הסר ספק שנת לימודים מסתיימת ב

 ביה"ס של החופש הגדול. –שבועות  3בנוסף, תיתכן קייטנה של  אחרת.
 

 ההצעה .3
 

. מע"מ כולל לאש"ח  09.71למנה שלא יעלה על  מחיר מירביבמסגרת המכרז נקבע  .א
  הצעה שתחרוג מהמחיר המירבי שנקבע תפסל ולא תובא לדיון.

 
המציע נדרש למלא, בצורה מלאה, את הצעת המחיר כפי שהיא מופיעה  .ב

למעט הוספת  -תוספת או גריעה  -לחוברת המכרז, בלא כל שינוי  בנספח א
 . המחיר המוצע עצמו

  סל על הסף.הצעתו תפ -מציע שלא מקיים הוראה זו 
 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על  .ג

ידי שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו 
 על שם המציע בלבד.

 ותאת ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט בחוברת המכרז; ובלווית הצהר
לחוברת  ו ג' 'ב יםבנספחפי הנוסח המופיע על ידי המציע, ל ותהחתומ
  המכרז.

 
 ע"פ המפרט המופיע והמצ"בבצהרוני בתי הספר למנה על המציע לתת הצעת מחיר  .ד

 המפורטים בהצעת המציע.
 

עותקים, על גבי הצעת המציע  2 -הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב .ה
 י התיקון בחתימה וחותמת.)בעט(. כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על יד

 
מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות  .ו

וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  
אספקת הארוחות כולל הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה, פריקה 

למעט מס  ,ההיטלים, המסים ותשלומי החובה את כלומסירה של הארוחות. 
 את כל חלוקות הסיכון המפורטות במכרז.ו ערך מוסף

 .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו
 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה,  .ז
וקבלת תמורתו )אם יזכה  ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה

 במכרז(.
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)שיתווסף לתשלום כשיעורו ביום ביצוע  מע"מ יכללוהמחירים המוצעים לא  .ח
 .התשלום(

 
 שימו לב: 

בתוך המעטפה הגדולה בה תוגש  במעטפה נפרדת וסגורהאת הצעות המחיר יש להגיש 
 חוברת המכרז על כלל נספחיה.

 
 רכישת חוברת המכרז: .4

 300סר למציעים תמורת תשלום דמי השתתפות של המכרז על צרופותיו יימ .א
מזומן  או בשיק העברה בנקאית, בש"ח )כולל מע"מ(. סכום זה ישולם ב

במשרד המרכז הקהילתי, אולם ספורט משגב בנקאי בלבד במשרדי המזמין, 
  9902322-04/  9902394-04 :בתיאום מראש במס' הטלפון הגביהמחלקת 

מקרה הסכום האמור לא יוחזר לרוכש, אפילו ; ובשום 202112.91.החל מיום 
 אם המכרז יבוטל.

ין עותק ממסמכי המכרז יוצג במשרדי המזמין ובאתר המזמ
www.misgavcenter.org.il .לעיון בלבד 

שפרטיה  אושרת סולומוןל -באמצעות דוא"ל הסבר נוסף והכוונה ניתן לקבל 
 מצויים בראש חוברת המכרז.

תפות במכרז תמורתה יורשה להגיש הצעה רק מציע שרכש את דמי ההשת .ב
והמציע נדרש  לצרף להצעתו את הקבלה שקיבל בעת רכישת חוברת למכרז; 

 .המכרז

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על  .ג
 המציע.

 -כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן משלים  .5
המזמין שומר לעצמו את הזכות והמונע סתירות כלשהן.  -רעהו  החלק האחד את

לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה 
 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים.

 בהירות:-סיכוני אי .6

חשבונו את  הפירוט המצוי במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל .א
כל הבירורים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה 
הצהרה של המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך 
כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך 

טענה בדבר על מצגי המזמין בענין זה. ממילא, לא תישמע מצד מציע כל 
ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, או המופיע -טעות או אי

 בו, או שאינו מופיע בו.

בהירות -בהגשת הצעתו המציע מביע הסכמתו לכך, כי הסיכון של אי .ב
במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו; והמחיר שהמציע נקב בהצעתו 

 משקף גם את הסיכון האמור.

ים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז, ולהגיש הצעותיהם בהתאם המציעים מתבקש .7
לכתוב בו. את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטיה, שינוי או 

 ( עשויים להביא לפסילת ההצעה. לענין זה יובהר:סטיה -חוסר )להלן יחדיו 

המזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטיה מהותית מתנאי  .א
 המכרז.

המזמין אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז;  .ב
על פי  -וממילא גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה 

 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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ירשה  -החליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטיה לא מהותית  .ג
תוקנה הסטיה תוך  לא הוא למציע לתקן את סטייתו תוך פרק זמן שיקבע.

 תחשב היא לסטיה מהותית, ותביא לפסילת ההצעה. -פרק הזמן האמור 

 ערבות בנקאית לקיום המכרז .8

לטובת המזמין ש"ח  6,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .א
הערבות תיועד להבטחה של  .20224.10.להבטחת קיום המכרז בתוקף עד ליום 

המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר ספק, יודגש כי לא קיומם של תנאי 
על  תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.

הצעה שלא תצורף לחוברת המכרז.  דבנספח הערבות להיות בנוסח המופיע 
  .לה ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף

אית )הן לקיום המכרז והן המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנק       .ב
   להבטחת קיום הסכם ההתקשרות( בתנאים הבאים: 

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .1

 המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .2

להגשת  המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  .3
 רז.ההצעות במכ

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז   .4
 שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

הבנקאית מהווה פיצוי ולענין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות 
שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם מוסכם מראש, 

  כתוצאה מסתברת של ההפרה. למזמין
כי ניזוק  לגרוע מזכותו של המזמין להוכיח, אין באמור בסעיף זה כדי

   בסכום הגבוה מסכום הערבות. 
 

  המזמין יחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.  .ג

הערבות הבנקאית לפי סעיף זה תוחזר לזוכה במכרז, לאחר המצאת הערבות  .ד
 חוזה ההתקשרות, כמפורט להלן. הבנקאית לקיום

 :ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות .9

 ערבות בנקאית לביצוע למזמין יהיה חייב להמציא במכרז שיזכה מציעה
 00020,המכרז, בגובה תנאי הסכם ההתקשרות המצורף להתחייבויותיו על פי 

הערבות  .החוזית ותימים מתום ההתקשר 90, אשר תהא בתוקף עד לתום ש"ח
לקיום ההסכם תומצא הבנקאית הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם האמור. 

 על ידי המזמין. חתימת ההסכם סמוך לאחר למזמין

אחוזים( מהיקף  עשרה) 10%בגין התקופה המוארכת, גובה הערבות יעמוד על 
בהתאם לכמות  חושב על ידי המרכז הקהילתיהשנתי הצפוי כפי שי ההתקשרות

 .צפויהמנות הה

 :הצהרות המציע, תנאי סף, מסמכים ואישורים .10

 : הצהרות המציע 

בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר בפני המזמין הצהרות אלה זאת מבלי לגרוע 
 מהצהרות נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז(:

כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למזמין, אם יזכה  .א
 במכרז.
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כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל   .ב
מטעם העיריה, משרד הבריאות וכל  לרבותדין לניהול פעילותו העסקית; 

 הרשויות המוסמכות, ובנוסף, תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל.

יפעל בהתאם  מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא המציע
תנאים תברואתיים בפרט בהתאם לתקנות רישוי עסקים )לכל הוראות הדין בעניין ו

, תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים 1972 –לעסקים לייצור מזון(, התשל"ב 
, צו הפיקוח על מצרכים 1971 –להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם(, התשל"א 

חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(,  1985 –ושירותים )איכות מזון(, תשי"ח 
"הנחיות משרד הבריאות  29.06.2015מיום  10/2015חוזר מס'  2015 –התשע"ו 

וכל הוראת דין אחרת הדנה בהכנת מזון, עיבוד מזון, לאכול ולגדול בצהרונים", 
 .טיפול במזון, קירור מזון, הובלת מזון, וכן לבוש, ניקיון ובריאות העובדים, וכיוצ"ב

לענין זה המציע מתחייב להמציא רישיון להובלת מזון או הסכם עם חברת 
 .הובלת מזון, אשר הינה בעלת רישיון כאמור

כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על  .ג
 פי המכרז. 

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על  .ד
וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים  פי המכרז

 לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון  המציע .ה
והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על 

למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות ידו אחר הוראות החוק 
  .2001 –לקטינים , התשס"א 

כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות  .ו
בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור 

והוגנת בעבור כל לעיל, הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה 
הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין 

 לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות  .ז
התחייבות מותנית(, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו )אם 

או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על  יזכה(,
 פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס  .ח
הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו 

 )אם יזכה במכרז(.

ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו כי לא מתנהל נגדו,  .ט
ולא וכיוצ"ב; וכי  םפירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכי

אשר עשויים לפגוע ביכולתו של  ,מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים
 .)אם יזכה בו( המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז

המציע מתחייב  -גשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל היה ולאחר ה
 להודיע על כך למזמין לאלתר.

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט  .י
ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות 

מי שהצהיר במפורש, כי לא הציע האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כ
ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל 
ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע  המזמין
להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה  המזמיןיב כלפי כמי שהתחי

  בנושא.מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב 
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על המציע לצרף להצעתו תצהיר של מנכ"ל החברה, המעיד על התקיימות 
 .לחוברת המכרז 'בבנספח דרישות סעיף זה; זאת לפי הנוסח המופיע 

 תנאי הסף

תנאים אחרים המפורטים בחוברת המכרז, הזמנה זו מיועדת מבלי לגרוע מ .11
 למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות, ולהם בלבד:

העומדים במועד הגשת  ,תאגידים רשומים כדין בישראלרשאים להציע הצעה,  .א
  :התנאים המפורטים להלן בכלהצעות, 

 
ות חינוך, למוסד בייצור ואספקה של ארוחות חמש שנים לפחותניסיון מוכח של  .ב

להוכחת העמידה  מנות ביום )בממוצע חודשי(. 500בהיקף פעילות מצטבר של לפחות 
על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר את פעילות המציע כאמור  בתנאי זה

 .לשנים הרלוונטיות
 .של המציע עצמוהניסיון צריך שיהא 

 

 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל. 
 

( להם נתן המציע בעדיפות מוסדות חינוךלקוחות קודמים )משלושה המלצות  .ג
 .   ארוחות ביום במשך לפחות שנתיים 200לפחות שירותי הסעדה של 

 
 .    למכרזה כנספח המפורט על המציע לצרף להצעתו המלצות בנוסח 

 

י"ח רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תש .ד
– 1957. 
 

 על המציע לצרף להצעתו העתק מהרישיון התקף כאמור.
 

המציע מפעיל באופן שוטף וקבוע לפחות מטבח פעיל אחד ויש בידיו רישיון תקף  .ה
לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית לפי חוק רישוי עסקים, 

  , לכל מטבח, כאמור.1968-תשכ"ח
 

אשר בבעלותו או מושכר על ידו. המטבח יהיה כזה  על המציע להחזיק מטבח מבשל .ו
המשרת את המציע בלבד, מנוהל ומפוקח על ידו. מטבח מבשל לעניין זה יחשב 

ים רהכולל את כל המכשור ו/או אבזור ו/או מכונות ו/או תנורים ו/או מקר כמטבח
ו/או כל מתקן אחר הנדרש להכנת מזון מחומרי גלם טריים כמפורט להלן 

"( וכוח אדם אשר נדרשים לצורך אספקה ומתן השירותים כהגדרתם םהמכשירי)"
בהסכם ההתקשרות ו/או בתנאי הבקשה לקבלת הצעות ובפרט לצורך הכנת מנות 
מזון מידיי יום מחומרי גלם טריים מספקים מאושרים ומפוקחים ולרבות אך לא 

שוקיים בשר בקר ו/או חלקי עוף לרבות אך לא רק כרעיים ו/או  100%רק, נתחי 
  מות יבשות, ירקות טריים ופירות טריים. יו/או חזה עוף, פחמ

 
על המציע להיות בעל רשיון עסק תקף ורישיון ממשרד הבריאות. לצורך הוכחת  .ז

  מהרישיונות.  המציע לצרף להצעתו העתק  העמידה בתנאי סף זה על
 

וא המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסק, כאמור לכל מטבח שה על .ח
  מפעיל ופירוט של המטבחים וכתובתם.

