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 תוכן העניינים 

 
 

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים: 

 ודעמ                     

   
 הוראות כלליותחלק א'  א.

 

3 

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים -חלק ב'  ב.
 

5 

 להשתתפות במכרזות בנוסח הער  -חלק ג'  ג.
 

15 

 הביטוח  התחייבות בעניין -חלק ד'  ד.
 

16 

  תיאור העבודה -חלק ה'  ה.
 

19 

 הוראות בטיחות -חלק ו'  ו.
 

22 

)נמסר  תצהירים בעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום -חלק ז'  ז.
 בעת רכישת מעטפת המכרז(

 

24 

 ותובהצהרת המשתתף והתחיי -חלק ח'  .ח
 

26 

 ההסכם -חלק ט'  .ט
 

28 

 כתב הצעה -חלק י'  .י
 

34 

 35 גדלי מנות -חלק י"א  י"א.
 

 

מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, 

לרוכשי או נשלחה בפקס' לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה 

 מכרז.ר המחו
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 חלק א' 

 הוראות כלליות

 

 להצעתו, יצרף המשתתף את המסמכים הבאים: .1

 אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו, וכי סמכותם לחייב 

 יות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.לה בת התאגיד בחתימתם. האישור הנ"ל חייא

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -ישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות א (ב)

 -חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976

 

 ישור על ניכוי מס הכנסה במקור.א (ג)

 

אוטונומית ובלתי מותנית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף  -ת בנקאית בורע (ד)

שנקבע  מהמועד חודשים 4) 20.4.20בתוקף עד  ש"ח 40,000בסכום של  ולפקודת המועצה,

, לפי נוסח הערבות המצורף בזה בחלק ג', וזאת להבטחת קיום (כמועד אחרון להגשת ההצעות

 .יהיה שם המציעות בערב השם המופיעתנאי המכרז. 

 

 עודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.ת (ה)

 

, בדבר היעדר רישום פלילי למשתתף ולמי בפני עו"ד ערוך וחתום כדין -צהיר המשתתף ת (ו)

  מעובדיו.

 

בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת , כדין בפני עו"ד מיםוחתו כיםערו -המשתתף תצהירי  (ז)

יים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום בורים ציחוק עסקאות גופעובדים זרים כחוק, בהתאם ל

)נמסר בעת רכישת  .1976 -חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 טפסי המכרז(.

 

ל המציע( )במידה ויתקיים על פי צורך אישי שעתק חתום של פרוטוקול סיור הקבלנים ה (ח)

לרבות תשובות שתתפים, ומצה להמועצא על ידי ושל כל מסמך נוסף שהומ מציעשהומצא ל

 .חלקיו( כשהוא חתום בתחתית כל דף כלה )על מסמך זוכן  למתן הבהרות
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המעידות , גופים ציבוריים אחריםממוסדות ממשלתיים או ממרשויות מקומיות או  ,מלצותה (ט)

 .על  ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

 

 סמכי המכרז.על רכישת מ מעידהקבלה ההעתק  (י)
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 ' בחלק 
 

 והליכי המכרז תנאים מיוחדים תתפים,הוראות למש

 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ותנאי המכרז: .2

 

 סמכי המכרז:כמו בכל מבחלק זה 

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.  -" המשתתף" -

 המשתתף שיזכה במכרז. -" הקבלן" -

רז בהתאם למסמכי המכ, פעוטוניםות וללתינוקירוחות קת אפסה -" העבודות" -

 והחוזה.

  .מועצהמנהל אגף החינוך ב -" המנהל" -

 מי שימונה על ידי המנהל לפקח על ביצוע עבודות הקבלן מטעם המועצה -" המפקח" -

 

רכישתם. על המציע לצרף טרם באתר האינטרנט של המועצה, ניתן לעיין במסמכי המכרז  (א)

 מהמועצה.  סמכי המכרזן רכישת מיגב להקבלהצעתו 

 

 . שלא יוחזרו ₪ 500ת גבייה במועצה, תמוראת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת ה (ב)

 

יו על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההצעה, כמו כן על (ג)

ות, ז, בראשי תיבלחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכר

על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל לחתום באופן מלא, ו

דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה 

 ונספחיו.

ות , ולרבת המועצה בקשר עם השתתפותו במכרזעל המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מא

 לצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו . , הבהרות וכד' , וספות הוראות נו

 

על המשתתף למלא את הפרטים הנדרשים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על  (ד)

הצעתו בדיו, בתוספת חותמת של המשתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתף באופן 

 ברור, בנוסף על חתימה.

אם בגוף המסמכים ואם , בחומר המכרזהערה או הסתייגות יקה, י, תוספת, מחרישום שינו

 .יא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף, לא יחייב את המועצה ועלול להבבמכתב לוואי

 

ל המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כתב ע (ה)

 זה המצורף.המכרז/החו סמכי' למחלק ינו " לעניין זה היכתב ההצעהההצעה. מובהר כי "
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 . שינתן לכל פריט וכן מחיר בש"ח לכל פריטעל המשתתף למלא את הצעתו כאחוז הנחה 

ימלא ההנחה והמחירים משתתף שלא  במקרה של סתירה תחייב ההנחה שניתנה באחוזים.

 .ניתן לרשום הנחה בשברי אחוזים)אפס(.  0יחשב כמי שנתן הנחה בשעור 

יחשב  זה במסמךמשתתף שלא ירשום מאומה כאמור,  דיו. , בעטשם בכתב ברוררההצעה ת

 מכרז.במחירים המירביים שבהגיש הצעה שכמי 

ספקת שירותי האת ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי  כוללתההצעה  (ו)

 המזון  והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

 

תקופת ההתקשרות, כל יהיו נכונים למשך המשתתף, בהצעתו,  ל ידים שיצויינו עמחיריה (ז)

 מחירים.הבהתאם לכל אחד מהמוסדות והגילאים המפורטים במפרט 

 

ען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה אינה מתחייבת לבצע את כל העבודה המפורטת למ (ח)

 עתה הבלעדי.בנספח א' למסמכי המכרז, וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול ד

 

א משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן ימצאם ב (ט)

לכתובת המייל:  המועצה בכתב למנכ"להמדוייק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות 

davidz@omer.muni.il  .המועצה אינה אחראית עבור כל ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז

 .על פהרים שינתנו בפירושים או הסב

 

 . 9.1.2020תאריך אחרון להגשת שאלות/בקשות להבהרות הוא  (י)

 
המועצה רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  (יא)

 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

עתם של כל לידי השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב

ידם בעת -ם ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו עלרוכשי מסמכי המכרז בדואר רשו

 רכישת מסמכי המכרז.

 

המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע  (יב)

י ת תנאהעבודות בזמנו החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור א

ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת 

העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות וההסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע 

 ( לעיל. ו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )זהעבודות הכלולות בהוראותי

 

 . 12:00בשעה , 20.1.2020, שנים ד ליובמשרדי המועצה עיש להגיש עות צההאת  (יג)
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 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .3

המשתתף, באיכות ההצעה  בעת דיון רשאית המועצה להתחשב ביכולתו הכספית של (א)

ובטיבה. כן רשאית המועצה להתחשב בכושרו של המשתתף לבצע את העבודה נשוא 

מסמכים העל ידו ומעו המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצ

 שצירף.

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית,  (ב)

והתקנות והצווים לפיו. כן  1965 -ניה לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה לרבות בעבירות ב

תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על 

 . ם הרשות המקומית עומר, שלא כדיןיבורי בתחוח צשט

 

 לדין.במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם  המועצה תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכה (ג)

 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה מ (ד)

מידע ו/או ים הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשל

שתתף ו/או חברי המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לנסיונו ויכולתו של המ

, תר, לצורך עמידתו של המשתתף ו/או חברי הצוות מטעמו, בין היהצוות מטעמו וזאת

 בתנאי הסף שפורטו לעיל.

 

מועצה באמצעות ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים, באם תמצא זאת ה (ה)

על עבודות או הזמנות והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו  נוספיםון, אישורים לנכ

 המשתתפים הזמנות.

לדרוש מהמשתתף במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח  כן תהא ועדת המכרזים רשאית

של מחיר היחידה והמשתתף יהיה חייב למסור ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים 

 או למנהל. 

 

מתחיייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והמועצה נה יאה המועצ (ו)

במסגרת  אופן עבודתם בעבראת נסיונם של המשתתפים, כשירותם ו רשאית לבחון גם

 הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

 

רי רה של הצעות שוות, תהיה המועצה רשאית להעדיף משתתף שמקום עסקיו העיקבמק (ז)

, הצעות שוות, הצעות ק"מ מהישוב. לעניין זה 25במרחק שאינו עולה על , או בעומרהוא 

 .(לל מע"מכו) 5%שהפער ביניהן לא עולה על על 
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צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז,  כלמועצה לא תחזיר ולא תשתתף בה (ח)

ז וכיו"ב המכרי כמלרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מס

 . ו בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליךבחינת ההליך אהוצאות הכרוכות ב

 

ת המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל א

לבצעו. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

רבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה הע סוג שהוא, למעט ההוצאות בגין

 בלבד.

ביצוע ו/או לבצע מובהר בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על  (ט)

את העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה 

 במכרז.

 

הזכות לפצל את ביצוע העבודות את מובהר בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה  (י)

מובהר, כי המועצה מעוניינת להקטין ככל  מספר משתתפים כראות עיניה.נשוא המכרז בין 

את העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה, ובהתאם לכך תיבחן האפשרות  שניתן

 של לפיצול כאמור. יחד עם זאת, מובהר כי בשיקולי הפיצול תיבחן גם אפשרותה ונוחותה

 המועצה לעבוד מול מספר זוכים נפרדים.

 

ייעשו י הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שא (יא)

ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי -במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 צעה.הה המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת

 

מועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת ה (יב)

סות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייח

 המועצה מונעת הערכת ההצעה כדבעי.

 

ן ין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה. כא (יג)

 שאית המועצה לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.ר

 

מי שנקבע ין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על המועצה חובה או להעניק לא (יד)

 כזוכה את הזכות להתקשרות עם המועצה בהיקף כלשהו.