 
ולצרף  נות הראשית לישראלבשניתנה מאת הר על המציע להיות בעל תעודת כשרות .ט

להצעתו העתק/ים תואם למקור של תעודת/ות כשרות לכל מטבח ברשימת 
 המטבחים.

 
להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנוסח המצורף  .י

 . כרזלמג כנספח 

 
 ,1להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כנספח  .יא

עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו )במבוא   2 -: המציע ישלים בכדלקמן
להסכם(, ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו 
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ההסכם, כשהם  המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי
 חתומים במקור, להצעתו.

 
אוטונומית, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על  להצעה יש לצרף ערבות בנקאית .יב

וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז  20224.10. ליוםבתוקף עד , ₪ 6,000סך 
הערבות תיועד להבטחה של קיומם של במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. 

ז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבלנה ערבות תנאי המכר
תצורף לה  אהצעה של של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.

 ד'בנספח על הערבות להיות בנוסח המופיע  ערבות בנקאית תיפסל על הסף.
 לחוברת המכרז. 

ה הצעתו תיפסל ולא מציע אשר לא יגיש הצעתו ערבות בהתאם לאמור בסעיף ז
 תובא לדיון.

 
המזמין יהיה רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד 

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.
 

על המציע לצרף מבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת המכרז,  .12
 -מכים המפורטים הצעה שלא יצורפו לה המס. להצעתו את המסמכים הבאים

 . ואלה המסמכים:לא תתקבל

תוגש במעטפה  –לחוברת המכרז  נספח אהצעת מחיר על גבי  .א
 .נפרדת

 ' לחוברת המכרז;בהצהרת המציע, בנוסח המופיע בנספח  .ב

המציע, בנוסח המופיע בנספח ג' לחוברת הצהרת והסכמת  .ג
  המכרז;

 תעודת התאגדות מאומתת של המציע; .ד

שור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע אישור רישום המציע ואי .ה
 וסמכותם לחייבו בחתימתם.

אישור בר תוקף על שם המציע מאת פקיד השומה או רואה  .ו
חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק 

-מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז
1976; 

  תעודת עוסק מורשה על שם המציע; .ז

 קבלה של רכישת הזכות להשתתף במכרז; .ח

, כדלקמן: 1כנספח הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז  .ט
סכם, את שם המציע וכתובתו עותקים של הה 2 -המציע ישלים ב

להסכם(, ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי )במבוא 
תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום 

את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור,  המיועד לכך, ויצרף
 להצעתו.

 מנות ה מספרמצטבר של הפעילות ההצהרה של רו"ח המציע מהו היקף   .י
 , במונחי ממוצע חודשי,השנים האחרונות חמששל המציע בהשנתי 

 .ב' בתנאי הסף11וזאת בהתאם לסעיף 

לטובת המזמין להבטחת קיום ₪  6,000"ס ערבות בנקאית אוטונומית ע  .יא
 .נספח ד – 10.4.2022כרז בתוקף עד ליום המ

ארגונים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או  שלושההמלצות מלפחות  .יב
המצורף  ה נספחעסקיים, אשר קיבלו שירותים דומים מהמציע על גבי 

  .לחוברת המכרז
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נספח  –תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים ושכר מינימום  .יג
 ו.

 .נספח ז –עבודה תצהיר רו"ח על עמידה בחוקי  .יד

, אשר צורך המכרזהודעה בדבר זהות איש הקשר מטעמו של המציע ל .טו
 המצורף לחוברת המכרז.  חנספח תוגש על גבי 

 תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל. .טז

 
 :הליך המכרז עד לשלב הגשת ההצעות

 :ברורים ושאלות .13

ות בדוא"ל, כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות, בכתב )לרב .א
ין ילכתובת הרשומה בכותרת המכרז(, בבקשות להבהרה או בשאלות בכל ענ

 הקשור למכרז. 

באמצעות בכותרת( הרשומה ) לאושרת סולומון את השאלות יש להפנות .ב
  שמצויינת בכותרת.כתובות המייל 

 ;12.202182.המועד האחרון להגשת השאלות הוא  .ג

קשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או ב .ד
המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן 

מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר ה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, תשוב
  קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור. 

 
בשעה  2.2021.4ד ליום מסמך מענה לשאלות יועבר לכל רוכשי המכרז ע .ה

16:00.  

מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, והוא  .ו
 לכל מי שירכוש את מסמכי המכרז.כאמור,  ,יישלח

שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של  סתירה, מציע שסבור שמצא .ז
 .יחויללא ד , בכתב,על כך למזמיןמתבקש להודיע  -המכרז או סעיף מסעיפיו 

 פה.-למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים בעל .ח

 :תוקף ההצעה .14

 .20224.10. - עד ליוםההצעה תהיה בתוקף  .א

מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת  ואינ המזמין .ב
 תוקפן.

תוקף ההצעות לתקופה  בבקשה להארכתלמציעים  המזמיןבמקרה של פניית  .ג
להחליט האם להאריך את תוקף שאי, לפי בחירתו, נוספת, יהיה כל מציע ר
 הצעתו; אם לאו; כאשר:

 יהיה הדבר בתנאי המכרז. -הוארך תוקף ההצעה  .א

על הארכתה  מזמיןמציע שסרב להאריך תוקף הצעתו, או לא הודיע ל .ב
 .לא ישתתף בהמשך תהליך הבחירה של ההצעות - כמבוקש
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 :מסירת ההצעות .15

המכרזים במשרדי המרכז הקהילתי, אולם  ההצעות יש להכניס בתיבתאת  15.1
. 12:00עד השעה  2202.1.10ספורט משגב ההצעות יוגשו לא יאוחר מיום 

 .הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא תידון

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת  15.2
ל כך לכל רוכשי חוברת יודיע הוא ע -ההצעות; ואם יחליט לעשות זאת 

המכרז, מיד עם קבלת החלטה בנושא. בהודעתו זו יציין המזמין את התאריך 
 המעודכן לתוקף הערבות הבנקאית.

 הגשת ההצעות .16
 

 במעטפה סגורההצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית, 
, בתיבת המכרזים של וכתובת המזמיןלאספקת ארוחות  2021/3 מס'מכרז נושאת ציון 

 .12:00בשעה  2022.1.10 םעד ליו  מרכז קהילתי משגב
 

 עסק בשליטת אישה

    –ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2היה המשתתף עסק בשליטת אישה, כמשמעותו בסעיף  
 , ידאג המשתתף להמציא אישור של רואה חשבון ותצהיר, כמפורט בסעיף הנ"ל. 1992         
   .1ט וטכנספחים מצ"ב ור והתצהיר, כאמור, האיש         

 
 לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא  
  שה, תבחר ההצעה יהתוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת א          
 צהיר.האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ות          

 
 בחינת ההצעות .17

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .א

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 
 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
חשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת המזמין רשאי לא להת .ב

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 
 שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 
המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון  .ג

 להגשת ההצעות. 
 

לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא המזמין אינו מתחייב  .ד
את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא לפצל כזוכה. המזמין רשאי 

שווים ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או 
ל לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כ

 טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה.
 

המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד  .ה
מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע 

המציע, גם  חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של
לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו 
המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים 

 שפורטו לעיל.

 
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף  .ו

בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה  כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת
 המפורטות להלן:
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 ביותר, במטרה  והיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לי המזמין .ז
תנאים את מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו ב ולהבטיח לעצמ

  המוקדמים; וזאת על פי אמות המידה הבאות:
 

 איכותהמכרז שייתן לה כל מציע. במסגרת המכרז יבחן המזמין את איכות שירותי  .1
מהציון הכולל במכרז, והיא תבחן, בין השאר, בעזרת ההמלצות  40%ההצעה תהווה 

  .שייתן המציע

 מהציון הכולל.  60%ניקוד הצעת המחיר יהווה  .2
 

 יהיה כדלקמן: בדיקת ההצעותתהליך  .18

כאמור לעיל המזמין יבחן את עמידת ההצעות השונות בתנאי  בשלב ראשון 18.1
 יפסלו.  -הסף שהוגדרו בחוברת המכרז. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף 

  בחן איכות ההצעה.ת בשלב השני 18.2

  תפתחנה הצעות המחיר, ויינתן ניקוד משוקלל להצעות. בשלב השלישי 18.3

ליך המתואר לעיל, המזמין יהא מוסמך לבטל את המכרז ולא סיום התהב .19
 בהצעה זוכה כלשהי; זאת, בין היתר, במקרים הבאים: לבחור

או בהליך בחירת  המכרז,שהתקיים פגם מהותי בהליך כאשר המזמין מצא,  .א
 ;ההצעה הזוכה

סר בתנאים המוקדמים להשתתפות, לאחר וטעות או ח המזמיןגילה  כאשר .ב
 קבלת ההצעות;

, ו, באופן המצדיק, לדעתהמזמיןאו השתנו צרכי  ,חל שינוי נסיבותם א .ג
 ; ביטול הליך ההתקשרות

אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה, כי הם מצדיקים את  .ד
 פסילת הצעות;

אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל, או להדברות  .ה
 בין המציעים.

האמור לעיל, אם בכל שלב משלבי המכרז המזמין ימצא כי נותר מבלי לגרוע מכלליות 
מציע יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, יהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של 

 .המציע הנותר או לבטל את המכרז

  :הודעה על זכיה וכריתת החוזה. 20

 
 .לזוכה/ים תימסר על כך הודעה בכתב .א

כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על  .ב
 .הבנקאית שהומצאה על ידו עם הצעתו

יודיע המזמין על כך למציע הזוכה,  –הוחלט על קבלת הצעה זוכה כלשהי  .ג
וידרוש ממנו להמציא ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם. 
סמוך לאחר העברת הערבות הבנקאית יחתום המזמין על ההסכם שאותו 

 יע צירף להצעתו. מועד כריתת החוזה יחשב למועד בו המזמין חתם עליו.מצ

לא העביר המציע שהודע לו על זכייתו ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לסעיף  .ד
, יודיע לו המזמין על ביטול זכייתו ויפנה למציע שזכה בניקוד השני הגבוה 9

 וכן הלאה. לעילביותר, ויחזור על התהליך המתואר 
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הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט  בנוסף ימציא .ה
 7נספח ב' לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך  -ב

 .ימים מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין על זכייתו

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את  .ו
למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת הזכייה בהודעה בכתב 

לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה 
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 המזמין על פי כל דין.

ערבות שבידו לגביה וכן בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את ה .ז
למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל 

 .הפסד שיגרם לו בגין כך

על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, כשהוא חתום כמפורט  .ח
 .לעיל

כל משתתף במכרז יהיה זכאי לעיין במסמכי המכרז )פרוטוקולים, ההצעה  .ט
 .1987 –אם להוראות תקנות העיריות )מכרזים( הזוכה וכו'( בהת

  :ביטול המכרז . 21
 

בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין 
 תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 
יך בחירת ההצעה מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהל .ו

  שהייתה אמורה להיות הזוכה;
 

במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים  .ז
  להשתתפות; 

 
חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך  .ח

  ההתקשרות;
 

ו להדברות בין אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל א .ט
  המציעים;

 
המזמין לא יהיה אחראית לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות  .י

  המפורטות לעיל. 
 

 :הוראות נוספות

 זכויות קניין:. 22
 

הם קניינו  -חוברת המכרז, תוכנה, הנספחים לה, ו/או כל חלק מאלה  .יא
ך הגשת המוחלט והגמור של המזמין. אין לעשות כל שימוש באלה שלא לצור

 ההצעה במכרז.

בהגשת הצעתם, המציעים מביעים הסכמתם לכך, שהמזמין יעשה שימוש  .יב
 מזמין.ה לכל צורך הקשור בפעילות -בהצעתם ובמידע הכלול בהצעה 

 
 ,בכבוד רב

 
      מרכז קהילתי משגב
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 תאריכים חשובים למכרז:

 נושא תאריך

 צהרוניםלאספקת ארוחות לפרסום מכרז  17.12.21

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 28.12.21

 16:00מענה לשאלות הבהרה יינתן עד השעה  4.1.22

 12:00מועד אחרון להגשת המכרז עד השעה  10.1.22

 תחילת הפעלהצפי משוער ל 23.1.22
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 טפסים ואישורים שיש להגיש במסגרת המכרז –נספחים לטופס ההזמנה 

 

 

 

 
 

 

 הערות סימונו המסמך

תעודת התאגדות מאומתת המעידה על כך שהמציע המועמד יצרף 

 ;ד מאוגד כדיןהוא תאגי

תעודת 

 התאגדות

יצורף על ידי 

המשתתף כאמור 

 א'. 11בסעיף 

מאת פקיד השומה או רואה החשבון  אישור בר תוקף על שם המציע

בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול 

 ; 1976-חשבונות(, תשל"ז

 ישורא

ניהול 

  ספרים

יצורף על ידי 

המשתתף כאמור 

 ו'. 12בסעיף 

מצורף למילוי על  נספח א' טופס הצעה מחיר

 -ידי המשתתף

יוגש במעטפה 

 .סגורה ונפרדת

 בנוסח המצורף 'בנספח  ה והתחייבות המציעטופס הצהר

  ג'נספח  מציעהצהרת והסכמת ה

  ד'נספח  נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

  1ד' נספח  נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

מצורף למילוי על  'הנספח  המלצות מלקוחות/גופים
 ידי המשתתף. 

  ו' נספח תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרי או לפי שכר מינימום

  ז' נספח  תצהיר רו"ח בדבר עמידה בחוקי עבודה

 בנוסח המצורף  ח' נספח איש קשר

 בנוסח המצורף נספח ט אשה עסק בשליטת

 בנוסח המצורף 1נספח ט תצהיר עסק בשליטת אשה
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 'אנספח 

 3/2021הצעת המחיר של המציע לאספקת ארוחות במסגרת מכרז מס' 
 

 (המזמין")להלן : "  מרכז קהילתי משגבאל: 
 _________________________________________________מאת: _______

 
 לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו, הצעתנו לאספקת ארוחות הינה כדלקמן: 

 
 מע"מ(   כולל לא)₪  –מחיר מוצע ב  תאור הפריט                

 
 

 בתי הספרמחיר מנה לצהרוני 
 

 
 ₪ ___________________ 

 

  כולל מע"מ. הצעה  לאש"ח  09.71למנה ע"ס של  מירביבמסגרת המכרז נקבע מחיר
 שתחרוג ממחיר זה תפסל ולא תובא לדיון.

 
הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא  .1

 ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 

 י  המחירים המוצעים על ידינו כוללים:אנו מצהירים כ .2
 

את כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספקת הארוחות, לרבות אך לא  .א
 רק, ייצורם, אחסונם והגשתם בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו  .ב
 סמכי המכרז ועל פי כל דין.בהתאם לאמור במ

 
את העלות הכוללת של הובלת הארוחות ממקום ייצורם ועד למקום היעד ואת כל  .ג

ההוצאות הכרוכות בהובלת הארוחות כאמור, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתם, 
 העמסתם ופריקתם.

 
כל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש  .ד

 מכללא, לרבות על פי כל דין.ו/או 
 

 
המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים 

 חלק בלתי נפרד מהצעתו. 
 
 
 

_______________________                                          ___________________ 
  חתימת המציע:      תאריך:                             
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 ב'נספח 
 הצהרות והתחייבויות המציע

 
 לכבוד 

 מרכז קהילתי משגב
 

 א.נ.,
 3/2021מס'  בצהרוני בתי הספרהצהרת המציע במסגרת מכרז לאספקת ארוחות לילדים 

 
 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   
 "המציע"( -)להלן 

_________________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה
 :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________________, ת.ז. __________ 

 
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

 כדלקמן:
  

. המציע מסכים לכל המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם .1
האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

 הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
 

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .2
ם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק ארוחות בהתא

 ההתקשרות.
 

 למציע ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בייצור ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך. .3
 

המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין  .4
ן אשר מונעת לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי די

 ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 
 

המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  .5
וההסכם הנלווה לו )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע 

ירותים על פי מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע הש התחייבויותיו האמורים. המציע
בפרט בהתאם לתקנות רישוי עסקים החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות הדין בעניין ו

, תקנות רישוי עסקים )תנאים 1972 –תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון (, התשל"ב )
, צו הפיקוח על 1971 –תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם(, התשל"א 

, וכל הוראת דין אחרת הדנה בהכנת מזון 1985 –)איכות מזון(, תשי"ח מצרכים ושירותים 
, ובדים, ניקיון ובריאות העעיבוד מזון, טיפול במזון, קירור מזון, הובלת מזון, וכן לבוש

  .וכיוצ"ב
 

חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, המציע מכיר את הוראות הדין ביחס למזון לרבות  .6
, הוראות הדין ההנחיותמוד בכל התקנים, התקנות, הצווים ועומד ויע 2015-תשע"ו 

והדרישות של משרד החינוך ומשרד הבריאות/ מכון התקנים/ שרותים וטרינאריים/ רשות 
מקומות, ובכל דרישה המוטלת עליו על פי דין )לרבות נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי 

 שיעודכנו מעת לעת.
 

דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי   כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי
 המכרז. 

 

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי   .7
המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך 

 ביצוע התחייבויותיו האמורות.
 

יו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובד מזמיןה .8
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר 
הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים, 

  .2001 –התשס"א 
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, ההתקשרות בהסכם )אם המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו   .9
על עצמו בחוזה )אם יזכה במכרז(.  ליזכה(, ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטו

 מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי:
 

 המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז; .א

המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות  .ב
 המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;

 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה  .10
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון 

 המכרז.בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת 
 

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות  .11
מותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו )אם יזכה(, או העלולה לשים 

 אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.
 

בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח המציע מתחייב לשאת  .12
 לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.

 

לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה,  .13
נגדו תביעות משפטיות  לא מתנהלותכינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 

ים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי לולבהיקפים כספיים אשר ע
 .)אם יזכה בו( על פי המכרז זמיןהמ
 

המציע אינו רשאי לגלות את הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .14
בצע כל פעולה שיש בה משום פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או ל

קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב 
המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל 
טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על 

או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר  המזמיןטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החל
להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו,  המזמיןמטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי 

  בנושא.קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב 
 

יום  90ביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת ל .15
מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, 
כנדרש בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי 

ט על ידכם הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחול
 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו  .16
מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 

  דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

המציע מתחייב להודיע  על  -אחד האירועים דלעיל  היה ולאחר הגשת הצעתו קרה .17
 כך למרכז לאלתר.

 
 אישור עו"ד

 
 -אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו
 -_____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 

תי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את ____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהר
האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, 

 וחתמו עליה בפני. 
 
 

 ______________________, עו"ד       
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 'גספח נ
 הצהרת והסכמת המציע

 3/2021שמספרו  מרכז קהילתי משגבלמכרז 
 "המכרז"( -)להלן 

 לכבוד: 
 קהילתי משגבמרכז 
 "המרכז"( -)להלן 

 
 פרטים

 
 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   
 "המציע"( -)להלן 

 

__________, ומר ,  ת.ז. _________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה
 המציע,לחוד ובשם ו ביחדמצהיר/ים בזאת, _________________, ת.ז. __________ 

 :כי
 
הצעת המציע למכרז. ההצעה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז, ובעצם  בזאתגשת מו .1

הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז )לרבות מסמך השאלות 
והתשובות ופרוטוקול מפגש המציעים(, ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז )אם 

 נזכה בו(.

ותנאיו וקיבלנו  קראנו בעיון את המכרז, על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו .2
הבהרות לגבי כל נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות 

 לא נכונה מצידו את תנאי המכרז והחוזה.

המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין המרכז,  .3
ייב כי והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתח
 כל הנדרש בפרויקט יסופק, יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז.

המציע מתחייב כי לא ימחה )יעביר( לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי  .4
 המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.

 מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז. .5

 

 תאריך: ___________
 

________________ _________________ 
 שם: שם:
 ת.ז.: ת.ז.:

 

 
 דאישור עו"

 
, מ.ר. ______ מרח' ____________________, ________________ אני הח"מ עו"ד

מאשר בזה כי התאגיד )שם( _______________________  ח.פ.____________ קיבל 
לחתום על ההתקשרות שמכרז ולהגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם  החלטה כדין

________________ חתמו על  -________________ ו מסמך זה.  הנני מאשר כי ה"ה
להגיש את ההצעה, ולחתום גם על הצהרה המורשים מטעם התאגיד  הצהרה זו בפני, והם

ועל הסכם ההתקשרות,  וז הצהרהחתימתם על  .זו וגם על הסכם ההתקשרות שבמכרז
 מחייבת את התאגיד. ,אגידבצירוף חותמת הת

 
________________ _________________ 

 חתימת עו"ד תאריך
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 ד'נספח 

 
 נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

 
 

 תאריך : __________
 לכבוד

 מרכז קהילתי משגב
 המרכז( -)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________
   

ששת ש"ח )במלים:  000.6הסכום של סילוק כל סכום בגבול הננו ערבים בזאת כלפיכם ל
)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ₪(  אלפים

שפורסם  3/2021______________________ )להלן: "המציע"( בקשר עם מכרז מס' 
 למכרז. על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו

 
ם ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה סכו

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום 

 ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 
 

ו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום אנ
הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 

בות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע ער
בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא 

 תיענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

 חתימה  כתובת הבנק                                        שם הבנק                
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 1נספח ד/
 
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם
 

 
 תאריך : __________

 לכבוד
 
 קהילתי משגבמרכז 

 המרכז( -)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________
   

ם: ש"ח )במלי 00020.ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של הננו 
ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת  אלף עשרים

______________________ )להלן: "הספק"( בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות 
שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק  3/2021זכייתו במכרז מס' 

 כלפיכם, במסגרת ההסכם.
 

דד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה סכום ערבות זו צמוד למ
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום 

 ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 
 

עה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום אנו נשלם לכם, תוך שב
הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 

ה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה ערבות זו תישאר בתוקפ
להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור 

 לא תיענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

  כתובת הבנק                              חתימה            שם הבנק                
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 'הנספח 

 טופס חוות דעת ממליצים:
 
 

 : חוות הדעת ניתן בנוגע למציע
 מציע:ה שם

 
 )להלן: "המציע"(         

 
 שם נותן חוות הדעת: 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם
   

 )להלן: "הלקוח"(
 
 הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.  .1
 

 תאריכי ביצוע ומיקומם
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 

 איזה סוג מזון סופק ע"י המציע?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

 עבודה לפי תפריט )מבחינת כמויות ומתכון(
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 שסופק?   האם צרכני המזון נהנו מהמזון 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________ 

 
 

יש להתייחס גם לזמן הגעת המזון האם האם במהלך השירות היו תקלות עם אספקת המזון )
 וכו'(? היה מזון מקולקל

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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 מהו זמן המענה לפניות?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 
 
 

 ת /מקבלי השירות על חסרים?מהי תכיפות תלונות המוסדו
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 דות /מקבלי השירות על איכות האוכל?מהי תכיפות תלונות המוס
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 משביע רצון לבעיות, ואם כן נא לפרט את הטיפול?  האם ניתן פתרון
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 האם יש התייחסות או טיפול בבקשות למנות מיוחדות )צמחונות, טבעונות, רגישויות(?