 

אם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב הכמויות, תהא הועדה ב (טו)

 בהתאם לדין. עותרשאית לתקן את הט
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מועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, ה (טז)

ם כל נזק למועצה ולא יפגע, לדעת המועצה, בעקרונות במידה שויתור שכזה לא יגרו

 השוויון.

 

 ודעה על הזכיה והתקשרות:ה .4

בע/ו כזוכה/ים ייקעם קביעת הזוכה/ים במכרז, תימסר להם על כך הודעה. המשתתף/ים ש (א)

 10בות בנקאית כמפורט בסעיף במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא למועצה ער

 להלן.

 

ולאחר חתימת חוזה לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום  שתתף שהצעתומ (ב)

 הערבות שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.את גם עם הזוכה 

 

מועצה רשאית לבטל את זכייתו ד בהתחייבויותיו, תהא העמוומשתתף, שזכה, לא י היה (ג)

בהודעה. זאת, לאחר ידי המועצה -במכרז, בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות 

ויות הצדדים לפי כל מזכבהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע 

 דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של תנאיו.

 

ה, יש את הערבות הבנקאית שבידה לגביהגוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית המועצה לב (ד)

וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את 

 המועצה על כל הפסד שנגרם לה בגין כך.

 

 ת החוזה וביטוח קבלני:ימחת .5

ימים ממועד קבלת ההודעה על  7תוך המשתתף מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר  (א)

ל החוזה על המשתתף להמציא את כל "[. עם החתימה עההסכם" -כרז ]להלן זכייתו במ

פוליסות הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית והפוליסות הנ"ל 

אשר יפסוק אם הפוליסות ממלאות אחר תנאי החוזה.  המועצה מנכ"ללבדיקת  צאויומ

, להמציא לאלתר כל פוליסה או תיקונה ההמועצ מנכ"להמשתתף הזוכה מתחייב לאור הערות 

 על מנת לעמוד בתנאי החוזה.

 

ז, ערבותו לא משתתף יסרב לחתום על ההסכם או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרבמידה ו (ב)

ית לגבות את הסכום הנקוב בערבות, ללא כל הודעה נוספת, וזאת אשהמועצה רו ותוחזר ל

 נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף. מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע דמי נזק
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 תקופת הביצוע: .6

)הנתונה לה אופציה למועצה  9.8.2020 ועד 2.2.2020 -מחודשים  6 -לות הינה תקופת ההתקשר (א)

ת לימודים , כל פעם לשנבספטמבר בכל שנה( 1-)החל מ מודים נוספתלי שנתבלהארכה בלבד( 

 . שלוש שנות לימודיםשל נוספת ה בסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על תקופ אחת.

 

חרף האמור לעיל, הוארך הסכם זה כאמור לעיל, כי אז תהא המועצה רשאית להביא את  (ב)

ים, תהא הסיבה ימ 30ובכתב של אש , בהודעה מרתקשרות בתקופת ההארכה, לידי סיוםהה

ת לכך אשר תהא, ולקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרו

 לא תפגע במתן השרות כפי שניקבע.

 

תקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם ב (ג)

הסכם ידאג הקבלן להארכה ו/או חידוש ת ההארכת ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכ

 .מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידושהערבויות הבנקאיות, פוליסות הביטוח וכל 

 

קבלן יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בצו התחלת העבודה, או לפי ה (ד)

ות לפי יקנ"[ במועדים ובדיהעבודה" -הוראות המפקח. אם לא יבצע הקבלן את העבודה ]להלן 

 , ישלם הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים מראש בהתאם לאמור בהסכם.הקבוע בהסכם

 

 תנאי תשלום: .7

הארוחות וביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי המכרז והחוזה ולשביעות רצונה תמורת אספקת  (א)

ואשר  ידהשל המועצה, תשלם המועצה את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על 

, והכל בהתאם למחירים שנקבעו נמסרו לו בכתב על ידי המנהלההזמנות אשר  סמךיערכו על 

 . "( התמורה" -לקבלן במכרז, לפי הצעתו שאושרה )להלן 

 

לחודש ואושרו ע"י המנהל או מי מטעמו בגין אספקת המזון  3 -עבור החשבונות שהוגשו עד ל (ב)

 יום. 30עד לתום ישולם הקודם חודש בשבוצעה בפועל 

 

סף אליהם כל סוג של ותוים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא המופיעיים מחירה (ג)

 . שנת ההתקשרות הראשונההתייקרות במהלך 

 

שהמחירים יעודכנו בתחילת כל שנת אופציה על פי , הרי בשנה נוספת יה והסכם יוארךה (ד)

 :ןלהליערכו התאמות, הכל כמובהר  5% -וכן במידה והמדד יעלה מעבר להשינויים שבמדד 

 הגדרות: .1

 .לשנה הראשונה -המחירים המופיעים בחוזה -" מחירי החוזה"

 .13ח מדד המחירים לצרכן ) כללי ( לו  -מדד" "
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 15.12.19פורסם ביום כפי ש 2019דצמבר המדד לחודש  -" מדד בסיס"

 15.8.20 יוםמדד הידוע בה -לשנה הראשונה  -" קובע לשנת האופציהמדד "

 15.8.21ם הידוע ביו מדדה -לשנה השניה      

 15.8.22המדד הידוע ביום  -לשנה השלישית      

 והוא יחול שינוי במדד שנת ההתקשרות הראשונה למרות האמור לעיל, אם במהלך  .2

 להלן:למחירים באופן ש, תעשה התאמה ממדד הבסיס 5% -לעל מעלה 

ממועד שבו )ן שבוביום הגשת החידוע ה  ההפרש בין המדדהמחירים יעודכנו לפי שעור 

  .הבסיסלבין מדד   (5% -מדד את ההשינוי בעבר 

דד הקובע לשנת מדי הפעלת האופציה יעודכנו המחירים על פי שינויי המדד בין המ .3

 האופציה ובין מדד הבסיס.

 

 הזמנת העבודה: .8

בידי המועצה הרשות להזמין מהקבלן את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט  (א)

ענות להזמנות המועצה לבצע את העבודה בהתאם לדרישת המועצה ועל פי להלן ועל הקב

עבודה, או חלק ממנה, לאחר או בידי המועצה למסור את ה תנאי המכרז ובמועד. וכן הרשות

 לקבלנים אחרים.

 

ובהר מודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מ (ב)

ות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. המועצה שומרת ולהכלמהעבודות ו/או מהכמויות 

עבודות , להשלים חלק מהלעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים

בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת 

מור בחוזה, לבצע האכל העבודות. כמו כן, שומרת המועצה לעצמה את הזכות במפורש על אף 

חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה 

פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה  יחוייבו את המועצה בתשלום

 ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.

 

גדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם שאית להר העצמוה (ג)

 .הדיןלהוראות 

 

וכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, תחולנה על כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכר .9

 המשתתף.

 ערבות ביצוע: .10

צמודה  יתנקאלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא הקבלן למועצה בזמן חתימת ההסכם ערבות ב 

לפי  כל תקופת ההתקשרותכולל מע"מ, בתוקף לש"ח  40,000למדד המחירים לצרכן בסכום של 

 ג' למסמכי המכרז.  לקחבמופיע הערבות תהיה בנוסח ה ., ד'1סעיף 
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 שמירת זכויות: .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  (א)

 לא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.א רז,שימוש במסמכי המכ

מועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתו/ם ה (ב)

 רז, בהתאם לתנאי החוזה.במכ

 

 המחאת  זכויות עתידית :  .12

גופים ו/או עצמה את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור  לשומרת  המועצה מובהר כי

, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם או גופים הפועלים מטעמה עירוניים ותוסדמ

, לרבות הרחבת מסגרת גופיםמוסדות או ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם עבור אותם 

. לפיכך מובהר, כי יראו את המשתתף לת מקורות מימון חיצוניים נוספיםתקציבית כתוצאה מקב

או יותר אחת להסב זכות זכות להמחות ו/או להעביר ו/או  למועצהש לכךבמכרז כמי שהסכים 

 כאמור. המועצה  הקשורים עםאו יותר מחובותיה, לתאגיד או למוסד  אחתמזכויותיה ו

 

 ביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז : ק .13

ך כי סממו "( והחל בעבודתו ולאחר מכן קבע בית משפטזוכה מקורי: "נקבע זוכה במכרז )להלן 

(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח "זוכה מאוחרמשתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

ה שכזה לא יהיה זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תשלום העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקר

כה לזותו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. שכר עבודתו בה עבד ובהתאם לעבודלמאת המועצה, פרט 

 , בגין ההליך שבוצע. או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצהענה ו/תעמוד ט לא

 

שאיתם ניתן לבדוק  נים האחרונותהש 3פרטי לקוחות להן סיפק המציע ארוחות  במהלך להלן  .14

 . ולקבל המלצות על המציע

 שדרהנהם סופק שירות דומה לזה )כל אחד בדף נפרד( של שוניםלקוחות שלושה עד בטבלה יצוינו 

 . מכרז זהב

 
 : 1  מס' לקוח .א

 : ______________________________________________________שם הלקוח 

 _________________________________________:______________האספקהמועד 

 :    _____________________________________________שירותתאור כללי של ה

 ____________________________________________:  שם: _________המזמין

 _____________תובת טל/פקס:_______________________________________כ

 _____________________________________________________      הערות:     

 __:  שם:_____________________________________________מטעם המזמיןמנהל 
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 _______________________________________________פקס  ____/לת טכתוב

 _______________________________________________ הערות:

 : ______________________________________השירותהיקף 

 __זמן ביצוע לפי חוזה:_________________________________________

 מצורפות -המלצות המזמין 

 

 : 2  מס' וחלק .ב

 : ______________________________________________________שם הלקוח 

 __________________________:_____________________________האספקהמועד 

 :    _____________________________________________השירותתאור כללי של ה

 ______________________________:  שם: _______________________המזמין

 _____________תובת טל/פקס:_______________________________________כ

 _____________________________________________הערות:           ________

 __:  שם:_____________________________________________מטעם המזמיןמנהל 

 _______________________________________________כתובת טל/פקס  ____

 _______________________________________________ הערות:

 ________________________________: ______היקף השירות

 __זמן ביצוע לפי חוזה:_________________________________________

 מצורפות -המלצות המזמין 

 : 3  מס' לקוח .ג

 : ______________________________________________________לקוחה שם 

 ___________:____________________________________________האספקהמועד 

 :    _____________________________________________שירותתאור כללי של ה

 ______________:  שם: _______________________________________המזמין

 _____________תובת טל/פקס:_______________________________________כ

 _____________________________הערות:           ________________________

 __:  שם:_____________________________________________מטעם המזמיןמנהל 

 _______________________________כתובת טל/פקס  ____________________
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 _______________________________________________ הערות:

 ________________: ______________________היקף השירות

 __זמן ביצוע לפי חוזה:_________________________________________

 מצורפות -המלצות המזמין 

 

 להלן פרטי המציע: .15

 
 

 __     מס' עסק מורשה/ח.פ. _____________                __________________________________
 כתובת המשתתף         שם המשתתף         

 
 
 

 ___________________  ________________________________       _____________________ 
 תאריך                                                 שמות מורשי החתימה      טל. פקס המשתתף      

 
 

 : מציעאיש הקשר מטעם ה

 
 ___________________ _________________________________תפקיד:____ שם : 

 
 
 

 טלפון נייד : ______________פקס:  ______________  טלפון :   ______________
 
 

 
 

 אישור עו"ד
 

_____________ ב_____________, ____________ מרחוב ___________אני הח"מ, עו"ד _____

כי המוסמכים לחתום  המשמש כיועצו המשפטי של ________________ )המציע במכרז זה(, מאשר

 מטעם המציע  הינם:___________________________________________. 

 מחייבת את המציע. א והיוכי הצעה זו וכל מסמכיה נחתמה כדין על ידי מורשים אלו 

 

______________  ________________   _________________ 
 חתימה     חותמת    תאריך    
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 ' גחלק 

 הערבות למכרזנוסח 

 
 

 בנק ______________               לכבוד                                                                     
 סניף _______________                                           ר               ומת עמועצה מקומי

 כתובת הסניף _______________                                         א.נ ,                                
 תאריך _______________                                                                               

 
 .הנדון: ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מס'                  

 
 _________________________________________ )להלן: "המבקש/ים"(.__על פי בקשת  .1
"ח( ף שאל יםארבעש"ח )במילים:  40,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של    

)להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים 
 .1_______ל________________________בקשר 

 
 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  
או בסמוך לכך והעומד על  15.11.19ביום סם ורשפ 2019אוקטובר מדד חודש  -"מדד יסודי"  ב.

 סך של ______ נק'.
די הלשכה המרכזית )כללי(, המתפרסם על י 13מדד המחירים לצרכן, לוח  -"מדד"  ג.

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 
נוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד ב היהוכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם י

 הקיים ובין אם לאו.
 
החדש עלה לעומת המדד אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד  .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד 
כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם ם שתכהיסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרי

 לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.
 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם  15 -הראשונה בכתב, ולא יאוחר מלפי דרישתכם  .4

שי הצמדה למדד, פרת הלכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספ
כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 מאת המבקש/ים.לדרוש את התשלום תחילה 

. ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל 2 _________ ערבות זו תישאר בתוקף עד יום . 5
למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה ד ל עשתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקב

הודעה על  מקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלהעל הארכת התקופה כאמור ו/או ב
 הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 הסבה.ל או ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה .6
 

                                                                                                            
 בכבוד רב ,                   

                                                                                                                 
 בנק _______________              

        
                                                                                                            _______________________ 

 
 "25/2019"לבצוע חוזה  -" לחוזה 25/2019מכרז מס'  " -להגשת ההצעה  1
 
 .__________ -, לחוזה  2020פברואר  –למכרז  2
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 'דחלק 

 התחייבות בעניין הביטוח

 
 לכבוד

 המועצהמנכ"ל 
 מועצה מקומית עומר

 

 בעומר גני ילדים ספקת ארוחות לה - 25/2019ס' ה מזוח: הנדון

 

בסמוך לפני חתימת החוזה  הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בצוע ההתקשרות על פי החוזהלצורך  .1

מקומית עומר בתוקף, אישור על המועצה הולאחר מכן מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה ביני לבין 

, אשר יהיה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו( ד הבאמו)בעלהסכם קיום ביטוחים, בנוסח המצורף 

  , אליו יצורפו:חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי

, ביטוח צד ג' כולל מציעטוח )הכוללת את ביטוח הציוד והמלאי של העותק מפוליסות הבי .ד

" ו/או המציע" -וביטוח אחריות מעבידים( בהם מבוטחים מבצע העבודה  אחריות מוצר

 ית עומר.וממק מועצה

ישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד א .ה

 עפ"י הנוסח הרצ"ב:מהצדדים המהווים את "המבוטח" ו

הי בדבר כל האמור בפוליסה ו/או בתוספת כלש"מוסכם ומוצהר בזאת, כי למרות 
ל ידי החברה ע סותביטול הפוליסות עקב אי תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפולי

ביטול הביטוח בתוקף סעיף ביטול הפוליסות, של תנאים הכלליים, לא יהיה ל
הודעה בכתב בדואר רשום לפחות עומר  למועצה המקומיתתוקף אלא אם נמסרה 

 מועד הביטול."לפני יום  60
 התנאים הבאים : את כל הפוליסות יכללו  .2

 בטח כנגד המועצה.המשל תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה  א. 

 הקבלן והמועצה יכללו בשם המבוטח. ב. 

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג. 

 , יעשה צון הקבלן ובין על פי רצון המבטחובע כי ביטול הפוליסה, בין על פי ריכלל הסעיף הק ד. 

 קש.בוהמ יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח 60בהודעה מוקדמת שתימסר גם למועצה   

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כקבלן לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין  .3

 טוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.אם פוליסות הבי

וסוג העבודה  רךצו למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי .4

 שאבצע לפי החוזה.

 

 ____________________ מציע__________________, חתימת ה מציעשם ה   
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 ספק ארוחות -ביטוחים  אשור על קיום

 
 לכבוד

 מועצה מקומית עומר
 "(המזמין"  -)להלן 
 א.ג.נ.,

ר, צון יאישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן: "הספק"( בגיהנדון : 
 להלן: "שירותים"() עבור המזמין בעומרגני ילדים ארוחות ל שלמכירה, ואספקה 

 
 
 

 -_ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים בזאת כדלהלן :אנו החתומים מטה, _________________
 
 ביטוחים בקשר עם מתן השירותים  למזמין, כמפורט להלן:ערכנו לבקשת הספק  .1
 

יותו של הספק ו/או מי ישי על פי כל דין המכסה את אחרשלצד ביטוח אחריות חוקית כלפי  .א
ו/או דברי מאכל  מטעמו בגין יצור, מכירה ואספקה של ארוחות מוכנות ו/או מזון מוכן

ומשקה על פי הסכם עם המזמין, לרבות כיסוי בגין הרעלה מכל סוג שהיא עקב קיומו של 
-$ לתובע, למקרה ו 00,0005 בסךחומר זר או מזיק במאכל או במשקה, בגבולות אחריות 

 לתקופת ביטוח שנתית.$  1,000,000
 

אחר ממזון וממשקה לרבות  למען הסר ספק, כל חריג בפוליסה, המתייחס להרעלה ו/או נזק
 חריג אחריות בגין מוצרים לא יחול על אחריות הנובעת מהשירותים.

 
 נזק למזמין ייחשב כנזק לצד שלישי.

 
 י.תחלוף של המוסד לביטוח לאומת יעוהביטוח מורחב לכסות תב

 
ביטוח חבות המוצר על פי כל דין לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק  .ב

בגין השרותים, הארוחות המוכנות ו/או מוצרי  1980 -ריות למוצרים פגומים תש"מ האח
הספק על  "ים עהמזון המוכן ו/או דברי מאכל ומשקה המיוצרים ו/או המסופקים ו/או הנמכרי

למקרה ולתקופת $ 500,000לתובע,  $250,000פי הסכם עם המזמין, בגבולות אחריות בסך 
 ביטוח שנתית. 

 
 חודשים. 6ל תקופת גילוי מורחבת בת הביטוח כול

 
ההשתתפות העצמית של הספק בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים 

 $. 10,000מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 
 

 ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הספק ביצור, .ג
חות מוכנות, מזון מוכן, דברי מאכל ומשקה על פי הסכם עם שיווק, מכירה ואספקה של ארו
למקרה ולתקופת ביטוח  $ 5,000,000 -לתובע,ו  1,500,000$המזמין, בגבולות אחריות בסך 

  שנתית.
 
מורחב לשפות את המזמין היה ותוטל עליו אחריות כמעבידו של מי מעובדי הספק,   טוחיבה

  גוף שנגרם להם. מועסקיו ועובדי קבלני המשנה בגין נזק
  

 ______________ועד____________)כולל(.   -תקופת הביטוח היא החל מ  .2
          

 למטרות הפוליסות הנ"ל : .3
 

 .הספק ו/או המזמין -היה י סות"המבוטח" בפולי א.
 .שלהםועובדים  וגופים מטעמה מועצה מקומית עומר לרבות חברות בנות –"המזמין"  ב.
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 ליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים :בכל הפו .4
 

ביטול זכות התחלוף )השיבוב( של המבטחים כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק  א.
 בזדון.

 
 לפי צד שלישי וביטוח חבות המוצר.בביטוח אחריות חוקית כ ת"ולבסעיף "אחריות צ ב.
 
יום  60 ימסר גם למזמיןסעיף הקובע כי ביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת בכתב שת ג.

 לפחות לפני מועד הביטול המבוקש.
 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  ד. 
כל" של חברת מגדל, "מנוביט" של חברת מנורה, -)או פוליסות "אש וחביטהתחלת ה

ק את המיותר( ובכפוף ים" של חברת הראל()מח"פסגה" של חברת הפניקס/הדר, "מפעל
 לשינויים ולתנאים המיוחדים המפורטים באישור ביטוחים זה.

  
יות העצמיות פושתתהספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות, ולתשלום הה .5

 הקבועות בפוליסות, ואנו לא נדרוש מהמזמין כי ישא בתשלומן.
 