 אם כן נא לפרט
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

האם קיימת גמישות בהתאמות התפריט? ובכלל זה האם ניתן פתרון למנה שאינה נאכלת ברוב 
 ? מסגרות האספקה

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 התייחסות לנראות המנה בטרם הגשתה
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 : איכותםהפירות והירקות שמסופקים, ומגוון 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

  
 מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________ 
 

 

דקות, על מנת  20לי לשיחה טלפונית של עד אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו א .2
 לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  

 במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:
 

  כתובת:
  מס' טלפון: 

  מס' פקס:
שם איש קשר לקבלת מידע 

 נוסף על המציע: 
 

  ד איש הקשר:תפקי
מהות הקשר בין איש הקשר 

 למציע:
 

  טל' של איש הקשר:
  דוא"ל של איש הקשר:

  
 

      
 

 על החתום,    

 

________________________ 
 הלקוח
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 ו'נספח 

 
  

 תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
 

 
________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי אני הח"מ _____________ת.ז. __

כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה 
 כדלהלן: 

 
 "(.המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע  )להלן: " .1

 

וההגדרות המצויות  1976 –יים, התשל"ו תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבור .2
 למכרז.

 

עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  .3
הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה  –ביותר משתי עבירות 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האח

 דות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר.במידה ויהיה שינוי בעובדות העומ .4

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת  .5
 
 
       

שם מורשה   תאריך
 החתימה

 חותמת  חתימה 

 
 

 אישור
 

אני החתום מטה, _________עורך דין, מאשר בזה, כי ביום _________ הופיע בפני 
ו על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתי

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. 

 
 
 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין  תאריך
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 ז'נספח  
 

 בחוקי העבודה תצהיר רו"ח  בדבר עמידה
 

 לכבוד
 קהילתי משגב מרכז

 
 
 

 הזמנה להציע הצעותהנדון: 
 
 

הריני לאשר כי המציע __________________ עומד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר 
מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי 

  העובדים המועסקים על ידו.
 
 
 
 

     
 טלפון  כתובת  שם רו"ח

     
 
 
 
 

    

 תאריך
 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון 
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 נספח ח 
 פרטי איש קשר

שם איש קשר מטעם המציע 

 לביצוע השירות: 

 

  תפקיד איש הקשר:

  מס' טלפון תאגיד: 

  מס' פקס:

  :כתובת

  טל' של איש הקשר:

  ייד של איש הקשר:טל' נ

  דוא"ל של איש הקשר:
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 נספח ט
 

 עסק בשליטת אישה
 

 לחוק חובת המכרזים 15אישור בהתאם לתיקון מס' 
 
 

 
"התאגיד"(  –הנני לאשר בזה, כי השליטה בתאגיד _________________________ )להלן 

ושאת ת.ז. מס' ________________ / דרכון מוחזקת בידי הגב' _________________, נ

 ______________מס' _________________.

 

  עוד הנני לאשר בזה, כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:

 

לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה  .1

  בשליטה.

 

הכולל של התאגיד שהם  אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים .2

 אינם נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה.

 

מאמצעי השליטה  50%מי שמחזיקה ביותר מ  –" משמעותה מחזיקה בשליטהלעניין אישור זה, "

 .1981 –בתאגיד, על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א 

 

 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;" בן זוג, אח, " משמעותו:  קרובלעניין אישור זה: "

 

 

 בכבוד רב,        

 

 

 

 ____________, רו"ח        
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 1טנספח 
 3/2021מכרז פומבי מס' 

 
 תצהיר

 
אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים 

  פט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:מש-הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית
 
 

 –אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ )להלן  .1
  "התאגיד"(.

 
ברשותי ______ אחוזים מ _________________ )יש לפרט סוג אמצעי השליטה(  .2

 בתאגיד הנ"ל.
 

 אמת.הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי 
 
 
 
 

 חתימת המצהירה
 

 
 
 
 

 אישור

 

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, ________________, הופיעה 

בפניי ______________, שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות / דרכון _________ מס' 

ם לא תעשה כן תהא _________________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, שא

צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור 

 בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת עו"ד
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      1נספח 
 

        
 סכםה

 __________________ םביו במשרדי העמותה    תםחנערך ונש
 

  580051068ע.ר. , עמותה לקידום ההתיישבות בגליל )מרכז קהילתי משגב( משגב הגליל ין:ב
 "(העמותהן  "ל)לה

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו
 שם____________________  ת.ז. _____________________
 שם____________________  ת.ז. _____________________

 
 מצד אחד

 _____________________________ :ביןל
 __________________  וברחמ

 "(נותן השירות"  לןלה)
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

 שם: _____________________   ת.ז. _____________________
 

 מצד שני
 

מועצת  -ב ספר בתיצהרוני ללספק ארוחות הצעות במכרז לקבל  הקשיבוהעמותה  הואיל:
  ;משגב

 
לאספקת ארוחות  12/2021/71ביום  3/2021מס' י מכרז פומבוהעמותה פרסמה  והואיל:

כי ערך לפני הגשת  והוא מצהירהגיש הצעה  נותן השירותלצהרונים בבתי"ס ו
והסכים לקבל על עצמו את  ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה

 ; ם המצורפיםבהתאם למסמכי הצעהנשוא ההשירותים 
 

א מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע ולספק את השירותים, ונותן השירות מצהיר כי הו והואיל:
כהגדרתם להלן, וכי יש לו היכולת הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין 

 על מנת לספק את השירותים הדרושים לעמותה  לפי הסכם זה;
 
 ן: קמדלוחלט והותנה בין הצדדים כה ךכיפל
 מבוא .1

 ובחזקת תנאיו.  וממנ בלתי נפרד הסכם זה והנספחים לו מהווים חלקל אובמה .1.1

כל מסמכי נותן השירות, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות  .1.2
המסמכים, אשר הוגשו ע"י נותן השירות בהצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה ובחזקת תנאיו. 

תכליתו של הסכם זה להביא לכך שהילדים במוסדות החינוך השונים יקבלו מזון  .1.3
 י, טרי, בריא ובהתאם לכל דין, וברוח זו יש לפרשו.איכות

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1.4
 מרכיבי המזון כולל , המוצע נספח א': התפריט השבועי

 : תעודת כשרות 1נספח ב'
 רישיון ממשרד הבריאות  :2נספח ב
 : רישיון עסק3נספח ב'

 ן השירות. נספח ג': נוסח אישור על עריכת ביטוחי נות

בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של  תורתוכ .1.5
 ההסכם.
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בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים  .1.6
 מחייב אחרת: 

כל השירותים שעל נותן השירות לבצע לצורך הסכם זה  –" השירותים" .1.6.1
 .להציע הצעות ובתנאי הסףוכמפורט בתנאי הבקשה  ובקשר אליו

 

המוסמכים,  ומורשי ו,חיו, שלו, עובדיולרבות נציגי -" נותן השירות" .1.6.2
 . השירותיםביצוע מטעמו באו  ופועל בשממי שולרבות כל 

 

 אנשי הקשר של העמותה. – ""אנשי הקשר .1.6.3
 

לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי והצעתו של , זה הסכם - ההסכם"" .1.6.4
ה בהתאם להוראות מסמכי נותן השירות, על כל נותן השירות, שהוגש

 וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם בעתיד הצרופות לה וכן
 . בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים()

 

"הנחיות  29.6.2015מיום  -10/2015": חוזר מספר חוזר משרד הבריאות" .1.6.5
ל אחר שיחליף או משרד הבריאות לאכול ולגדול בצהרונים" או כל נוה

 יעדכן את נוהל זה.
 

החלפה  – 0070ד החינוך, המוגדר כהוראת קבע מס' רחוזר מנכ"ל מש  .1.6.6
כפי  וך לתזונה נכונה במוסדות החינוך,, בנושא הזנה וחינ4.4.2016מיום 

 שמופיע בכתובת:

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70#_Toc2

56000053 
 

 חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו -"חוק המזון" או "החוק" .1.6.7
2015 

 

או כל מוסד חינוכי אחר  גנים, צהרונים, בתי ספר –" מוסדות החינוך" .1.6.8
 שירות לספק שירותים.  אשר להם התבקש נותן השיוגדר על ידי המזמין ו

 

השירותים המפורטים בהסכם זה בנספחיו ובמסמכי  -"השירותים" .1.6.9
 .המכרז

 
כהגדרתם זה במפורשת תהא משמעותם  בהסכםהוגדרו  לאאשר  מונחים .2.1

 בחוק המזון.
 
 והתחייבויות נותן השירות תורהצה .2

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יש בידיו כל האישורים, הרישיונות  .2.2
מילוי התחייבויותיו ו השירותים תקפסאלם הדרושים על פי כל דין וההיתרי

ריאות בהרד שמ ו/או אישור ןעל פי ההסכם, לרבות תעודת הכשר ורישיו
כהגדרתו ובהתאם לתנאי הסף כהגדרתם בתנאי מבשל להפעלת מטבח 

עסק. נותן השירות  ןואספקת ארוחות ורישיוהמכרז/הבקשה להציע הצעות 
ולא  ףקותבכאמור יישארו  תל תקופת הסכם זה הרישיונומתחייב כי במשך כ

יבוטלו, ישונו או יוגבלו וכי יקיים את כל תנאיהם וכן כי ישיג כל רישיון או 
  היתר שיידרש עפ"י דין בעתיד ובמהלך תקופת ההתקשרות. 

 

מכיר את הוראות הדין ביחס למזון הוא  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי .2.3
יעמוד עומד וו 2015 -(, התשע"ו בריאות הציבור )מזון חוק ההגנה עללרבות 

והדרישות של משרד  , הצווים ההנחיות, הוראות הדין, התקנותבכל התקנים
 תירותים וטרינריים/ רשות מקומימכון התקנים/ ש /החינוך ומשרד הבריאות

ובכל דרישה המוטלת עליו על פי  (ה איזורית משגב ומרכז קהילתי משגבצמוע)
  מעת לעת. בות נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי שיעודכנודין )לר

 

את המזון הנדרש, בהתאם לדרישות מצהיר כי ביכולתו לספק נותן השירות  .2.4
לשכת הבריאות משרד הבריאות ולא יספק מזון ממקור לא מאושר ע"י 

  .המחוזית
 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70#_Toc256000053
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=70#_Toc256000053
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הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים לאספקת  כי צהירמנותן השירות  .2.5
  להלן.  הם זככקבוע בהסים השירות

 

חוק מכיר את הוראות הדין ביחס למזון לרבות נותן השירות מצהיר כי הוא  .2.6
ועומד ויעמוד בכל התקנים,  2015-ההגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 

התקנות, הצווים ההנחיות, הוראות הדין והדרישות של משרד החינוך ומשרד 
וטרינאריים/ רשות מקומות, ובכל דרישה הבריאות/ מכון התקנים/ שרותים 

המוטלת עליו על פי דין )לרבות נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי שיעודכנו מעת 
 לעת.

 

צהיר כי ידוע לו היקף האספקה הנדרש בהתאם להסכם וכי מנותן השירות  .2.7
למזמין נתונה הזכות לכלול מוסדות חינוך נוספים ולא תעמוד לנותן השירות 

ה. מודגש כי העמותה אינה  מתחייבת למספר הארוחות ז ןנייכל טענה לע
לשנות, לתוספת או הפחתה, שתוזמנה ו/או תסופקנה בפועל והוא יהיה רשאי 

מעת לעת, ולבטל לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הגבלה שהיא את כמות 
הארוחות מטעמה וכן את הזהות והמספר של המוסדות להם יינתנו 

 שינוי בתמורה. השירותים, ללא כל
 

 חותארוה תקפסא .3

 בהתאם לתנאים כדלקמן:המזון למוסדות החינוך נותן השירות מתחייב בזה לספק את  
ידי העמותה מעת לעת וכפי שיימסר  שיקבעו על המזון יסופק למוסדות החינוך .3.1

  לנותן השירות ע"י העמותה.
 

לא ו 12:30תהא לא מוקדם מהשעה  למוסדות החינוך, המזוןהגעת שעת  .3.2
לעמותה נתונה הזכות לשנות את השעות  לבתיה"ס. 13:30יאוחר משעה 

   בהתאם לצרכים.
 

  מובהר כי נותן השירות יספק כל מספר של ארוחות שיידרש ע"י העמותה.  .3.3
 

מספר הארוחות שעל נותן השירות לספק ייקבע בהזמנה חתומה על ידי אחד  .3.4
ארוחות אשר תעשה מאנשי הקשר. תיתכן תוספת, הפחתה או ביטול מספר ה

דעה בכתב,  על פי שיקול דעתה המוחלט של העמותה, על ידי משלוח הו
שעות מראש. לנותן השירות לא תהיה כל טענה  16-24שתישלח לנותן השירות 

ו/או תביעה עקב שינוי מספר הארוחות כמפורט בסעיף זה, ובכלל זאת לא 
עקב שינוי מספר יהיה נותן השירות זכאי לשינוי כלשהו בתמורה לארוחה 

  הארוחות.
 

הסר ספק, התמורה המשתלמת לנותן השירות על פי הסכם זה תחושב  ןמעל .3.5
  .בפועלשהוזמנו וסופקו  כמויות המזוןלפי 

 

נותן השירות ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי לספור את המנות בטרם  .3.6
 מוסד חינוך ואת התאמתן למספר המנות שהוזמנו לכלמהמטבח יציאתן 

ממוסדות כי כל מרכיבי המנה צורפו ונכללים במשלוח לכל אחד יוודא ו
 . החינוך

 

, שטח מוסד החינוךמובהר בזאת כי על נותן השירות להכניס את המזון לתוך  .3.7
ויש  חל איסור מוחלט להניח את המזון על רצפת הכניסה .במקום המיועד לכך

 .לוודא הכנסת מזון המצריך קירור מידי מול הצוות המקבל

 

ספר יש לשלוח קרח בתוך טרמופט עם המוצרים שדורשים קירור כך  בבתי .3.8
 שיעמדו בטמפרטורה הנדרשת.

 

לכל המוסדות או בכל יום לימודים ו/או קייטנה, המזון על נותן השירות לספק  .3.9
   .פי דרישת העמותה עלחלקן 

 

מנות מכמות הילדים  5%נותן השירות יספק, ללא תמורה נוספת, תוספת של  .3.10
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   .נוךבמוסד החי
 

נספח כמויות בסיסיות להזנת ילדים לפי על נותן השירות לספק המזון בהתאם ל .3.11
 .בית ספר בלבד גיל

 
נותן השירות ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי לספור את המנות בטרם  .3.12

יוודא כי מוסד ו ואת התאמתן למספר המנות שהוזמנו לכלמהמטבח יציאתן 
  . מוסדותלכל אחד מה צורפו ונכללים במשלוחהמזון כל מרכיבי 

 

תגענה חמות כאשר הן ארוזות במכלי מזון מאושר לפי משרה"ב,  תוחוראה .3.13
תוך ובכלי נירוסטה מסוג "גסטרונום שליש/ חצי/ שמינית וכו'", קרי 

טרמופורטים שומרי חום. כלל המזון החם לאותו היום יארז בטרמופורט אחד 
 )נקודת קצה(. לכל מוסד חינוכי

 
ובמימונו של המציע לאסוף מידי יום את הטרמופורטים, עד השעה אחריותו א.א. 

16:00. 

 

נותן השירות יספק את הארוחות ב"תפזורת" כאשר כל רכיב )בשר / צמחוני,  .3.14
קינוח( מרוכז בכלי נפרד, כולל אמצעים לשמירה פרי, ירק, פחמימה, ירק טרי, 

בכתב על ידי  על חום )קרחוניות חום( ועל קור. העמותה תהא רשאית, בהודעה
אחד מאנשי הקשר, להורות לנותן השירות לארוז חלק מן הארוחות המיועדות 

לצהרונים מסוימים, במגשיות אישיות, אשר יובלו בצידניות חום מיוחדות,  /
  בתוספת סכו"ם וציוד נלווה. 

 

כל ארוחה תכלול מנה עיקרית חלבונית )בשרית/דג/צמחונית בהתאם ליום(,  .3.15
קטנית, ירקנית חמה, ירק טרי ופרי, כמפורט -פחמימתית דגנים,-פחמימתית

  בהסכם זה להלן בנספח א.
 

כל מנה מיוחדת )צמחונית, רגישות לגלוטן, אלרגיה לאגוזים, בוטנים  .3.16
תסומן במדבקה הנושאת ו/שומשום וכיו"ב(, במידה ותוזמן על ידי העמותה, 

  .את שם הילד לו היא מיועדת
 

לו  הצהרוןעליה יכתוב נותן השירות את פרטי כל טרמופורט יסומן במדבקה  .3.17
הוא מיועד ומספר המנות הכלולות בו, ולכל מוסד חינוך יגיע המזון 

קה: תאריך, שם המזון ומס' בטרמופורט נפרד. על כל טרמופורט יסומן במדב
  המנות.

 

כלל המוצרים הנלווים לטרמופורט המאחסן מזון חם, קרי: ירקות, פירות,  .3.18
יארזו וישונעו בארגז פלסטיק או אריזת קרטון כאשר הם  לחמים, ממרחים,
הכנסת  לוודאיש  לשמירה מרבית על שלמות המוצרים.בחבק סגורים הרמטית 

ולשלוח עם קרחונים בנקודת הקצה מוצרים כמו חומוס, טונה וכד' למקרר 
 .בצידנית

 

 ותן השירות יספק כף, מזלג וסכין איכותיים, צלחת קלקר גדולה.נ .3.19
 

  התפריט .4

ההזנה במסגרת החינוכית תיקבע ע"פ הנחיות הזנה וחינוך לתזונה נכונה  .4.1
במשרד הבריאות ותכנית ניצנים של במוסדות חינוך וכן אלה המפורטות 

  משרד החינוך.
 

התפריט יהיה מותאם לפי הנחיות משרד הבריאות ויש לשים דגש על: גודל  .4.2
בחוזר ים כפי המופיע מנה לכל ילד, לפי הרכבי מזון וערכים תזונתיים מומלצ

   משרד הבריאות.
 

 .ספקהיבנה ויהיה חתום על ידי דיאטנית קלינית מטעם המדויק התפריט  .4.3
שבועי מגוון )דהיינו, בכל יום תוגש מנה אחרת וכל -התפריט יהיה לפחות דו
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אחד ממרכיבי המנה לא יחזור על עצמו במהלך השבוע, אלא אם נדרשה ע"י 
  ולימים שבהם היא נדרשה ככזו(. במפורש מנה קבועה העמותה 

 
, ולא יבוצעו בו שינויים ללא במידת הצורך חודשים 6-התפריט יעודכן אחת ל .4.4

גורמים מקצועיים מטעמה. בנוסף, או /, ומהנהלת העמותהאישור בכתב 
רשאי, מעת לעת, להורות על שינויים בתפריט נותן  העמותהמטעם המפקח

בין הפריטים בתפריט ו/או לספק מנות השירות, לרבות דרישה להחליף איזה מ
המפקח של  ולהנחיותיקבועות בתפריט, ונותן השירות יחויב לפעול בהתאם 

  .ונותן השירות מתחייב לבצע השינוי וההתאמות מטעם העמותה
 

התפריט יהא אחיד  –התאמת מזון פרטנית לצהרון, למרות התפריט הקיים  .4.5
חליף מנה מסוימת בתפריט בכלל הצהרונים, אך במידה וצהרון מבקש לה

 ,לקבל מנה אחרת זכאיבאופן פרטני לשם התאמה טובה יותר לילדים הוא 
  שעות מרגע ההודעה. 72עד  ,מטעם המזמיןלאחר אישור 

 
מנה צמחונית / דג בכפוף  – יום אחד ללא בשרכלול יוכל לתפריט השבועי ה .4.6

  להנחיות משרד הבריאות.
 

הולם לצמחונים ובהתאם לכמויות  בכל יום בשבוע יהיה מענה תזונתי .4.7
מבחינת כמות חלבון )גר'( ומזון לרבות הנדרשות בהנחיות משרד הבריאות, 

  מגוון ועשיר, המומלץ לכל ילד.
 

נותן השירות יספק לילדים בעלי רגישויות ו/או צרכים מיוחדים מזון מותאם  .4.8
באופן אישי, ללא כל תשלום נוסף )יהא מספרן ככל שיהיה(, לרבות: 

רגישויות שונות למזון ואלרגיה, צליאק, טבעונות, סוכרת, מחלות ימחונות, צ
מטבוליות שונות. ילדים עם רגישויות יקבלו מזון מגוון לפי הנחיות משרה"ב, 
כפי שמקבלים ילדים ללא רגישויות, ובפרט מזון שאינו מעובד ולפי 

 .המפקח ולאחר אישור שלהקריטריונים שהוכתבו למפרט מזון מוסכם ובריא, 
  

תאם לכל חג ולפי אירוע שיומיוחד תפריט ייבחן בימי חג ואירועים מיוחדים:  .4.9
ויהיה במגבלות ובמסגרת הנחיות משרד הבריאות בחוזר מנכ"ל להזנת ילדים 

  במסגרות החינוכיות.
 

נותן השירות יבצע טעימות מזון של התפריט המוצע ו/או מנות במידת הצורך,  .4.10
 –)לרבות נציגי ועד ההורים( ותה ו/או למי מטעמןעמלנציגים מטעם החדשות 

  פעמיים בשנה.
  

בדרך  הערכת התפריטשל  וביקורת על ידי המזמין ו/או מי מטעמתבוצע 
סקרי שביעות רצון, מבחני טעימות, מבחן שארית  -לרבות  שתיבחר על ידם

הצלחת, מבחן הפח, בקרה על גודל מנות/מערך הזנה, שינוי תפריט בהתאם 
ות השנה, לחדש ולרענן בפריטי מזון חדשים, טרנדים ורעיונות חדשים. לעונ

 ים.הרכב וערכים תזונתי-בדיקה וטעימה של כל מזון חדש

 

 קרונות מנחים בתכנון ובניית תפריט שבועי:ע .4.11

( לפי המומלץ RDAמהצורך לברזל ) 50%ארוחה בשרית תכיל לפחות  .4.11.1
  לכל גיל.

 

יות של: קלוריות, שומן וסוכר הארוחה תעמוד בהנחיות משרה"ב, לכמו .4.11.2
 2בארוחה, מומלץ לפי גיל. כמו כן, כמות המלח בארוחה לא תעלה על 

  מ"ג נתרן(. 780גר' )
 

החלבונים יהיו בעלי ערך תזונתי גבוה, דלי שומן, למשל: בשר הודו ועוף  .4.11.3
  על פני בשר בקר, ביצים, דגי ים בתפריט, סויה.

 

יהיה מחלקים ונתחים שלמים ג ו/או דבשר בקר ו/או עוף ו/או הודו  .4.11.4
חומרים , ללא תוספות של , לא מעובדיםטרי או קפואבשר  100%

 . וכו' מעובדים ניטריטים, פוספטים, עמילניםמייצבים ומסמיכים, מים, 
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או מלאים  דגנים מלאיםדגנים שונים במהלך השבוע, גיוון פחמימות:  .4.11.5
טה מלאה, פסקוסקוס מלא, , בורגול, קינואה, אורז מלא, חלקית

 כוסמת, גריסי פנינה ועוד.

 

גיוון קטניות: חשיפה לכל סוגי הקטניות. במהלך השבוע יהיה מבחר  .4.11.6
מגוון של קטניות בתפריט, ובנוסף תהא חשיפה הדרגתית לקטניות 
חדשות, שאינן חלק מהתפריט באופן שוטף, בנוסף לתפריט השבועי, לפי 

  .משרד הבריאות והחינוךהנחיות 
 

וש בשמן קנולה וזית בלבד, ללא שומן רווי ושומן טרנס שומנים: שימ .4.11.7
לא )בכמות מזערית בלבד(, ללא מרגרינה. אין לטגן או לבשל בשמן אחר. 

יעשה שימוש יעשה שימוש בשומן טראנס בתהליך הבישול, לא 
  מרגרינה ויעשה שימוש מופחת בשומן רווי.ב
 

הכנת  לרמת תיבול בלבד, לא יוסף סוכר בתהליך -שימוש במלח  .4.11.8
 .המזון

 

   אין לטגן.שיטות בישול: צלייה, אפייה, אידוי.  .4.11.9
 

 המזון .5

יהיה ללא חומרים שאינם טבעיים, בדגש על חומרים משמרים, צבעי כולו המזון  .5.1
וכו'. רמת חומרי הגלם תהא הגבוהה  ניטריטים, פוספטיםטעם וריח, מאכל, 
 ביותר.