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או  .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וגם לא כלפי המבטחים האחרים של המזמין, ולגבי 
וליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  הפפי המזמין הביטוח על 

ואנו מוותרים על הזכות לדרוש ממבטחי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין, 
ו/או על פי כל  1981לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו. נהטע דין, וכן אנו מוותרים על
 
כיסוי, כאשר בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה )אם קיימים(, המפקיעים או המגבילים ה .7

דולר,  150,000התביעה מעוגנת בנזק ו/או קשורה בדרך אחרת טעינה ופריקה, כלי רכב )עד סך 
מובהר במפורש כי לא מבוטל חריג ם אולומעל לסכומים המבוטחים בפוליסת רכב סטנדרטית( )

הום אחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, אש, התפוצצות, אדים שיטפון, בהלה, זי
תאונתי, רכוש של המזמין בו פועל הספק למעט החלק עליו פעלו ישירות, הרעלה, קבלנים וקבלני 

 משנה ועובדיהם, עבודת נוער כחוק.
 
יום תנאי הביטוח בחוזה, ולפיכך לא יחול בו או תקבל על ידיכם כאישור לקמ זה ידוע לנו כי כתב .8

)ג(  4מתן הודעה בכתב למזמין כאמור בסעיף בפוליסות שינוי המקטין את הכיסוי הביטוחי ללא 
 לעיל.

 
 

 ולראיה באנו על החתום     
 

____________________     ________________ 
 וח יטהב חתימת חברת       תאריך 

 
 

 מס.___________________  פוליסת אחריות חוקית כלפי צד שלישי

 ____מס. _______________   פוליסת לביטוח חבות המוצר 

 מס. ___________________   פוליסה לביטוח חבות מעבידים

 
 פרטי סוכן/חברת הביטוח:

 ________)שם, טלפון, כתובת( _______________________________________
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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  ' החלק 

 אור השירותית

חמות לתלמידים  וארוחת מנחה ארוחות צהרייםארוחות בוקר  ה שלאספקהכנה ו כולל שירותה .1
 .היישוב ברחבים זרי, המפובגני הילדים

לוח הפעילות של  על פיימים בשבוע,  5ימים בשבוע, ארוחת צהריים וארוחת מנחה  6בוקר רוחת א
 .עומר מיתהמועצה המקו

 

 .ברכב יעודי העונה לדרישות משרד הבריאות, ספקת הארוחות כוללת הובלה למוסדות החינוךא .2
 -11:00בין השעות המנחה רוחת א ואתארוחת צהרים את  8:00ארוחת בוקר לא יאוחר מהשעה את 

בכל מקרה הזוכה צריך האחראי על קבלת המזון. עם הנציג של המוסד  בתיאום מלא הכל 11:30
 ראש.מקבועות בשעות היות מאורגן על מנת שהאספקה תתבצע ל

 
)כל שלושת  ."חמגשיות". האספקה תהיה בתפזורת ולא בהאספקה תהיה בכלים של הספק .3

מסוג טוב שטופות ונקיות כל בוקר וכל צהריים, פעמיות  רבלספק צלחות ב יימתחהספק  הארוחות(.
לפחות פעמיים במהלך תקופת  יפן, ולהחללשימוש שוטף לארוחת בוקר וארוחת צהריים

 ההתקשרות.
 

, אוכל חם במידה מספקת נים בכלים מכוסיםיעל תנאים היגי עת הובלת הארוחות יש להקפידב .4
כאמור, הובלת המזון תעשה ברכב יעודי . משרד הבריאותדרישת כ אתזושאר חם בזמן הגשה ישי

 המתאים להנחיות משרד הבריאות.
 

 המוסד עצמו.ת תתבצע על ידי צוות וקת הארוחות בתוך המוסדוחל .5
 

על הספק לאסוף את הכלים הריקים )לא רחוצים( שבהם סיפק את מנות האוכל, בתיאום עם  .6
 המוסד, בסמוך לסיום הארוחות. 

 
הספק מתחייב  .שעות לצורך קיום בדיקות תברואה 24דגימות מהמזון למשך ר ק לשמוספה לע .7

צרי המזון מהארוחות וממוצלו וכן דוגמאות דגימות המזון שנשמרו א אתלספק למועצה, 
  לפי דרישת המועצה. המתוארים במסמכי המכרז וזאת

 
מתוך ) משרד הבריאות "יש עכפי הנדר לגניםהמסופקת ות הצהריים לן מרכיבי תפריט ארוחלה .8

 :(3"כונהתזונה נ"חוברת ה
 

 כמויות לילד הצהריםהמרכיב לארוחת 

 כוס וחצי                     מרק                           

 ) ללא עצמות ( גרם  100 )ללא דגים( חלבונים 

 כוס 1 פחמימות , קטניות או דגנים

 כוס 1 ירקות מבושלים או מאודים

 סוגים  2 יםחי ירקות

 עוגה או לפתן  או שני סוגי פרי  מנה אחרונה 

 פרוסות  3 -2 לחם  

 
 הערות:  

 
 .0182ץ, רמ"לאכול ולגדול",  מתוך הנחיית שירותי המזון והתזונה במשרד הבריאות והזנת ילדים ובני נוער במוסדות חינוך: 3
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עיקר מסיבות בריאותיות( הארוחה צריכה להיות מותאמת אישית לילדים בעלי צרכים מיוחדים )ב (א

 לצרכיהם בתיאום עם המפקח. 

 נוכית. חית הלילדים שאינם אוכלים בשר יש לספק מנות צמחוניות, בתיאום עם המסגר (ב

 בשום פנים ואופן אין לספק מזון מעובד או מזון תעשייתי כחלק ממרכיבי המנה.  ( ג

 . טה מלאההלחם שיסופק הינו לחם שחור / חי (ד

 , יש לספק תחליף לאותו מוצר.מסוים לילדים אלרגיים למוצר  (ה

ל בשחה לארוחת מנ( או שווה ערך )של שטראוס או תנובה בסיס גבינהעל ת יש לספק מעדן יולתינוק (ו

 מוצק.הקושי לאכול 

 להלן הכמות הצפויה של המנות: .9
 

 צהרים  בוקר   המקום
 

  מנות 18  מנות 18  תינוקיית דובדבן

 מנות 26  מנות 26   ון אלוןפעוט

 מנות 26  מנות 26   פעוטון דקל

 מנות 21מנות               21פטוס          יתינוקיית אקל

 והיא עשויה להשתנות מדי חודש. ,1.1.20עד מסר ית המעודכנת כמות המנות

 לדוגמא: ים תפריט .10

   -ארוחת בוקר  .א

 
 (73בעמ' שעיין בטבלה  -)הגדרת גודל מנה לילד

 
 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

 קשה ביצה

 אבוקדו

 גבינה לבנה

 קוטג' 

 זיתים ללא גלעינים

 תירס בשימורים

)בננה,  פירות העונה

מלון, תפוח, שזיף, 

 תפוז, אבטיח(

 ירקות טריים

)עגבנייה, מלפפון, 

 רוב לבן(כ זר,ג

 חומוס

 לחם

 טונה

 טחינה גולמית

 גבינה צהובה

 גבינה לבנה

)בננה,  פירות העונה

מלון, תפוח, שזיף, 

 תפוז, אבטיח(

 ירקות טריים

)עגבנייה, מלפפון, 

 גזר, כרוב לבן(

 אבוקדו

 לחם

 ביצה קשה

 גבינה לבנה

 קוטג' 

 חומוס

 תירס

 זיתים ללא גלעינים

)בננה,  פירות העונה

, יףשז מלון, תפוח,

 תפוז, אבטיח(

 ירקות טריים

)עגבנייה, מלפפון, 

 גזר, כרוב לבן(

 לחם

 טונה

 טחינה גולמית

 גבינה צהובה

 גבינה לבנה

)בננה,  ת העונהפירו

מלון, תפוח, שזיף, 

 תפוז, אבטיח(

 ירקות טריים

)עגבנייה, מלפפון, 

 גזר, כרוב לבן(

 אבוקדו

 לחם

 ביצה קשה

 גבינה לבנה

 קוטג' 

 חומוס

 תירס

 םא גלעיניללים זית

)בננה,  פירות העונה

מלון, תפוח, שזיף, 

 תפוז, אבטיח(

 ירקות טריים

)עגבנייה, מלפפון, 

 גזר, כרוב לבן(

 לחם

 קורנפלקס

 חלב

 גבינה

 קוטג' 

 לחם
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   -ארוחת צהריים .ב
 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' המרכיב

מרק עגבניות  תקויר מרק מרק

 וגריסים

 מרק גריסים מרק אטריות עדשיםמרק 

חזה עוף  קציצות בשר חלבון

 ברוטב

 או הודו 

 ברוטב

פרגיות  ירק קציצות עוף

 מבושלות

פחמימות 

 , קטניות  

 או דגנים

ספגטי או  קוסקוס תפוחי אדמה אטריות או ספגטי

 פתיתים

 פירה או אורז

ירקות 

 מבושלים

טריים ירקות 

כגון  ליםבושמ

 קישוא/בטטה/גזר

לבנה ית ועשע

ושלת מב

 ברוטב עגבניות

ירקות של 

 הקוסקוס

 אפונה עם גזר גזר גמדי

 רדגזר מגו סלט ירקות סלק סלט ירקות גזר מגורד 1סלט 

 סלט חי חומוס / טחינה סלט חי תירס מתוק כרוב אדום 2סלט 

ארוחת 

 מנחה

 לחם

 ממרחים:

 תמרים, חלווה*

: בננה / פרי*

מלון/  /תפוח*

 אבטיח/ תפוז

*עוגת הבית / 

נות פתיבר / לשו

 וופלים חתול /

 לחם

 ממרחים:

*תמרים, 

 חלווה

*פרי: בננה / 

*תפוח/ מלון/ 

 אבטיח/ תפוז

*עוגת הבית / 

פתיבר / 

לשונות חתול / 

 וופלים

 לחם

 ממרחים:

*תמרים, 

 חלווה

*פרי: בננה / 

*תפוח/ מלון/ 

 אבטיח/ תפוז

*עוגת הבית / 

 /פתיבר 

לשונות חתול 

 וופלים /

 םלח

 ממרחים:

 *תמרים, חלווה

*פרי: בננה / 

*תפוח/ מלון/ 

 אבטיח/ תפוז

*עוגת הבית / 

פתיבר / 

לשונות חתול / 

 וופלים

 םלח

 ממרחים:

*תמרים, 

 חלווה

*פרי: בננה / 

*תפוח/ מלון/ 

 אבטיח/ תפוז

*עוגת הבית / 

פתיבר / 

לשונות חתול / 

 וופלים

  

 (38עיין בטבלה בעמ'  -דל)הגדרת גודל מנה לי
 

 . 38בעמ' גודל מנה  ראה -ארוחת מנחה  .ג

 . 38בעמ'  חודשים, ראה טבלה   8-13תפריט יומי לתינוקות מגיל  .ד

 יד על גיוון בתפריט. יש להקפ  

 

יש להתאים  .מנהל אישור בכתבה. על כל שינוי יש לקבל ממנהלהראש לאישור תפריט שבועי יוגש מ

 .אטנית ילדים(עם די שהוכנו) נ"להלדוגמא  יםאת התפריט לתפריט
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 ' וחלק 

 
 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים 

 
 המשתתף שזכה במכרז. -"הקבלן" 

 

וראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בענין הבטחת תנאי הקבלן מתחייב לקיים ה .1

 בודה.עההבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע 

 

כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את מובהר  .2

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

 

 -לן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד הקב .3

הנחיות לפיהם; תקנות, הצווים וההו, 1970 -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954

, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( -1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

, וכן כל 1988; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 1997 -התש"ז

עצמו את כל ות והוא לוקח על נדהתקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפ

האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המועצה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין 

 לה.ומהוראות א

 

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל  .4

ודה והרווחה, משרד , לרבות משרד העבתכההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמ

 התחבורה, משרד איכות הסביבה, משטרת ישראל ומועצה מקומית עומר.

ילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות הקבלן יבצע את העבודות תוך מ 

 ו.דיהמוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על 

 

ייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת הקבלן מתח .5

 אחראים לעבודתם. בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ו

 

כמו כן, יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו  .6

אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה  הבינו אותה. בשוםו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה

 עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

 

בודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש הקבלן מתחייב לקיים סדרי ע .7

 וחות.ראולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של ה

 דאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.כמו כן, י 
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הוראות הבטיחות שבתוקף,  הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום .8

 הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.

 

 הצהרה והתחייבות 

 ____________תאריך:__          לכבוד

 מקומית עומר מועצה

 א.נ.,ג.

הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, ואת הוראות הביטחון  .1

יחות הנוגעות לביצוע העבודה, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול והבט

 בהתאם להוראות אלה.

 ה.ת והבנתי את תוכנילנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כלה .2

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות  .3

 ודה נשוא ההסכם.בכל הקשור לביצוע העב

הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו  .4

 את ההוראות כלשונן.

יום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות בזאת להקפיד על ק בהנני מתחיי .5

בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי  והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית,

 וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

ים, להנחת דעתו כיסוי ביטוחי מתאל בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי הנני מתחייב לדאוג .6

של מזכיר המועצה, שיכסה כל נזק שיגרם למועצה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה 

 ודה ע"י ו/או מטעמי.מביצוע העב

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מזכיר המועצה עוד  .7

 בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 

 _____________________________________קבלן: __________ה שם

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן: _______________
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 'זחלק 
 

 עובדיםתצהירים בעניין העסקת 
 1תצהיר מס' 

 
לאחר                ב מרחו    מס' ת.ז.          אני הח"מ, 

א אעשה כן, קבועים בחוק אם לה הוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשיםש

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 שמי, מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. .1
 
מס' חברה___________ לצורך     בשם חברת אני מגיש תצהיר בשמי/ .2

 התקשרות עם המועצה המקומית עומר.
 

לוט, האמורה פסק דין ח הלא הוצא כנגדי/כנגד החברה האמורה או כנגד בעל זיקה אלי/אל החבר .3
המרשיע בעבירה לפי חוק  עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 דמה למועד ההתקשרות., בשנה שק1991 –התשנ"א 
 

     -לחילופין
אני/ החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה הורשענו בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק  .4

, אולם ההרשעה 1991  -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  ר העסקה שלא כדיןוסעובדים זרים )אי
 האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות.

 
   -ופיןלחיל

אני/החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה הורשענו בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק  .5
, אשר נעברה לפני 1991-אם הוגנים(, התשנ"יאעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ

1.1.2002. 

 

 בתצהיר זה: .6
 גם    -הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי תושב ישראל, ואם התושב            -"בעל זיקה" 

 בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה זו.                                  
 

 .1968חוק ניירות ערך התשכ"ה כמשמעותה ב                -"שליטה" 
         

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7
 

____________ 
 חתימת המצהיר

 וראיש

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עו"ד ___________________________ 

ת לי באופן /__________ המוכר__במשרדי  ב____________________ מר/גב' ____________

אישי/ת בעל/ת תעודת זהות ___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל /וכי יהיה

 וחתם/ה עליו בפני.

___________ 
 חתימת עו"ד
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 2 'תצהיר מס

 
לאחר ______ מרחוב ________________________________  מס' ת.ז. ________אני הח"מ, ___

יה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אה

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 . שמי, מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.1
 
 מס' חברה_______________  חברת _________________  ש תצהיר בשמי/בשםיג. אני מ2

 )"הספק"( לצורך התקשרות עם המועצה המקומית עומר.
 

 ם לגבי כאמור להלן )נא לסמן(:. התקיי3

דין ל זיקה אלי/אל החברה האמורה פסק לא הוצא כנגדי/כנגד החברה האמורה או כנגד בע 3.1
 31, שנעברה אחרי יום 1987 -מ"ז שכר מינימום, התש קחלוט, המרשיע בעבירה לפי חו

 .2002אוקטובר 
 

 -לחילופין
מורה הורשענו בפסק דין  חלוט, אני/ החברה האמורה ו/או כל בעל זיקה אלי/אל החברה הא 3.2

, 2002באוקטובר  31, שנעברה אחרי יום 1987 -בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 ממועד ההרשעה.ה שנה אחת לפחות פלאולם, במועד ההתקשרות ח

  -לחילופין

אני/החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי/אל החברה האמורה הורשענו בפסק דין חלוט, בשתי   3.3
באוקטובר  31, שנעברו אחרי יום 1987 -ירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז עב

 שעה האחרונה.רה, אולם, במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ה2002
 

 בתצהיר זה: .4
 : 1981 -"שליטה" כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; .א
 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .ב

 בעל שליטה בו. .1
ה במהותו להרכב כאמור לפי העניין, דומ ,וחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפי .2

 של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעולתו של הספק;

 מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  מי שאחראי .3

חבר בני אדם אחר, שנשלט   -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .ג
     ;קשליטה מהותית בידי מי ששולט בספ

                       
 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם;  -"שליטה מהותית" 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.. זהו 5
____________ 
 חתימת המצהיר

 אישור
____________ __הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני עו"ד ____________

רדי  ב____________________ מר/גב' _______________________ המוכר/ת לי באופן במש
_________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אישי/ת בעל/ת תעודת זהות _______

היר הנ"ל צתיהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ה
 עליו בפני.וחתם/ה 

_____________ 
 חתימת עו"ד



 
 

 עומרבגני ילדים ספקת ארוחות ללה – 25/2019  מכרז מס'

 
_____________________  _______________________ 

 חתימת וחותמת המציע          חתימת וחותמת המועצה    

- 26 - 

 ' חחלק 

 

 ויתיוהצהרת המשתתף והתחייבו

 
 ,לכבוד

 ,מועצה מקומית עומר

 

שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים לאחר 

וחות, לוח זמנים לאספקת האר חבמכרז, תנאים מיוחדים, ביצוע אספקת הארוחות, מחירים, לו

התשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, תקנים הנזכרים 

 ז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;במסמכי המכר

ולאחר  ,אתרים ובדקתי את כל תנאי האתרים ובדקתי את כל הפרטים בקשר לאספקההולאחר שבדקתי 

כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל שהתברר לי 

 ;העבודותם ביצוע הכמויות, וכל המידע הדרוש לש

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע האספקה 

 בשלמותן;

 

דרוש לביצוע העבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את תי כוללת את כל העצהנני מצהיר בזה כי ה

ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים העבודה, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת הצו להתחלת העבודה, 

בהקשר למחירי העבודה והציוד ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה מהם בקשר למחירים פרט 

ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים  מכרז ו/או בחוזה,ב להתייקרות המפורטת

 עבודה שבמכרז.ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים ושלבי התקדמות ה

 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות 

רותי אספקת הארוחות בהתאם לתנאים שבמסמכי ל עצמי לתת את שיע שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל

 המכרז.

 

 חרים.אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים א

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מהמועד 

 האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

 

עתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות מצהיר שמחירי הצ ינכמו כן הנ

יא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם להידרש לביצוע העבודה בכל היקפה ובשלמותה, וה

רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה, משרד 

 יוב'.כוהחינוך 

ייב לבצע בשלמות את העבודה בהתאם להוראות המשתתפים ולמסמכי המכרז והחוזה, ומקבל כן אני מתח

 מסמכים להגשת המכרז ועל תנאיו.עלי את ההתחייבויות המפורטים ב
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 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.

ש"ח,  40,000לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של יום התחייבויותי ק להבטחת

 בע להגשת ההצעות במכרז.חודשים מהמועד האחרון שנק 3בתוקף לתקופה של 

 

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד  7היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

 ר הנקוב בחוזה.ועבידיכם ערבות בנקאית בשי

 

ידי בקשר -היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

 ידכם לגביה, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.-תוגש על עם השתתפותי במכרז,

ת ההצעה, כי התאגיד בשמו מוגש יאני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכ

 אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 ן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:כ

 (X -)לסימון המשתתף ב

   לסימון המשתתף

כל דף וכל התצהירים  יר( חתומים בשוליחמכל מסמכי המכרז ונספחיו )לרבות ההסכם והצעת ה ____

 ואישורי עוה"ד חתומים ומאומתים כנדרש.