 
. לא יעשה מי מטעמההעמותה או לא יעשה שימוש במזון שאינו מאושר ע"י  .5.2

כגון עוגות, עוגיות, ממתקים  לא מאושרן שימוש במזון משימורים, לא יסופק מזו
  למיניהם, ממרחים שאינם מאושרים כפי שמופיע בנספח תפריטים.

 
וצרי הגלם המרכיבים את המנות החלבוניות בתפריט, יהיו מרכיבים טבעיים מ .5.3

שאינם ילו ברשימת רכיבי המזון ובנוסף לא יכהמזמין על ידי  והמאושרים בלבד
כל סוג סוכר/סוכרים, נתרן/מלח מוסף, למעט בתהליך הכשרת מאושרים לרבות 

 הבשר.
 

כל ארוחה תכלול: מנה עיקרית חלבונית )בשרית/דג/צמחונית בהתאם ליום(,  .5.4
קטנית, ירקנית חמה, ירק טרי ופרי, כפי המופיע -דגנים, פחמימתית -פחמימתית

 בנספח תפריטים.

 

וצרי הירקות המבושלים יהיו של ספק מוכר לפי הסטנדרט הגבוה ביותר מ .5.5
 לשמירה על ערכים תזונתיים.

 

 ירקות ופירות יגיעו מידי יום, טריים, אסטטיים ומגוונים, מסוג א' בלבד.  .5.6

 

מרחים מורשים מופיעים בתפריט המצורף. אין לספק ממרח או מזון שאינו מ .5.7
. דגש כי הממרחים העמותהם מטע והמפקחהמזמין מאושר מראש ע"י 

האפשריים אינם בתוספת סוכר ו/או תחליפי סוכר ו/או צבעי מאכל. בימים בהם 
וכו'. אין לאפשר הכנסת  או אבוקדו בעונהלא מוגש מזון בשרי יוספו סלט טונה 

ממרחים אחרים או מוצרים שאינם נכללים בהסכם, ולרבות ללא אישור של 
 .המפקח

 

  – ימון המזון והרכבוס .5.8
 

הרכב התזונתי, קרי כמות לכל מנה המוצעת בתפריט יהיה מפרט של ה .5.8.1
חלבונים, פחמימות, שומנים, נתרן ועוד. כל מנה תאושר ע"י  קלוריות,

מטעמה, לפי הנחיות חוזר מנכ"ל משרה"ב ולפי תדריכים העמותה או מי 
  עדכניים בנוגע להזנה במוסדות חינוך של משרה"ב.
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מוסד קה עליה יכתוב נותן השירות את פרטי כל טרמופורט יסומן במדב .5.8.2

מספר המנות  ,ושמותיהם( הצהרונים)לפי כיתות  לו הוא מיועד החינוך
  לכל מוסד חינוך יגיע המזון בטרמופורט נפרד.. הכלולות בו

  
)צמחונית, רגישות  צרכים מיוחדים / לילדים בעלי רגישותכל מנה  .5.8.3

וכיו"ב(, תסומן במדבקה  לגלוטן, אלרגיה לאגוזים, בוטנים ו/שומשום
   הנושאת את שם הילד לו היא מיועדת. 

 

 הובלת המזון ואספקתו .6

 

נותן השירות מתחייב כי מרגע יציאת המזון מהמטבח המייצר של ספק המזון  .6.1
 .שעות 3-לא יעברו למעלה מבמוסד החינוך ועד למועד האספקה 

 

בלבד בעלי רישיון  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי המזון יובל ברכבים מורשים .6.2
הובלה בטמפרטורה מבוקרת, נקיים סגורים ומיועדים להובלת מזון בלבד, 

של משרד הבריאות, מכלים  5113ובציוד המבטיח שמירת טמפ' נאותה לפי תקן 
שלמים מבודדים בעלי מכסה הנסגר היטב המונעים כניסת זיהום מכל סוג שהוא 

חם ללא מיכל שומר חום תקני  ואיבוד טמפרטורה של המזון. לא יסופק מזון
 מאושר.

 
נותן השירות מתחייב כי המזון שמגיע לצהרון/ים ישמר בטמפ' נאותה )חם/קר(  .6.3

טמפרטורת המזון החם תהא  להגשה כפי המתחייב בהנחיות משרד הבריאות;
מעלות צלזיוס, כולל עד מועד הגשת המזון. לא יתבצע כל חימום של  70-גבוהה מ

 המזון ו/ או בצהרון/ים.מטבח ועד לכך, במזון בכלי שאינו מי
 

 מעלות צלזיוס.  4בטמפ' של עד  הכל מזון קר מוכן לאכילה יהי .6.4
 

 . צלזיוס מתחת לאפס תולעמ 12מית שלא תעלה על יפנ הרוטרפמטבוא פק ןוזמ .6.5
 

דק'  30נותן השירות מתחייב לספק מזון טרי חלופי מתאים באופן מידי, עד  .6.6
אינו עומד הצהריים לאותו היום, במידה והמזון מרגע קבלת הודעה, לארוחת 

, ו/או ישנם ליקויים באספקת המזון ו/או עלו ליקויים בטמפ' נאותה להגשה
ו/או קיים חשד בתקינות המזון ו/או בנראות המזון בקבלת המזון ו/או באיכותו 

  לפי שיקול דעתו של המזמין.  במוסד החינוכי
 

דו, לרבות כלי האחסון, מכלי י סופקו עלנותן השירות מתחייב כי הארוחות שי .6.7
היו בטיב ובאיכות מעולים, לפי תקן מאת משרד י המזון והטרמופורטים

ם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים ונקיים כפי הב םלגההבריאות, כי חומרי 
כנת הל רשאבהמפורט בסעיף "מזון" במכרז זה, וכי יקפיד על כל הוראות הדין 

, וכן כי ימציא לעמותה באופן קבוע ושוטף וגם בכל עת ותואספק לומזון, בישו
  לפי דרישה אישור על דגימת המזון ותוצאותיו. 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת ההזנה מתחייבת כי כל תהליך ההזנה  .6.8

במוסדות מתבסס על דרישות לתברואת מזון ועל דרישות לתזונה נכונה של מזון, 
תעשה בהתאם להנחיות ולדרישות המפורטות בחוזר  וכי אספקת המזון לצהרון

אלה המפורטות בחוברת בהזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך  –מנכ"ל 
לאכול ולגדול, מדריך להזנת ילדים ובני נוער במוסדות חינוך ואלו המפורטות 

ו/או בהתאם לכל הנחייה ו/או  לנושא תברואה למסגרת חינוכיתבסטנדרטים 
 ת אשר תיכנס לתוקף בנוסף או במקום לנ"ל.הוראה אחר

 
, מסמך מוסדות החינוךעבור עובדי  כמו כן, על נותן השירות להמציא לעמותה .6.9

מנחה באשר לאופן הטיפול במזון ואחסנתו )לרבות הפעולות הנדרשות לשמירה 
על חום, שימור ירקות ופירות במקרר, אחזקת צידניות וכל עניין אחר הנדרש 

 המזון(, בנוסח שיאושר ע"י העמותה מראש. להבטחת איכות 
 
נותן השירות מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו הינו אוכל כשר בהשגחת  .6.10
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 ת הראשית ו/ או כשר למהדרין.ונברה
 

המזון למוסדות החינוך ולא יאפשר מגע עם  תנותן השירות לא יבצע חלוק .6.11
 -ין תשס"אלדים אלא למי שמורשים לכך לפי חוק למניעת העסקת עברייני מי

2001. 
 

מענה אנושי זמין בקו טלפון ייעודי להחזיק וליתן נותן השירות מתחייב  .6.12
, לטיפול 16:00ועד  9:00למטרה זו במהלך ימי האספקה, לפחות בין השעות 

 בכל פניה שוטפת בנוגע להסכם זה. 
 

 ל ביצוע החוזהע חוקיפ .7

 

ם זה כהס לעמותה תמנה מנהל או עובד העמותה אשר יפקח על ביצועו שה .7.1
  "(.קחפמה" )להלן:

 

 תופן אספקא היה רשאי לבדוק מטעם העמותה בכל זמן שהוא אתי חקפמה .7.2
וק את אופן הכנתן, הובלתן וכל היבט הנוגע לקיום דבל ןכוארוחות, ה

  סכם זה. ה יפ לעהתחייבויותיו של נותן השירות 
 

שתינתן א במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה למל נותן השירות מתחייב .7.3
  יצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. בר לשקב חקפמהלו על ידי 

 

כל סמכות שהוענקה למפקח לפי הסכם זה תהייה תקפה ושרירה גם לגבי נציג  .7.4
  העמותה. 

 

וד מרה ונותן השירות לא יעקמבבנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .7.5
או בטיב  ו על פי הסכם זה ולא יספק את הארוחות בכמותיתווייבהתחיב

החסרות מכל מקום /  תוחוראההנדרשים תהיה העמותה רשאית  להזמין את 
, רגורם אחר ונותן השירות ישפה את העמותה בגין התשלום ל"ספק" האח

"י דרישת העמותה  עפ בגין תקורה והוצאות כלליות, וזאת 20%בתוספת 
קזז את התשלומים לית  אשרומבלי לערער על הסכומים. העמותה  תהא 

את מבלי זה, וזים לנותן השירות על פי הסכם יעמגה מיםלוכאמור מן התש
 לגרוע מכל זכות של העמותה  על פי הסכם זה ועל פי דין. 

 

 :על קיום ההסכם וסנקציות על הפרתו הפיקוח .8

 

לעסק המספק תקפים המתאימים  תלהגיש את כל הרישיונו ספק השירותעל  .8.1
ן, רישיון כשרות, רישיון הובלה מזון למוסדות חינוך כולל: רישיון יצר

ברכב המיועד לכך, אישור )תקן( כלי כיבול לאחזקת מזון בטמפרה מבוקרת 
  .חם

 

בה בדיקה מדגמית של המזון, אשר  רשאית לערוך העמותהבכל עת תהיה  .8.2
יעודכן בפיקוח נותן השירות . עמידת נותן השירות בתנאי הסכם זהתבחן 

במקרה מבלי לגרוע מכל סעד אחר, ות. הנעשה ויקבל דו"חות בהתאם לתוצא
מבלי לגרוע מכל לתקנם לאלתר.  נותן השירות יהיה מחוייבבו ימצאו ליקויים, 

של הסכם זה על כל  תהווה הפרה יסודית,זכות, ממצאי בדיקה חמורים 
  . המשתמע מכך

 

ת וללא ולעמותה או למי מהם נתונה הסמכות לבקר במטבח בשעות הפעיל .8.3
  מנת לערוך במקום ביקורות.  הודעה מוקדמת על

 

באופן אקראי וללא הודעה  ,בשנהפעמים  3 -כ ותה רשאית, מהענוסף, ב .8.4
ע"י מעבדה  בוצעוין שאשר ניתן לילדי הצהרו ,בדיקות המזוןלקיים  מראש,

מוסמכת של משרד הבריאות. הבדיקות יכללו, בין היתר אך לא רק, בדיקות 
של כל המנות הקיימות בתפריט. במקרה , של זיהומים במזון ושל מרכיבי מזון

לתקנם לאלתר. הפרה של סעיף זה  ספק המזון יהא מחויבבו ימצאו ליקויים, 
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תהווה הפרה יסודית, אשר תקנה למפעיל הצהרון, בין היתר, את הזכות לבטל 
 את ההתקשרות עם החברה.

פיצויים פיצוי מוסכם: מבלי לגרוע מכל סעד אחר מסכימים הצדדים ל .8.5
  ₪. 20,000וקבועים מראש בסך  ים האמוריםהמוסכמ

  
מגובה הפיצוי  15%הפרה חוזרת במשך תקופת ההסכם תביא להגדלה של 

  המוסכם.
 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  8.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.6
, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות דיןלמזמין על פי חוזה זה או על פי כל 

 , יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידן: הלןלהמפורטות 

 
 פיצויים מוסכמים               פירוט ההפרה           

 לכל ארוחה חסרה₪  50 אספקת ארוחות בכמות קטנה מהמוזמנת
 ממחיר כל ארוחה שסופקה באיחור 50% דקות 30איחור מעל 

 איחורממחיר כל ארוחה שסופקה ב 100% איחור מעל שעה
 לכל יום איחור באספקה₪  50 אי אספקת כלים חד  פעמיים

אי אספקת תוספות לארוחה )מרק, קינוח, 
 סלט, לחם, שתיה(

 ממחיר ארוחה, לכל תוספת חסרה 25%

חד  אי אספקת שקיות אשפה/מפות חד פעמיות/
 לחםפעמי )סכום וצלחות( / 

 לכל פריט שחסר₪  30

 למקרה )למוסד(₪  25,000 למאכלאספקת מזון מקולקל / לא ראוי 
תוצאת בדיקה  שאינה תקינה ו/או אינה עומדת 

בדרישות משרד הבריאות ו/או בחוזרי מנכ"ל 
]לרבות ביחס להרכב המזון, איכות חומרי 

הגלם, רמת חיידקים וזיהומים מעל הטווח 
 המותר וכיו"ב

 לבדיקה₪  10,000

 
 8.6ו  8.5ים הנקובים בסעיפים המזמין זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמ 8.7

לעיל מכל תשלום שיגיע לספק או לחלטם מהערבות או לגבותם בכל דרך חוקית 
  אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק  8.8
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

משקף את נזקים הצפויים של העמותה  והינו  הצדדים מצהירים כי הפיצוי דלעיל 8.9
סביר בנסיבות העניין. העמותה  רשאית  לקזז את הפיצוי כאמור מכל סכום שיהיה 

 חייב לנותן השירות.
 

 הרומתה .9

 

רוחות ולקיום כל יתר התחייבויותיו של נותן אה טת לאספקתחלסופית ומו הכתמור 9.1
עבור כל ארוחה שתסופק בפועל השירות לפי הסכם זה, תשלם העמותה לנותן השירות 

  והוזמנה ע"י העמותה, כנקוב בהצעת המציע. 
 

והובלה וכל הוצאות  , כלי הגשהמובהר כי התמורה כוללת עלויות רכיבים, בישול, חימום 9.2
ין התייקרויות ו/או גא בלכל סיבה שהיא, לרבות מ הנתשתאחרות שהן, וכי התמורה לא 

  ודה וכד'.בע תועשות מוצרים ו/או שינויים בשיעור המדד ו/או שינוי על
 

שלאחריו חשבון לעמותה  שדוחל 10 -תום כל חודש ולא יאוחר מיום הב שנותן השירות יגי 9.3
ית מס שבונהארוחות שסיפק על פי הזמנה מאושרת בחודש שחלף בצירוף ח רפסובו יפורט מ
שהומצא  יום מיום  14מפקח/נציג העמותה יבדוק את החשבון בתוך ה. ללוכהעל הסכום 

  .  םולשכל ת לעמותה, ואישורו יהווה תנאי לביצוע
 

יום ממועד אישור העמותה כנגד המצאת  55ן ישולם בתנאי תשלום שוטף +ול חשבכ 9.4
 מס על ידי נותן השירות. תינובשח
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 סי עובד ומעבידחי רדעה .10

 

 זה כי נותן השירות הינו במעמד עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעבידב שגדומ .10.1
  דיו ו/או מי מטעמו. בועו/או מי מ נותן השירות ןיבלבין העמותה  

 

נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו, לרבות כל  .10.2
התשלומים הסוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין. נותן 

תן השירות על פי כל דין או השירות מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי נו
  הסכם תחול כלפי נותן השירות בלבד.

 

נותן השירות מתחייב לשפות את העמותה בגין כל סכום אשר תחויב העמותה לשלם  .10.3
על פי פסק דין או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי נותן השירות לרבות פסק 

נותן השירות ובינו, כולל מעביד בין מי ממועסקי  -דין או קביעה בעניין יחסי עובד
  ימים מדרישת העמותה. 30הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, וזאת בתוך 

 

ר עסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספלה ייבחתמנותן השירות  .10.4
ישת העמותה, ימציא נותן השירות רדלדרש בהסכם. נהדרוש לביצוע השירותים כ

פקדים מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן למפקח את פרטי העובדים המו
, מבלי שיהא בכך השירותים כל עובד של נותן השירות אשר המפקח דרש להרחיקו

 כדי להטיל חבות מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמין ו/או טענה של יחסי עובד ומעביד.

 

  אחריות וביטוח .11
 
תאונה, חבלה, או נזק, איזה הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  11.1

, שייגרמו למזמין פגומיםשהוא, בלי יוצא מן הכלל, לרבות על פי חוק האחריות למוצרים 
, לרכושו/או לעובדיו/או שליחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או 

קשר בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו ב
ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מיצור, העמסה, הובלה, פריקה ואספקה של הארוחות 
ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים 
במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה. הספק יפצה ו/או 

ת הניזוק )ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו )הם( הספק ישפה את המזמין ו/או א
משחרר לחלוטין ומראש את המזמין, עובדיו, שלוחיו ואת מי שבא מטעמו מכל אחריות 
וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל 

 אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.
 

פסק דין לעובד או לכל אדם  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי הספק  11.2
, פריקה הובלהבשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי יצור העמסה, הנמצא 

ואספקה של הארוחות ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע 
 התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה.

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרותו   11.3
לנזקים שייגרמו להם תוך כדי יצור, העמסה, הובלה, פריקה ואספקה של הארוחות וכן 
לנזק שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו 

 קיפין, בביצוע התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי החוזה.והקשורים, במישרין או בע

שנגרם כתוצאה  אם יתבע המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק,
מהאמור לעיל, יהא על הספק לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיספק 

 לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או  11.4
דרישה, מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו 

לכל  4.3 –ו  4.2,  4.1ו/או מי שבא מטעמו, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 
 ש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להם.אדם, לגוף ו/או לרכו

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול  11.5
מכל שהוא שיגרם לארוחות, מכל סיבה שהיא, קודם למסירתם בפועל לרבות למתקני 

דית ייצור, מלאי חומרי גלם, מוצרים בתהליך ומוצרים מושלמים הספק יהא אחראי בלע
 ו/או הארוחות ולכל נזק שיגרם כתוצאה מצריכתם. לפי המזמין לטיב ואיכות השירותיםכ
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נותן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב נותן השירות מבלי לגרוע מאחריותו של  11.4
"אישור עריכת -למלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב השירות

 בהתאמה.  –" 1ג'נספח "-" וג'נספח ומנים כ"הביטוח" המצורפים להסכם זה ומס

 סקת מתן השירותיםהפ .12

 

י ביצועה לא וכבוצע ברציפות, ת פקת הארוחותאסכך שלתחייב מתן השירות ונ .12.1
ת. מוסכם בזה כי נותן השירות חרן בשל מחסור בעובדים ובין מכל סיבה אבייפגע 

סיבה שהיא, השבית ו/או להפסיק את מתן השירותים, מכל לה רשאי יא יהל
נותן  או סכסוך שבין/ו בין נותן השירותו כסוך שבין העמותהס לבשובכלל זה 

 עובדיו.ל השירות 

א רשאית  הכל סיבה שהיא, ת, מפקת הארוחותאסת אאו הפסיק נותן השירות /ובית הש .12.2
צאות הכרוכות הואחר, כאשר ה רוחות מנותן השירותהאהעמותה במקרה כאמור להזמין 

והסכום יקוזז  בגין תקורה והוצאות כלליות יחולו על נותן השירות 20%ך, בתוספת בכ
הכל מבלי לגרוע מזכותה של העמותה לתבוע כל פיצוי בגין כל נזק  מחשבון נותן השירות.

  .ו/או הוצאה שנגרמו לה  עקב הפרה זו של ההסכם

 ערבות לקיום החוזה .13

 

י כתנאן השירות לעמותה, להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא נות .13.1
   .₪ 20,000ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של לחתימת 

יום או עד לקיום מלוא  90תוקפה של הערבות יהיה לכל תקופת החוזה, בתוספת  .13.2
  לפי הסכם זה, לפי המאוחר מביניהם.  התחייבויותיו של נותן השירות

ל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כ .13.3
  :האמור לעיל, תשמש  הערבות להבטחת ולכיסוי של

כל נזק או הפסק מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לעמותה  או למי  .13.4
  מטעמה  עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. 

מישרין ו/או בעקיפין לנותן השירות שהעמותה  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים ב .13.5
  עלולה  להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.  

בכל מקרה כאמור תהיה העמותה  רשאית  לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו,  .13.6
בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

   והתשלומים כאמור.

נגבתה הערבות כולה או מקצתה, יהיה נותן השירות חייב להשלים באופן מיידי ולא יאוחר  .13.7
ימים ממועד דרישת המימוש את סך הערבות כך שזו תהא, בכל עת, במלוא הסכום  7 -מ

 .לעיל 9.1הנדרש בסעיף 

 הסכםה תפוקת .14

 

 30/06/2022ועד ליום  מיום החתימה על ההסכם החל  ת על פי הסכם זה הינהורשקתהה .14.1
, לפי המוקדם ביניהם, או ע"פ הנחיות קורונה לקיום שנת הלימודיםאו עד למועד סיום 

 צהרונים.

את תקופת ההסכם ם לשיקול דעתה  הבלעדית, להאריך בהתא, תאיהעמותה  תהיה  רש .14.2
ועד לסיום או ינואר חודשים )מתחילת ספטמבר  12 -תקופות נוספות כל אחת של כבשלוש 

שלח על ידי העמותה  לנותן השירות לפחות שתתבוצע בהודעה בכתב  הכראהה(. הלימודים
הסכם. תנאי הסכם זה יוסיפו לחול בהתאמה לגבי תקופת ה תפוקתלפני תום  םוי 30

, לרבות ובפרט הערבות הבנקאית ובאחריות נותן השירות להמציא אישור הארכה כאמור
 .קופה המוארכתעבור התשיידרש ויחושב בסכום כפי  על הארכת הערבות

שאית, על פי שיקול דעתה  הבלעדית, להביא הסכם ר, תהיה העמותה  לאמור לעיה ףא לע .14.3
אש לנותן מר ימים 10זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בהודעה מוקדמת של 
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ל תביעות ו/או דרישות כ . במקרה כאמור לא יהיו לנותן השירותמכל סיבה שהיא השירות
אחרות בגין סיום ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל את או /ו תויפסכו/או טענות 

קשרות ובהתאם התה וםוחות שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיארהין גבהתמורה 
 .הז םכסהלהוראות 

 סכםהה תבסה .15
 

רשאי להעביר, להסב או להמחות את זכויותיו אינו דדים כי נותן השירות הצין ב םכסומ .15.1
, כולן או חלקן ו/או להעסיק נותן שירות משנה לביצוע הז םכסהפי -לו/או התחייבויותיו ע
העמותה רשאית  להסב את זכויותיה /או התחייבויותיה  לפי הסכם  .איזו מהתחייבויותיו

  זה, כולן או חלקן, ובלבד שזכויותיו של נותן השירות לפי הסכם זה לא תיפגענה.

 ה וביטול ההסכםרפה .16

 

סכם זה הינן הל 8.6, 8.5 ,6.3, 3.2, 2.4, 2.3 , ובפרט:12-ו 11 ,6 ,3, 2ראות סעיפים הו .16.1
ן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה המ אחת תרפה ואהוראות יסודיות והפרתן 

עומדים לו על פי ה, םייטפשמאית  לכל סעד ותרופה כשל הפרה יסודית תהיה העמותה  ז
רשאית  לבטל את  עמותהההיה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל ת כםהס

  , ולהעביר ביצועו לגורם אחר. ותרההסכם, לתבוע פיצויים בגין הפ

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה  .16.2
ות לו על פי ההסכם ועל פי כל קניסודית של הסכם זה ויזכו את העמותה בכל הזכויות המו

  ה יסודית:דין במקרה של הפר

הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט או על ידי לשכת הוצאה לפועל לגבי נכסי  .16.3
יקולים כאמור פוגעים העולם או חלקם, והעמותה  מצאה  כי , כנותן השירות  או זכויותיו

ביכולת נותן השירות לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעיקולים לא הוסרו 
  מועד ביצועם. ם מוי 30בתוך 

לפירוק אשר  שהקבוגשה נגדו הו , אמרצון קירופ נותן השירות בדבר שללטה החנתקבלה  .16.4
או אם ניתן צו הקפאת הליכים  גד נותן השירותכנניתן צו פירוק  אויום,  30לא בוטלה תוך 

אם הוכרז נותן השירות כפושט  -כנגד נותן השירות, או במקרה שנותן השירות אינו תאגיד 
  . רגל

ק יספמלהנחת דעתה של העמותה כי נותן השירות מסתלק מביצוע החוזה או  חכוהשכ .16.5
  ביצועו ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים. 