 

  .'כדוגמה שבחלק ג ש"ח 40,000ערבות בנקאית ע"ס  ____

  .אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

  .אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

  .מורשה קאישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוס ____

  .בדבר זכויות חתימההחודשים האחרונים  12-משתתף שהוא תאגיד: אישור למ ____

  .כי התאגידלמשתתף שהוא תאגיד: אישור רישום ומסמ ____

  )חתום ומאומת כחוק( המשתתף בדבר היעדר עבר פלילי לו ולמי מעובדיותצהיר  ____

  מת כחוק(וא)חתום ומ המשתתף בדבר שכר מינימום תצהיר ____

  )חתום ומאומת כחוק( המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק תצהיר ____

  .מסמך אחר שהומצא למשתתף על ידי המועצההעתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות וכל  ____

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

 מרשויות וגופים ממשלתיים. המלצות

 .רישיון לניהול עסק קייטרינג

 ות.רשתעודת כ

 ישת מכרז מהמועצה.העתק קבלת רכ

 רשיון יצרן ולארוז הסעדה ממשרד הבריאות.
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 ' טחלק 
 

 ה  ס  כ   ם 
 

 2019 ______   חודש ___________ שנתשנערך ונחתם ביום ______
 

 ב  י  ן
 

 "(המועצהמועצה מקומית עומר  )להלן "
 מצד אחד

 
 

 ל  ב  י  ן
 
 
 

 "(    מצד שניהספק)להלן "
    

   
 "הצדדיםהלן:"ושניהם ביחד ל 

 
 

" המכרז" )להלן: בגני הילדים בעומרלאספקת ארוחות  25/2019והמועצה פרסמה מכרז מס'  :     הואיל
 "(;העבודה" הלן:ל

 
והספק הגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז, לפיה במידה ויזכה במכרז הוא מתחייב לספק את  :והואיל

רטים בהצעתו, לפי דרישות המכרז ורז, במחירים המפכמהארוחות החמות כמפורט במסמכי ה
 ותנאיו;

 
והמועצה  ההמלצה המועצה אישרראש  המליצה על קבלת הצעתו של הספק,וועדת המכרזים  :והואיל

 קיבלה את ההצעה;
 

התנאים בגני הילדים בעומר על פי והספק מקבל על עצמו לספק את הארוחות החמות  :והואיל
מצהיר כי יש בידיו כח אדם, ידע, כלים, נסיון   ז ובהסכם זה והוארכהמפורטים במסמכי המ

 והאמצעים הדרושים לביצוע ההסכם בדייקנות ובמועד;
 

הוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם  הקצבה מתאימה בתקציבים המאושרים )סעיף תקציבי:   :    ולוהואיל
1.812400.780 ,1.812410.780;) 

 
 נאי ההתקשרות לפי המכרז.הם את תיסדיר בינהלוברצון הצדדים      :והואיל

 
 

 :לפיכך, הוסכם והותנה בן הצדדים כדלהלן
 
, כתב ר, את תאור העבודה, הצהרת הספקיתהמבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין ה .1

, וכל , הוראות בטיחותהכמויות וההצעה, כפי שאושרו על ידי ועדת המכרזים לגבי חלקו של הספק
 ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.הווים חלק מהותי מ מסמך אחר,

 

וזה זה, אלא אם כן , תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט בחפרשנות המונחים בהסכם זה .2
תוכן הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות בחוזה לפרשנות המופיעה במסמכי 

 .שניתן בהתאם למסמכי המכרזפורש ככל המכרז. הסכם זה י יהמכרז, תגבר הפרשנות שניתנה במסמכ
 
, ונים בעומרתינוקיות ולפעוטק ארוחות לספק מתחייב בתמורה הנזכרת בהסכם זה, להכין ולספה .3

 ועל  פי הוראות כל דין. המכרז, על פי תנאי המכרז וההסכםובהתאם לכתב הכמויות ומסמכי 
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4.  

בלת הגילאים ובמחירים ות וזאת בהתאם לטיועפ"י התפריט, בכמ ספק יספק את הארוחות .א
 המפורטים בהצעתו ובמסמכי המכרז.

 

לפי  ישובאחר בתחום ה בעומר או בכל מקום מהגניםק את הארוחות החמות בכל אחד יספ .ב
 הוראות המועצה.

 

את ארוחת הבוקר עד לשעה ימים בשבוע  5הספק יספק את הארוחות החמות מידי יום ביומו,  .ג
. בערבי חג תסופקנה הארוחות רק 11:00-11:30השעות  ביןוהמנחה הריים צהואת ארוחת  8:00

 .  המפקחשעות, שתינתן על ידי  24לפי הודעה מוקדמת של 
 
5.  

יספק מזון טרי בטיב ובאיכות מעולים, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי הוראות כל ק הספ .א
 דין.

 

צורך קיום בדיקות שעות ל 24ן למשך וזדגימות מהמעל הספק לשמור בלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .ב
מהארוחות דגימות המזון שנשמרו אצלו וכן דוגמאות  אתהספק מתחייב לספק למועצה,  .תברואה

 .לפי דרישת המועצה המזון המתוארים במסמכי המכרז וזאתצרי וממו

 

קבלן מתחייב למצוא תחליפים אשר יתאימו לבעלי צרכים מיוחדים וזאת בתיאום עם מנהל ה .ג
 המיוחדים.ר בו נמצא התלמיד עם הצרכים גרת החינוכית  אשסמה

 
, כשהן נייןים על חום וקור המזון לפי העהארוחות יספקו בטרמפורטרים מיוחדים השומר כל .ד

צידניות מיוחדות השומרות על אטומות היטב. למען הסר ספק יובהר בזאת כי סלטים יסופקו ב
מיכל המרק יגיע בי העניין. טריות וקרות, לפ ואת כל הארוחות תגענה כשהן טריות וחמוקור. 
הובלת המזון תעשה ברכב יעודי המתאים  .בטרמפורטרים בהם יגיע שאר האוכל , לאנפרד

 ות משרד הבריאות.להנחי
 

 סוג של מזון יסופק בכלי סגור בנפרד.  כל .ה
 
6.  

ם ויהכוללת עד ל 2/2/20מיום )החל ם תש"פ שנת הלימודי יתרתתקופת ההסכם היא למשך  .א
 "(.ההסכם המקוריעם אפשרות להארכה. )להלן: ", כולל  9/8/20

 

והתאמה סיון יתקופת ניהווה ( פברואר) ל אף האמור בס"ק א' לעיל, מוסכם כי החודש הראשוןע .ב
"(. עם תום סיוןיתקופת הנ" -)להלן  פקודו ופעילותו של הקבלןבמהלכה תבחן המועצה את ת
 .ספקם הההתקשרות ע ךעל המשתקופת הנסיון תחליט המועצה 

 

ועצה ניתנת האופציה להאריך הסכם זה, אם תרצה בכך, לפי שיקול דעתה, למשך שנת לימודים למ .ג
רצופות, בתנאים זהים לתנאי ההסכם המקורי ובתנאי שסה"כ   פעמים לושאחת נוספת ש

 שנות לימודים. 3לא תעלה על הנוספת ההתקשרות 
 

מקורית על הארכת ההסכם לפי תום תקופת ההסכם ה ייום לפנ 60מועצה תודיע לספק בכתב, ה
 סעיף זה.

 
בו מעצם תקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שיתחייב .ד

חידוש להארכת ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה או 
 הארכה או חידוש. ןוהערבויות הבנקאיות, פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטע
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רף האמור לעיל, הוארך הסכם זה כאמור לעיל, כי אז תהא המועצה רשאית להביא את ח .ה
ימים, תהא הסיבה לכך  30סיום בהודעה מראש ובכתב, של בתקופת ההארכה, לידי  ,ההתקשרות

 אשר תהא ולספק לא תעמוד כל טענה או דרישה.
 
כל אחד ממוסדות החינוך  הובלתן ואספקתן ב ,ן, כולל רכישת מוצרי מזותמורת הכנת הארוחות .7

ותמורת ביצוע כל התחייבויות הספק לפי המכרז ולפי ההסכם לשביעות רצון המועצה תשלם לו 
בהתאם לכמויות שהוזמנו על  מועצה את הסכומים שיתקבלו לפי החשבונות שיאושר על ידי המועצהה

שפורט "(. באופן )להלן "התמורה כרזמב, בהתאם למחירים שהציע הספק בהצעתו ידי המנהל בכתב
 במסמכי המכרז. 

 
 בידי המועצה להבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, יפקיד הספק .8

ש"ח       0,0004עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 
הקבוע במסמכי המכרז, לתקופה של  הערבות תהיה בנוסח .ש"ח( כולל מע"מאלף  ארבעים)במילים: 

כך  מתחייב להאריכה מפעם לפעם לפי דרישת המועצה חודשים מיום חתימת החוזה והספק 14
והתקופה המוארכת, במידה והחליטה המועצה להאריך את  תהיה בתוקף עד תום תקופת הסכם זהש

  תקופת ההסכם עפ"י האופציה הנתונה לה.

 
        ות, כולה אום תחליט המועצה לגבות את הערבאלסכום הערבות ומוגבלת בתביעותיה  האין המועצ

המגיע לה, אם תמצא המועצה שמגיע לה סכום מקצתה, יחשב הסכום ששולם לה כתשלום על חשבון 
 יותר מזה שגבתה, תעביר את יתרת הסכום שגבתה לידי הספק. קטן

 
      מתאימים מבחינת הטיב, הסוג, ינם או מוצרים שא םיבמידה וסופקו למועצה מוצרי מזון פגומ .9

       מוצרים כרז או הדין יחליף הספקהאיכות, התיאור או הכמות לדרישות התפריט או לתנאי המ
  .אלה מיד ויספק מוצרים אחרים במקומם, לשביעות רצון המועצה

 
מים מיד המזון שאינם מתאי יראם הספק לא יספק או לא יחליף את מוצרי המזון הפגומים או את מוצ

לה את הארוחות רשאית לפנות לספק אחר שיספק  עם קבלת דרישת המועצה כאמור, תהא המועצה
 ספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה.החמות ולחייב את ה

 

       א יחליף את מוצרי המזון שאינםא יספק הספק כל אחת מהארוחות החמות במועד או לל .10
ספק למועצה סכום כפול מהסכום המופיע בהצעת הספק עבור כל  אמור לעיל, ישלם הכ מתאימים

 רכים מראש.ארוחה שלא תסופק לפי הדרישות, כפיצויים מוסכמים ומוע
 

למלא את  תשלום סכום הפיצויים המוסכמים, אין בו כשלעצמו כדי לשחרר את הספק מהתחייבותו
של המועצה כלפי הספק,לפי  רוע מכל זכות אחרתגלהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ואין בו כדי 

 ההסכם ולפי הדין.
 

11.  

 בעד כל נזק והפסדיפצה אותה בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הספק אחראי כלפי המועצה ו .א
ממוצרי  שייגרמו לה כתוצאה מכל פגם ליקוי או אי התאמה שיתגלו בכל אחת מהארוחות או

 המזון שיסופקו למועצה.

 

        התחייבות מהתחייבויותיו תהיה כם כי אם יפר הספקע באמור לעיל, מוסוגנוסף, ובלי לפב .ב
או מקצתם מספק אחר וזאת  המועצה רשאית לרכוש את הארוחות או את מוצרי המזון כולם

 באופן מיידי.
 

במקרה זה ישא הספק בהוצאות אספקת הארוחות ומוצרי המזון מהספק האחר בגין ההפרה 
מים המתאימים  מהכספים המגיעים או שיגיעו זז ולנכות את הסכוקלוהמועצה תהיה רשאית 

ת מספקים ממנה לספק. הספק נותן בזאת הסכמתו הבלתי חוזרות להזמנת הארוחות החמו
 אחרים כאמור לעיל.
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 קיון , סניטריה וכשרות: ינ .12
 ידי המזון של משרד הבריאותהקבלן מתחייב כי המזון יסופק וייוצר במתקן המאושר על  .1

 לבד.ב

 

אחסנתו וכיו"ב ויעמוד בכל דרישות נקיון מקום מתקני הכנת המזון, מתקני  קבלן יוודאה .2
 ני יצור מזון.ל מתקמשרד הבריאות באשר לנקיון, אחזקה ואספקה ש

 

יעמדו בכל דרישות  , עיבודו, וכיוצ"בכי המזון המסופק, מתקני אחסנתו קבלן מתחייבה .3
  ורך תקופת ההסכם.רות תקפות לכל אכש תויהיו לגביהם תעודו הרבנות הראשית

 
13.  

קיון כל הכלים לרבות כלי ההגשה, כלי האספקה וכלי ההובלה יהיה באחריותו הבלעדית של ינ .א
 הקבלן.

 

 צידם הפנימי והן בצידם החיצוני.קבלן יספק את הארוחות בכלים נקיים הן בה .ב
 

ם ות והתנאים הנקובישימתחייב הקבלן לעמוד בכל הדר הסכםמבלי לגרוע מכלליות האמור ב .14
וכן בכל הדרישות  1972בחוק רישוי עסקים )תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון(, תשל"ב 

 ם בכל דין באשר להובלת מזון.וביהתנאים התברואתיים הנק

 

 יינה אישית ובריאותם של עובדיו.גיקיון עובדיו ולבושם ויקפיד הקפדה מרובה על היהקבלן יוודא נ .15
 

16.  
ש, בדיקות סניטריות במתקני הכנת , ללא כל הודעה מראעתרשאית לערוך בכל  אההמועצה ת .א

האיכות מעבדה לבדיקת או בדיקות המזון ובמתקני ההובלה של הקבלן , במתקני אחסנת המזון
ין זה תהא המועצה רשאית להיכנס לחצרי הקבלן ו/או מקום הכנת המזון, ילענקיונו. יהמזון ונ

לביצוע  ימות מזון, כלים וכל דגימה אחרת הנדרשתת המזון, ליטול דגלבומתקני הומקום אחסנתו 
 .אלובדיקות 

 

אשר  יאות איכות והרכב המזוןמועצה רשאית לערוך פעמיים בשנה בדיקת מזון ע"י משרד הברה .ב
 תתבצע על חשבון הקבלן.

 

ה וההובלה נכקיון מתקני ההינקיונו, אחסנתו, יהוראות מי מנציגי המועצה באשר לאיכות המזון נ .ג
שעות ממועד מתן  24וצורתם של הכלים וכיו"ב יחייבו את הקבלן ויבוצעו על ידו בתוך  קיונםינ

 ההוראה . 
 

 פ"י הסכם זה ידאג הספק להעסקת מספר עובדים שיספיק לביצועבויותיו עילצורך ביצוע התחי .17
הבטיחות  לפי כללי תשיטות עבודה בטוחו העבודה לפי תנאי ההסכם והמכרז. כן ידאג הספק להנהגת

 החלים עפ"י הוראות כל דין.
 

18.  

עליו  זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי הספק מצהיר ומתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם .א
ד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק בלב

וך כדי ועקב ביצוע או אי ן לכל צד שלישי, תכואו הפסד שיקרו או יגרמו למועצה, למי מטעמה 
 ביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

 

ן הספק או מישהו מטעמו לבין ספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור ביה .ב
ולפי תנאי  המועצה או מי מטעמה, יחסי מעביד עובד, לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם

ם הספק בהכנת הארוחות בהובלתן ובאספקתן ובמילוי כל ובדים שיועסקו מטעעההמכרז וכי על 
בין המועצה או מי שאר התחייבויותיו יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ל

 מעביד. -כל יחסי עובד  העמטמ
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 תובויות הספק לרבות תשלום עבור מצרכי המזון, הוצאיההוצאות הכרוכות בביצוע התחי כל .ג

בות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי, כל מס או היטל וכן כל הכנת הארוחות, לר
תר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות התשלומים הסוציאליים והאחרים, תשלומי מיסים וכל י

בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק יחולו על הספק וישולמו על ידו והמועצה לא תהיה אחראית 
 ורה ואופן שהוא.צ לכך בכל

 
  -יטוח ב .19

פי כל דין, הקבלן מתחייב לבטח, על חשבונו, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על
צה יחדיו, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו לטובתו ולטובת המוע

המהווה  ,נספח ד'על קיום ביטוחים,  רמסכומי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים בטופס האישו
חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(, ולהחזיקם בתוקף במשך כל 

 ו אחריות שבדין. כמו כן:וכל עוד עלולה להיות כלפיתקופת הסכם זה 
 

קיום  לעם חתימת הסכם זה ימסור הקבלן למועצה וכתנאי לביצוע העבודה את טופס האישור ע .א
 וא חתום על ידי מבטחיו, שיאושרו על ידי המועצה. ביטוחים, כשה

 

עדם, ולדאוג הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמו .ב
ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך, וכל תקופה נוספת בה הוא עלול להימצא 

 דין.  לכפי -פי הסכם זה או על-אחראי על

 

 א לבדו בתשלומי דמי הביטוח, ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק. הקבלן ייש .ג
 

פי -בגינם היא של הקבלן, וזאת עלמובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות  .ד
פי הדין, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה -ההסכם ו/או על

 בפוליסות. 
 

יהא צתו במישרין או בעקיפין וכן לא יר ביצוע של הסכם זה כולו או מקלא יהא רשאי להעב קפהס .20
לקבל הסכמת  אחר בלים כל אדם או גוף הספק רשאי להתקשר לגבי ביצוע הסכם זה כולו או מקצתו ע

 סכמה, כאמור אם ניתנה, לא תיצור יחסים  חוזיים או אחרים בין המועצהה המועצה מראש ובכתב.
 הספק בלבד יהא אחראי בכל עת כלפי המועצה לביצוע הסכם זה.כלשהו וצד שלישי  ןילב

 

הספק יפר, לא  יים בהסכם ואםהינם תנאים יסוד 19-ו 16, 12 ,5, 4 כל התנאים האמורים בסעיפים .21
כהפרה יסודית של המעשה או המחדל יקיים או יאחר לקיים תנאי כלשהו מתנאים אלה, יחשב 

 ההסכם.
 

כות המועצה לאכוף את זכויותיה ו/או לדרוש מהספק כל  תמורה ו/או לעיל כדי לפגוע בז ראין באמו
 סעד המגיעים לה כפי הסכם ולפי הדין.

 
חייב פרת תנאי מתנאי ההסכם יהא המפר יחולו על התקשרות זו ובמקרה של ה וראות דיני החוזיםה .22

ב הפרה וזאת ו לו כתוצאה או עקמרלשפות את הצד המקיים על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייג
לבטל את ההסכם או לתבוע את אכיפתו, סכם או מוכן לקיימו בנוסף לזכותו של הצד המקיים את הה

 עפ"י הוראות הדין.

 

 הבאים : אחד מהמקרים מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית ב .23
לגביו צו  ןנית -ו באם הינו תאגיד כרז כפושט רגל , אוהכונס נכסים מכח כל דין , ו/או  מציעמונה ל .א

 פירוק.

גע למעשיו או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או הורשע בנו נגד המציע .ב
 נה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.שהרשעה לגביהם הי

 ה.מרבלקיחת שוחד, או בכל מעשה מ או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, המציע .ג
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, או טכנית ,, כספיתמוד בדרישת ההסכם מסיבה בריאותיתאינו מסוגל לע מציעי הוכח למועצה כה .ד
 מכל סיבה אחרת.

 

נכסים או  ותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונסשותפות ואחד מן השהמציע הינו  .ה
 ן וזאת אף אם השותפות לא פורקה.הוכרז פסול די

מעין שותפות או שותפות לא רשומה אלא לרבות חברה שהיא  - ין סעיף זה "שותפות"יענל
ין שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי א

תם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל ההסכם יבמני
 מציע.עקב הפרתו על ידי ה

 
לעיל רשאית המועצה לבטל את החוזה באופן מיידי בכל מועד  23ליות האמור בס"ק לכבלי לפגוע במ .24

חר. בוטל ההסכם כאמור יזכה בפיצויים או בכל סעד א לא מציעסיון, והיוללא התראה בתקופת הנ
תשלומי הביטוחים לצורך המשכת לעיל תוכל המועצה לחלט את פקדון הערבות ו/או לדרוש את 

 ות קבלן אחר.עצאספקת הארוחות באמ
 

ור בחלק ה' למסמכי המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולפיכך התפריטים הינם מרכיבים האמ .25
 מנהל.בר ללא אישור היסודיים אשר לא ישונה בהם ד

 
יום בתשלום שעל המועצה לשלם לספק לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את  14יחור של עד א .26

 תשלומי ריבית.ל אף לא בזכותפיצוי כלשהו, הספק ב
 

לה הספק סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות ההסכם לבין יג .27
מועצה על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש הוראות הנספחים השונים, יפנה במיידית ל

 שיינתן על ידי המועצה יהיה סופי ויחייב את הספק.
 

הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו וי מהוראות מסמכי ניל ויתור, הסכמה או שכ .28
 בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 
 צה לכל אדם או לכל גוף אחר.ין לספק זכות להמחות את הסכומים המגיעים לו מהמועא .29

 
 מועצה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהספק כנגד כל סכום שיגיע לספק ממנה.ה .30

 
פעולה במועדה מצד המועצה לא ייחשבו כוויתור על זכות הנחה או הימנעות מ ,שום ויתור, ארכה .31

 ביעה.מזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל ת
 

     ורים בתנאי ההסכם ובכל מקרה שלל הוראות המכרז יחולו על הצדדים בכפוף לשינויים האמכ .32
 ם זה.עדיפות הוראות הסכ ,סתירה ו/או אי התאמה ו/או ספק

 
  קציביים העומדים ושיעמדו לרשותחייבויות המועצה לפי הסכם זה מותנות באישורים התהת .33

 המועצה.
 

 ק יסודות התקציב ולאישורים הדרושים לפי הדין.סכם זה כפוף להוראות חוה .34
 

תיחשב   םתובות הצדדים הן כפי שצויין במבוא להסכם זה וכל הודעה בכתב שנשלחה בדואר רשוכ .35
 שעות לאחר מסירתה בדואר למשלוח. 48לה על ידי הנמען כאילו התקב

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום, 
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 'ילק ח

 כתב ההצעה
 

 ארוחת בוקר 
 

 ארוחת מנחה ת צהרייםארוח

 - מספר המנות ליום
 -מספר מדויק של כמות המנות יימסר ב

 וניתן יהיה לשנותו מדי חודש 30.1.20

 מנות 91 -כ מנות. 91 -כ   מנות. 91-כ 

   הארוחה כוללת:

  ✓  ✓  ✓ מנה עקרית

   ✓  ✓ סלט

   ✓  מרק

   ✓  פירות/עוגה( 2קינוח )ליפתן/

    :)בש"ח( פרוט המחירים

 ₪  4 ₪  14 ₪  7 (לחם)כולל  מחיר מנה

 ש"ח 25 סה"כ מחיר ארוחה

  :(למילוי בכתב)  הצעת הספק
 

 

 %____ %____ __%___ אלו: שעור ההנחה באחוזים ממחירים
 

  וט המחירים לאחר הנחה )בש"ח(:פר

  

 _____ ש"ח _____ ש"ח _____ ש"ח (לחם)כולל מחיר מנה עיקרית 

 

 _____ ש"ח _____ ש"ח _____ ש"ח סה"כ מחיר הארוחה לאחר הנחה:

    

    

    

 

 .ברכב יעודי למען הסר ספק המחירים כוללים הובלה למוסדות חינוך •

תה של המועצה להקטין או להגדיל וכל זאת בהודעה מוקדמת בהערכה בלבד. זכו םנהכמויות הי •
 למשתתף הזוכה.

(. שינוי בשיעור המע"מ יביא %71של  בשיעורמחירים הנקובים בטבלה שלעיל, כוללים מע"מ כחוק )ה •
 לשינוי והתאמת המחיר.
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 חלק יא' 
 

 ות מנדלי ג
 
 

 ארוחת בוקר.  -הגדרת גודל מנה להגשה
 
 
כיבי רמ

 הארוחה 
 

  :איםגיל
 

 :פריטי מזון

 
1-3 

 שנים

 
 

מוצרי חלב 
 בגרם /מ"ל

 5%גבינה /קוטג' 
 

25 

 שומן  5%גבינה צהובה /מלוחה 
 

15 

 שומן 7%עד  גבינה מותכת
 

15 

 /שוקו*  3%חלב 
 

100 

 יוגורט/יוגורט עם פרי/לבן/מעדן
 

 150גביע 

 
תוספות 

וממרחים 
 בגרם

 ביצה קשה/ חביתה 
 

30 

 ומוסטונה/סרדינים/ח
 

25 

 אבוקדו/טחינה 
 

15 

 זיתים ללא גרעינים )יחידות( 
 

5 

 שמן / מיונית
 

5 

 
 דגנים 

 בגרם 

 גר'  60לחם אחיד/לחמנייה 
 

30 

 גר'(  100פיתה)
 

30 

דגני בוקר של תלמה או ש"ע )כפי 
שאינם ממתוקים שיאושר ע"י המנהל( 

 בסוכר

30 

 בגרםירקות 
  

  ירקות חיים

 שתייה 
 

  י חופש -מים

 
 , ללא מים.3%* השוקו יוכן מחלב 

 
 
 
 
 
 

 
 הגדרת גודל מנה להגשה בארוחת צהרים בשרית
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מרכיבי 
 הארוחה

 
  :גילאים

 
 :ןפריטי מזו

 שנים 1-3

 מרק במ"למרק 
 

100 

 
 
 

  מנה עשירת
 בגרם חלבון 

חזה הודו/חזה עוף/שיפודי הודו/ 
 שיפודי עוף 

 

50 

 עור ועצמות(  אל)לכרעיים עוף 
 

50 

הודו/בקר : גולש/טחון  
 )קציצות/קבב/המבורגר( 

 

50 

 שניצל עוף* 
 

50 

 דג ללא עצמות )פילה(/ קציצות דג
 

60 

 
 

 דגנים  
 וקטניות

  בכוס**ובגרם

 מידה בנפח )כוס(  -
 
 חיטה/ בורגול  -
 
 קוסקוס/אורז מלא/גריסים/גרגרי    -
 חומוס  
 
 ם  ישספגטי/אורז לבן/ כוסמת/עד  -
  
 קרוני/תירס/תפו"אפתיתים/ מ  
 שעועית יבשה/ בטטה -

1/2 
 

65 
 

80 
 
 

55 
 

90 

 ירקות
 בכוס**ובגרם

 מידה בנפח )כוס(
 מבושלים או מאודים או חיים

1/2 
 גר'  65

 פירות
 במנות***

 1/2 פירות העונה 

  חופשי  -מים ** כוסשתייה 

 
 שנים(.  3כלת עד גיל ל הכמות הקטנה הנאלג* משקל השניצל הוא ללא הציפוי )מומלץ להגישו כך, ב

 
 מ"ל. 240** כוס סטנדרטית = 

 
 .פורט להלן***גודל מנה לפירות מ
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 פירות   ל שגדלי מנה 
 

 קלוריות 60 -כל פריט תורם כ 
 

                           קליפה וגרעין      םהפרי                                            גודל                                משקל ע              
 גר'  120                                                    בינוני         1אגס                                                                         

 
 גר'  370                                                       כוסות     2        אבטיח ללא גרעינים                                       

 
 גר  150בינוניים                                                         2                  אפרסק                                                 

 
 גר' 90קטנה                                                             1                                                   בננה                     

 
 גר'  180           מלון                                                1/3מלון*                                                                      

 
 גר'  140                     בינוניים                                    4משמש                                                                    

 
 גר'  140                                                       קטן     1/2מנגו                                                                        

 
 גר'  140בינוניים                                                         2 נקטרין                                                                   

 
 גר'  170וס                                                              כ 1                סלט פירות ללא תוספת סוכר                 
 

 גר'  300בינונית                                                        1/2                           פומלה*                                       
 

 גר'  150יחידות                                                          2                                    נה*              יטקלמנ           
 

 גר'  140                 בינוני                                           4שזיף                                                                        
 

 גר'  150                               בינוני                             1תפוז*                                                                      
 

 גר'  120                                            ני               ונבי 1תפוח עץ                                                                  
 

 גר'  150כוס                                                               1      תות שדה*                                                         
 
 
 

 .C* פרי עשיר בויטמין 

 

כל הפירות יש להגיש ללא גרעינים וכי  אתאת העובדה כי  הפירותקת ואספון בעת רכישת בשיש לקחת בח

-20, תפוז וקלמנטינה, להם פחת של למעט מלון, אבטיח 10-15%לרוב סוגי הפירות יש פחת אשר נע בין 

30%. 
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 ארוחת מנחה.  -הגדרת גודל מנה להגשה
 
 
 

 מרכיבי הארוחה
 
 

 
  :גילאים

 
  :פריטי מזון

9-13 
 חודשים 
 )צעירים(

 3עד  חודשים 14
 שנים

 )בוגרים(

 הערות

 . פרי 1
 
 

 בננה
 

 פרי העונה 

  קטנה  1
 

 מנה   1/2

בחודש דצמבר/ 
ינואר אפשר לעבור 

בוגרים  לתפריט ה
 בהדרגה.  

 לבוגרים . כריך 2
 

 אפשרות א' : 
 
 

 אפשרות ב': 
 
 

   -לצעירים 
 
 
 

 
 

 פתיבר
 
 

 גר'(  60לחם אחיד/ לחמנייה) 
  /ה/ טחינה גולמיתבלממרח ח

 ממרח תמרים
 
 

של שטראוס או תנובה מעדן 
ואח"כ בהדרגה מעבר 

 לתפריט הבוגרים. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 יחידות 2
 
 
 פרוסה  1

 גרם  10

 
 
 
 
 
 

 כנ"ל 
 
 
 
 

 
 

 חודשים.   9-13תפריט יומי לתינוקות מגיל 
 
 
 

 ארוחת בוקר 
 

 ארוחת צהריים 
 

 ארוחת מנחה 
 

 )כמות לילד אחד( -פירות טחונים
 

 תפוח  1/2
 

 אגס  1/2
 
 תמר או ממרח תמרים 1
 
 כפית שומשום 1
 
 פתי בר 1
 
 

 
 )כמות לילד אחד( -מרק ירקות טחון

 
 תפוח אדמה בינוני 1
 

זר, דלעת, ג גרם מכל ירק:  100
 קישוא, דולרית.

 
 גרם חזה עוף )טחון עם הירקות( 50

 
כפי שמפורט לצעירים בארוחת 

 מנחה. 

 
 ר הילדים לתפריט הבוגרים.יחלו בהדרגה להעבי ר ינוא -הערה: בחודשים דצמבר