נותן שירות משנה  ר, או מעסיקאחכם כולו או מקצתו לסשנותן השירות מסר את ההכ .16.6
 ההסכם ללא הסכמת העמותה מראש ובכתב.  עוציבב

 
 שונות      .17

 
הקשור למערכת היחסים בין המזמין לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ולא כעובד.  בכל .17.1

מקרה בו יקבע אחרת יפצה וישפה הספק את המזמין בכל סכום בו הוא יחויב  לבכ
   וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד. כאמור, כתוצאה מתביעה

ייבויותיו על צדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחה .17.2
פי חוזה זה  הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות יהמלאים של הספק, והוא 
  .בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם

וזה זה, כל חוב המגיע לו ממנו. הוראות המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לספק על פי ח .17.3
  סעיף זה אינן גורעות מזכות המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  .17.4
במלואו, וכי המזמין לא יהיה קשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 

פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם -יבויות, בכתב או בעלוהתחי
לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם 
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נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה 
  .בדרך אמורה

ריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב ל הודעה שצד אחד צכ .17.5
לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב  רשום

 .שעות לאחר שנשלחה  מבית דואר בישראל 72שנתקבלה 

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט  .17.6
 שלים בלבד.המוסמכים בירו

 

 
 או הצדדים על החתוםיה בארלו
 
 
 
 
 
 

__________________                         _______________ 
 נותן השירות              העמותה 

 
 

 באמצעות מורשי החתימה
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 פח א' לחוזהנס

 תפריט שבועי ומפרט מלא.דוגמא להצעת 
 

 

 
 לחוזה  1נספח ב'

 ראשיתתעודת הכשר של הרבנות ה
 
 

 

 לחוזה 2ב'נספח 
 שיון ממשרד הבריאותיר

 
 

 לחוזה 3ב'נספח 
 רישיון עסק

 
 
 לחוזה  1נספח ג'

 נוסח אישור על עריכת ביטוחי נותן השירות
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 נספח א'
 מפרט לאספקת ארוחות לצהרונים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

סכינים,  חד פעמי איכותי: מזלגות, כפות, שקיות אשפה, – על נותן השירות לספק בכל תחילת שבוע

 שבוע שלם לפי מס' הילדים.צלחות קלקר גדולות, לאספקה של 

סוגים  5ולפחות  וכיםסוגים של ירקות העונה טריים, מידי יום, חת 2-3בכל ארוחה יוגשו לפחות 
 דום/צהוב(, גזר, סלק.)א: עגבנייה, מלפפון, פלפל שונים במהלך השבוע

  
 ארוחת ארבע

 
סוגים של פירות העונה טריים ומוכנים לאכילה במהלך  3-2פירות העונה: יש לספק לפחות  1

 ., שונים בכל יוםהשבוע
 
שיפון, אחיד, פיתה מחיטה מלאה. יש חיטה נבוטה, לחמים אפשריים: לחם דגנים, חיטה מלאה,  2

 .על פי ההיצע למעלה לחם רגיל + לחם מחיטה מלאה אולספק 
 
 

 ה ד ג ב א מרכיב/ יום ארוחה

/ 

מנתח חזה עוף  עיקרית
 שלם

קציצות בקר 
  שוקי עוף קציצות עוף  ברוטב

קציצות הודו 
 ברוטב

 

פסטה ברוטב  אורז  1תוספת 
 עגבניות

פתיתים 
חיטה 50%

 מלאה

 50%קוסקוס 
  חיטה מלאה

אורז עם 
 אטריות

 2תוספת 
שעועית ברוטב 

אפונה ברוטב  תירס עגבניות
 עגבניות

מרק ירקות 
  גזר גמדי לקוסקוס

 יומי סלט סלק יומי יומי יומי *ירקות טריים

פרי העונה  פירות
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

 ה ד ג ב א מרכיב/ יום ארוחה

/ 

שניצלונים  עיקרית
 מנתח שלם

נתחי עוף 
  ברביקיו

רוטב בולנז 
  שוקי עוף בקר

קציצות הודו 
 ברוטב

 

 אורז  1תוספת 
פתיתים 

חיטה 50%
 מלאה

 30%פתיתים 
 מלאים

 50%ס קוסקו
 בורגול  חיטה מלאה

 2תוספת 
שעועית ברוטב 

מרק ירקות  גזר גמדי תירס עגבניות
 לקוסקוס

אפונה וגזר 
  ברוטב עגבניות

 יומי סלט סלק יומי יומי יומי *ירקות טריים

פרי העונה  פירות
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

פרי העונה 
 +לחם

  -לתפריט ארוחת צהריים  ותהצע

 ארוחת צהריים צבעונית ומזינה
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 הבהרות לתפריטים האמורים לעיל:
 

ההוראות האמורות להלן יחולו ביחס לכל אחד מן התפריטים הנבחרים ו/או 
 חלופות אחרות ככל שיהיו.

 
 בכל מקום בו מופיע בתפריט מוצרי בשר ו/או עוף ו/או שניצל ו/או הודו:

 
  . טרי מנתחים שלמים לא מעובדחזה עוף  100% -המציע יגיש שניצל מ –שניצל עוף  .1

 

נתחי בשר רזה  100%-המציע יגיש תוצרי בקר מ –קציצות בקר, בולונז וכיו"ב  -תוצרי בקר  .2
  טרי ולא מעובד, ללא תוספות כגון: מחלקים צוואר/כתף בשיעורים יחסיים שווים. 

 
  שלם טרי ולא מעובד.  100%נתח הודו  –שווארמה וכיו"ב -הודו   .3

 
בחומר גולמי של דג לאחר אישור של יחידת הבריאות העירונית והגורמים  שימוש –דג  .4

המקצועיים מטעמה. הדג יעמוד בדרישות התזונתיות לרבות כמות חלבון, ויטמינים, 
  פרופיל שומנים מתאים. 

 
מובהר כי בכל ארוחה יוגשו מלפפון  –על אף האמור לעיל במסגרת כל תפריט מוצע  .5

סוגים של ירקות העונה מידי יום, חתוכים/קצוצים לסלט;  2חות ועגבנייה מידי יום + לפ
פלפל אדום, כרוב, גזר, סלק, ירקות טריים ומגוונים, ולפי איכות הירק לאותו יום. כלומר, 
ירק שלא עבר בקרת איכות מתאימה ולא עומד בסטנדט, לא יסופק באותו היום וימצא 

  .תחליף ירק טרי הולם אחר
 

קטניות  20%חלבון בשר/דג איכותי לא מעובד, לפחות  60%חות קציצות יורכבו מלפ .6
   .ירקות, תיבול ודגנים לפי מתכון –והשאר 

 
צמחונית איכותית לא מעובדת, עבור ילדים צמחוניים או -בכל יום תהה אפשרות חלבונית  .7

המעדיפים מנה צמחונית על מנת לעמוד בדרישות התזונתיות של משרד הבריאות. כאמור, 
דגנים, -מנות חמות; חלבונית בשרית/דג/צמחונית בהתאם ליום, פחמימתית 4תהנה 

 קטנית, ירקנית חמה. -פחמימתית
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 ביטוח  –' גנספח 

, נותן השירותן לערוך ולקיים, על חשבו נותן השירות עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  נותן השירותלגרוע מאחריות  מבלי .1
את הביטוחים  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך קופת ת כללמשך 

נותן  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1'גכנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים 
 שית כדין בישראל. העניין(, אצל חברת ביטוח מור לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "השירות

" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  נותן השירות ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך

 לגרוע כדי באמור אין) נותן השירות ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא נותן השירות על -הפוליסות נוסחי .ב
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות

וכתנאי מתן השירותים , לפני תחילת נותן השירותלהמציא לידי  נותן השירות על, נותן השירותצורך בכל דרישה מצד  ללא .2
. כמו נותן השירות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחהתקשרות מוקדם ל

בגין חידוש תוקף  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן נותן השירותידי ל להמציא נותן השירותעל תקופת הביטוח, בתום  מידכן, 
 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  נותן השירותביטוחי 

 .לעיל
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  נותן השירות, כי מי מביטוחי לנותן השירותיודיע  נותן השירותבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  נותן השירותלרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

, נותן השירותהמוטלת על  ,הינם בבחינת דרישה מזערית נותן השירותבמסגרת ביטוחי כי גבולות האחריות הנדרשים  מובהר .3
ממלוא  נותן השירותואין בה כדי לשחרר את ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  נותן השירותלגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי 

בכל  ,נותן השירותאו מי מטעם  נותן השירותלפי כל טענה כלא תהיה  נותן השירותול החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

ועל כאמור לעיל,  נותן השירותשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, לנותן השירות .4
נותן  להתחייבויות נותן השירותביטוחי את על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי נותן השירות

 .על פי הסכם זה השירות

או  נותן השירותאינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל נותן השירותזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
וקפם, או לגבי העדרם, , טיבם, היקפם, ותנותן השירותביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  נותן השירותמי מטעם על 

 עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  נותן השירותהמוטלת על  ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 

 לרכוש או ציוד כלשהואובדן או נזק  לכלמאחריות  נותן השירות ואת הבאים מטעם נותן השירותאת  פוטר נותן השירות .6
נותן השירות ו/או המשמש לצורך מתן השירותים לחצרי  נותן השירותאו מי מטעם  נותן השירותהמובא על ידי  )לרבות כלי רכב(,

, ובלבד שהפטור כאמור לא אמורבגין אובדן ו/או נזק כנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה נותן השירותולא תהיה ל
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין  : ביטוח חובה כנדרש על, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך נותן השירותבנוסף, על  .7
בגין ₪  400,000עד לסך פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב 

 .ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ,נזק אחד
המפורטים בסעיף ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  נותן השירותלעל אף האמור לעיל, 

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
נותן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי , נותן השירותשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה ;נותן השירותוכלפי הבאים מטעם  השירות
 ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים בו הסבת ההסכם, ובמקרה  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9

נאותות בהתאם לאופי והיקף המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  נותן השירותעל , נותן השירותמשנה מטעם 
 . ההתקשרות עמם

שירותים שניתנו או לרבות , מלואםשירותים בביחס ל נותן השירותאחריות כלפי מוטלת ה נותן השירותעל כי  ,מובהר בזאת
 .משנה אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
בכתב, להמצאת  ותנותן השירמאת  נותן השירותימים ממועד בקשת  10הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .אישור עריכת הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח -1ג' נספח
 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

הפוליסה  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאיבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: מרכז קהילתי 
"ס מעלה אדומים מתנ

ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או 

 חברות קשורות 

   שם
 נדל"ן☐

 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☐
אחר: אספקת ארוחות ☐

 לילדים בצהרוני בתי ספר
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐

 נותן השירות שירותים☒
 נותן השירות מוצרים☐
 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

  ת.ז./ח.פ.

 :  מען  מען: 
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 מטבע סכום  ד' לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 רכוש 
 

      ₪ 309 
328 

       
       
       

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  - 321

 המבוטח 
 ראשוניות – 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  – 329

 שלישי 
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309 ₪  20,000,000     מעבידיםחבות 
 האישור

היה וייחשב  –מבוטח נוסף  – 319
 מעבידו של מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות – 328
 

 אחריות צולבת  – 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור
ומחדלי מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 המבוטח
 ראשוניות – 328
 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332

 
        אחריות מקצועית

        אחר

 (*:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
  מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל – 041

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 חתימת האישור

 המבטח:


