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      1נספח 
 

         
 סכםה

 __________________ םביו העמותה  במשרדי   תםחנערך ונש
 

  510693583רשת המתנ"סים נשר , חברת מוסדות חינוך ותרבות , ח.פ  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

 
לספק ארוחות לצהרוני גנים ובתי ספר הצעות במכרז לקבל  הקשיבוהעמותה  הואיל:

  ;עיר נשר -ות בולקייטנ
 

ארוחות  לאספקת 17.07.2020 ביום 7/2020מס' והעמותה פרסמה מכרז פומבי  והואיל:
והוא מצהיר כי ערך לפני הגיש הצעה  נותן השירותלצהרונים בגני ילדים ובבתי"ס ו

והסכים לקבל על הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה 
 ; ם המצורפיםבהתאם למסמכי צעההנשוא ההשירותים עצמו את 

 
ונותן השירות מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע ולספק את השירותים,  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: קמדלבין הצדדים כוחלט והותנה ה ךכיפל
 מבוא .1

 ובחזקת תנאיו.  וממנ הסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרדל 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. 

כם זה להביא לכך שהילדים במוסדות החינוך השונים יקבלו מזון תכליתו של הס .1.3
 איכותי, טרי, בריא ובהתאם לכל דין, וברוח זו יש לפרשו.

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1.1
 נספח א': התפריט השבועי , מרכיבי המזון 

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

 : רישיון עסק 3נספח ב'
 נספח ג': נוסח אישור על עריכת ביטוחי נותן השירות. 
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בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של  תורתוכ .1.5
 ההסכם.

בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים  .1.6
 מחייב אחרת: 

ות לבצע לצורך כל השירותים שעל נותן השיר –" השירותים" .1.6.1
וכמפורט בתנאי הבקשה להציע הצעות  הסכם זה ובקשר אליו

 .ובתנאי הסף

 ומורשי ו,חיו, שלו, עובדיולרבות נציגי -" נותן השירות" .1.6.2
ביצוע מטעמו באו  ופועל בשממי שהמוסמכים, ולרבות כל 

 . השירותים

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

חים לו ולרבות כל מסמכי לרבות הנספ, זה הסכם - ההסכם"" .1.6.1
והצעתו של נותן השירות, שהוגשה בהתאם להוראות מסמכי 

וכל מסמך מכל מין וסוג  נותן השירות, על כל הצרופות לה וכן
)בהתאם להוראות הסכם זה ו/או  שהוא שיצורף להסכם בעתיד

 . בהסכמת הצדדים(
 

 29.6.2015מיום  -10/2015": חוזר מספר חוזר משרד הבריאות" .1.6.5
נחיות משרד הבריאות לאכול ולגדול בצהרונים" או כל נוהל "ה

 אחר שיחליף או יעדכן את נוהל זה.
 

חוק ההגנה על בריאות הציבור )מזון(,  -"חוק המזון" או "החוק" .1.6.6
 2015 תשע"ו

 

או כל מוסד חינוכי  גנים, צהרונים, בתי ספר –" מוסדות החינוך" .1.6.7
ותן השירות אשר להם התבקש נאחר שיוגדר על ידי המזמין ו

 לספק שירותים.  
 

השירותים המפורטים בהסכם זה בנספחיו  -"השירותים" .1.6.8
 ובמסמכי 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 על ו השירותים תקפסאליתרים הדרושים על פי כל דין והה

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

שך עסק. נותן השירות מתחייב כי במ ןואספקת ארוחות ורישיולהציע הצעות 
ולא יבוטלו, ישונו או  ףקותבכאמור יישארו  תכל תקופת הסכם זה הרישיונו

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 ה על בריאות הציבור )מזוןחוק ההגנלרבות 

והדרישות של משרד  , התקנות, הצווים ההנחיות, הוראות הדיןבכל התקנים
 תירותים וטרינריים/ רשות מקומי/ מכון התקנים/ שהחינוך ומשרד הבריאות

ובכל דרישה המוטלת עליו על פי דין  נשר ורשת המתנ"סים נשר()עיריית 
  נוהל, חוזר מנכ"ל וכיוצ"ב(, כפי שיעודכנו מעת לעת.)לרבות 

 

את המזון הנדרש, בהתאם לדרישות מצהיר כי ביכולתו לספק נותן השירות  .2.1
לשכת הבריאות משרד הבריאות ולא יספק מזון ממקור לא מאושר ע"י 

  .המחוזית
 

הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים לאספקת  כי צהירמנותן השירות  .2.5
  להלן.  הם זכקבוע בהסכהשירותים 
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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 
נאריים/ רשות מקומות, ובכל דרישה הבריאות/ מכון התקנים/ שרותים וטרי

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 ןכל טענה לעניי
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 

 וי בתמורה.השירותים, ללא כל שינ
 

 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.

 

ולא  11:30תהא לא מוקדם מהשעה  למוסדות החינוך, המזוןשעת הגעת  .3.2
לעמותה נתונה הזכות  לגני ילדים. 13:30 -לבתיה"ס ו 13:00וחר משעה יא

   לשנות את השעות 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  .3.1
ו ביטול מספר הארוחות אשר תעשה מאנשי הקשר. תיתכן תוספת, הפחתה א

דעה בכתב,  על פי שיקול דעתה המוחלט של העמותה, על ידי משלוח הו
שעות מראש. לנותן השירות לא תהיה כל טענה  16-21שתישלח לנותן השירות 

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

  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
 חינוך מוסד ואת התאמתן למספר המנות שהוזמנו לכלמהמטבח יציאתן 

ממוסדות יוודא כי כל מרכיבי המנה צורפו ונכללים במשלוח לכל אחד 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

 .ת המקבללוודא הכנסת מזון המצריך קירור מידי מול הצוו

ט עם המוצרים שדורשים קירור כך ורבבתי ספר יש לשלוח קרח בתוך טרמופ .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 

 

ילדים מנות מכמות ה 5%נותן השירות יספק, ללא תמורה נוספת, תוספת של  .3.10
   .במוסד החינוך

 

נספח כמויות בסיסיות להזנת ילדים לפי על נותן השירות לספק המזון בהתאם ל .3.11
 בית ספר בלבד, גם באספקת הגנים. גיל
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נותן השירות ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי לספור את המנות בטרם  .3.12

יוודא כי מוסד ו ואת התאמתן למספר המנות שהוזמנו לכלמהמטבח יציאתן 
  . מוסדותצורפו ונכללים במשלוח לכל אחד מההמזון רכיבי כל מ

 

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

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

 

באחריותו ובמימונו של המציע לאסוף מידי יום את הטרמופורטים , החל  .א
 . 17:00ועד השעה  15:00מהשעה 

 

נותן השירות יספק את הארוחות ב"תפזורת" כאשר כל רכיב )בשר / צמחוני,  .3.11
קינוח( מרוכז בכלי נפרד, כולל אמצעים לשמירה פרי, ירק, פחמימה, ירק טרי, 

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

ו/או לצהרונים מסוימים, במגשיות אישיות, אשר יובלו  /בתי ספר לגנים
  בצידניות חום מיוחדות, בתוספת סכו"ם וציוד נלווה. 

 

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

  בהסכם זה להלן בנספח א.
 

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

  את שם הילד לו היא מיועדת. 
 

כל טרמופורט יסומן במדבקה עליה יכתוב נותן השירות את פרטי  הגן ו/או  .3.17
לו הוא מיועד ומספר המנות הכלולות בו, ולכל  בית הספר וכיתה  ו/או הצהרון 

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

 

כלל המוצרים הנלווים לטרמופורט המאחסן מזון חם, קרי: ירקות, פירות,  .3.18
לחמים, ממרחים, יארזו וישונעו בארגז פלסטיק או אריזת קרטון כאשר הם 

הכנסת  לוודאיש  לשמירה מרבית על שלמות המוצרים.בחבק סגורים הרמטית 
 במיידי בגן הילדיםהקצה בנקודת מוצרים כמו חומוס, טונה וכד' למקרר 

  בבתי הספר יש לשלוח עם קרחונים בצידנית . .3.19

, צלחת קלקר , מזלג וסכין איכותייםףכאשפה,  שקיותנותן השירות יספק  .3.20
 גדולה.

 
 
 

 התפריט  .4

ההזנה במסגרת החינוכית תיקבע ע"פ הנחיות הזנה וחינוך לתזונה נכונה  .1.1
ל משרד ", חוזר מנכבמשרד הבריאותבמוסדות חינוך וכן אלה המפורטות 

  ים של משרד החינוך.ותכנית ניצנ החינוך
 

התפריט יהיה מותאם לפי הנחיות משרד הבריאות ויש לשים דגש על: גודל  .1.2
בחוזר מנה לכל ילד, לפי הרכבי מזון וערכים תזונתיים מומלצים כפי המופיע 

   משרד הבריאות.
 

 .ספקהיבנה ויהיה חתום על ידי דיאטנית קלינית מטעם המדויק התפריט  .1.3
בועי מגוון )דהיינו, בכל יום תוגש מנה אחרת וכל ש-התפריט יהיה לפחות דו

אחד ממרכיבי המנה לא יחזור על עצמו במהלך השבוע, אלא אם נדרשה ע"י 
  במפורש מנה קבועה ולימים שבהם היא נדרשה ככזו(. העמותה 
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, ולא יבוצעו בו שינויים ללא במידת הצורך חודשים 6-התפריט יעודכן אחת ל .1.1
, וגורמים מקצועיים מטעמה. בנוסף, תהמהנהלת העמואישור בכתב 

רשאית, מעת לעת, להורות על שינויים  הדיאטנית הקלינית מטעם הרשת
בתפריט נותן השירות, לרבות דרישה להחליף איזה מבין הפריטים בתפריט 
ו/או לספק מנות קבועות בתפריט, ונותן השירות יחויב לפעול בהתאם 

ונותן השירות מתחייב  העמותההדיאטנית הקלינית מטעם להנחיותיה של 
  .לבצע השינוי וההתאמות

 

התפריט יהא אחיד  –התאמת מזון פרטנית לצהרון, למרות התפריט הקיים  .1.5
בכלל הצהרונים, אך במידה וצהרון מבקש להחליף מנה מסוימת בתפריט 

 ,לקבל מנה אחרת זכאיבאופן פרטני לשם התאמה טובה יותר לילדים הוא 
 72בהתאם לשיקול המקצועי שלה, עד  טנית הקלינית,הדיאלאחר אישור של 

  שעות מרגע ההודעה.
 

מנה צמחונית / דג בכפוף  – יום אחד ללא בשרכלול יוכל לתפריט השבועי ה .1.6
  להנחיות משרד הבריאות.

 
בכל יום בשבוע יהיה מענה תזונתי הולם לצמחונים ובהתאם לכמויות  .1.7

נת כמות חלבון )גר'( ומזון מבחילרבות הנדרשות בהנחיות משרד הבריאות, 
  מגוון ועשיר, המומלץ לכל ילד.

 
נותן השירות יספק לילדים בעלי רגישויות ו/או צרכים מיוחדים מזון מותאם  .1.8

צימחונות, באופן אישי, ללא כל תשלום נוסף )יהא מספרן ככל שיהיה(, לרבות: 
בוליות רגישויות שונות למזון ואלרגיה, צליאק, טבעונות, סוכרת, מחלות מט

שונות. ילדים עם רגישויות יקבלו מזון מגוון לפי הנחיות משרה"ב, כפי 
שמקבלים ילדים ללא רגישויות, ובפרט מזון שאינו מעובד ולפי הקריטריונים 

   הקלינית.דיאטנית הולאחר אישור של שהוכתבו למפרט מזון מוסכם ובריא, 
 

אם לכל חג ולפי אירוע תשיומיוחד תפריט ייבחן בימי חג ואירועים מיוחדים:  .1.9
ויהיה במגבלות ובמסגרת הנחיות משרד הבריאות בחוזר מנכ"ל להזנת ילדים 

  במסגרות החינוכיות.
 

לנציגים נותן השירות יבצע טעימות מזון של התפריט המוצע ו/או מנות חדשות  .1.10
  פעמיים בשנה. –)לרבות נציגי ועד ההורים( עמותה ו/או למי מטעמןמטעם ה

  
בדרך  הערכת התפריטשל  ורת על ידי המזמין ו/או מי מטעמביקותבוצע 

סקרי שביעות רצון, מבחני טעימות, מבחן שארית  -שתיבחר על ידם לרבות 
הצלחת, מבחן הפח, בקרה על גודל מנות/מערך הזנה, שינוי תפריט בהתאם 
לעונות השנה, לחדש ולרענן בפריטי מזון חדשים, טרנדים ורעיונות חדשים. 

 הרכב וערכים תזונתי-עימה של כל מזון חדשבדיקה וט
 

 :קרונות מנחים בתכנון ובניית תפריט שבועיע .1.11

( לפי המומלץ RDAמהצורך לברזל ) 50%ארוחה בשרית תכיל לפחות  .1.11.1
  לכל גיל.

 

הארוחה תעמוד בהנחיות משרה"ב, לכמויות של: קלוריות, שומן וסוכר  .1.11.2
 2ה לא תעלה על בארוחה, מומלץ לפי גיל. כמו כן, כמות המלח בארוח

  מ"ג נתרן(. 780גר' )
 

החלבונים יהיו בעלי ערך תזונתי גבוה, דלי שומן, למשל: בשר הודו ועוף  .1.11.3
  על פני בשר בקר, ביצים, דגי ים בתפריט, סויה.

 

יהיה מחלקים ונתחים שלמים ו/או דג בשר בקר ו/או עוף ו/או הודו  .1.11.1
חומרים  , ללא תוספות של, לא מעובדיםטרי או קפואבשר  100%

 . וכו' מעובדים ניטריטים, פוספטים, עמילניםמייצבים ומסמיכים, מים, 

או מלאים  דגנים מלאיםדגנים שונים במהלך השבוע, גיוון פחמימות:  .1.11.5
פסטה מלאה, קוסקוס מלא, , בורגול, קינואה, אורז מלא, חלקית

 כוסמת, גריסי פנינה ועוד.
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מהלך השבוע יהיה מבחר גיוון קטניות: חשיפה לכל סוגי הקטניות. ב .1.11.6
מגוון של קטניות בתפריט, ובנוסף תהא חשיפה הדרגתית לקטניות 
חדשות, שאינן חלק מהתפריט באופן שוטף, בנוסף לתפריט השבועי, לפי 

  .משרד הבריאות והחינוךהנחיות 
 

שומנים: שימוש בשמן קנולה וזית בלבד, ללא שומן רווי ושומן טרנס  .1.11.7
לא מרגרינה. אין לטגן או לבשל בשמן אחר.  )בכמות מזערית בלבד(, ללא

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

 

לרמת תיבול בלבד, לא יוסף סוכר בתהליך הכנת  -שימוש במלח  .1.11.8
 .המזון

 

   שיטות בישול: צלייה, אפייה, אידוי. אין לטגן. .1.11.9
 

 המזון .5

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

. לא יעשה שימוש הדיאטנית הקליניתלא יעשה שימוש במזון שאינו מאושר ע"י  .5.2
גיות, ממתקים כגון עוגות, עו לא מאושרן במזון משימורים, לא יסופק מזו

  למיניהם, ממרחים שאינם מאושרים כפי שמופיע בנספח תפריטים.
 

מוצרי הגלם המרכיבים את המנות החלבוניות בתפריט, יהיו מרכיבים טבעיים  .5.3
שאינם ובנוסף לא יכילו ברשימת רכיבי המזון המזמין על ידי  והמאושרים בלבד

למעט בתהליך הכשרת  כל סוג סוכר/סוכרים, נתרן/מלח מוסף,מאושרים לרבות 
 הבשר.

 
כל ארוחה תכלול: מנה עיקרית חלבונית )בשרית/דג/צמחונית בהתאם ליום(,  .5.1

קטנית, ירקנית חמה, ירק טרי ופרי, כפי המופיע -דגנים, פחמימתית -פחמימתית
  בנספח תפריטים.

 
מוצרי הירקות המבושלים יהיו של ספק מוכר לפי הסטנדרט הגבוה ביותר  .5.5

  ם תזונתיים.לשמירה על ערכי
 

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

ממרחים מורשים מופיעים בתפריט המצורף. אין לספק ממרח או מזון שאינו  .5.7
. דגש כי הממרחים הקלינית של העמותהוהדיאטנית המזמין מאושר מראש ע"י 

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

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

   – סימון המזון והרכבו .5.8
 

ת לכל מנה המוצעת בתפריט יהיה מפרט של ההרכב התזונתי, קרי כמו .5.8.1
קלוריות, חלבונים, פחמימות, שומנים, נתרן ועוד. כל מנה תאושר ע"י 

וגורמים מקצועיים מטעמה, לפי הנחיות חוזר  הדיאטנית הקלינית
מנכ"ל משרה"ב ולפי תדריכים עדכניים בנוגע להזנה במוסדות חינוך של 

  משרה"ב.
 

מוסד כל טרמופורט יסומן במדבקה עליה יכתוב נותן השירות את פרטי  .5.8.2
 ,) לפי כיתות בבתי ספר ו /או גנים ושמותיהם(לו הוא מיועד החינוך

לכל מוסד חינוך יגיע המזון בטרמופורט נפרד. . מספר המנות הכלולות בו
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)צמחונית, רגישות  לילדים בעלי רגישות/ צרכים מיוחדיםכל מנה  .5.8.3
לגלוטן, אלרגיה לאגוזים, בוטנים ו/שומשום וכיו"ב(, תסומן במדבקה 

   את שם הילד לו היא מיועדת.  הנושאת
 
 
 

 

 הובלת המזון ואספקתו .6

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

 

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

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

  י מאושר.טמפרטורה של המזון. לא יסופק מזון חם ללא מיכל שומר חום תקנ
 

נותן השירות מתחייב כי המזון שמגיע לצהרון/ים ישמר בטמפ' נאותה )חם/קר(  6.3
טמפרטורת המזון החם תהא גבוהה  להגשה כפי המתחייב בהנחיות משרד הבריאות;

מעלות צלזיוס, כולל עד מועד הגשת המזון. טמפ' זו תיבדק ע"י גורם מוסמך,  70-מ
לא יתבצע כל חימום של מזון ק' הקצה בצהרון. וטרינר עירוני טרם אספקת המזון ובנ

  ו/ או בצהרון/ים.המזון מטבח בכלי שאינו מיועד לכך, ב
 

  מעלות צלזיוס.  1בטמפ' של עד  הכל מזון קר מוכן לאכילה יהי 6.1
 

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

דק' מרגע קבלת  30לופי מתאים באופן מידי, עד נותן השירות מתחייב לספק מזון טרי ח 6.6
, אינו עומד בטמפ' נאותה להגשההודעה, לארוחת הצהריים לאותו היום, במידה והמזון 

ו/או ו/או ישנם ליקויים באספקת המזון ו/או עלו ליקויים בקבלת המזון ו/או באיכותו 
שיקול דעתו של לפי  במוסד החינוכיקיים חשד בתקינות המזון ו/או בנראות המזון 

  המזמין. 
 

דו, לרבות כלי האחסון, מכלי המזון י נותן השירות מתחייב כי הארוחות שיסופקו על 6.7
היו בטיב ובאיכות מעולים, לפי תקן מאת משרד הבריאות, כי חומרי י והטרמופורטים

ם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים ונקיים כפי המפורט בסעיף "מזון" הב םלגה
, וכן כי תוואספק לוכנת מזון, בישוהל רשאבכי יקפיד על כל הוראות הדין במכרז זה, ו

ימציא לעמותה באופן קבוע ושוטף וגם בכל עת לפי דרישה אישור על דגימת המזון 
  ותוצאותיו. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת ההזנה מתחייבת כי כל תהליך ההזנה  6.8
ן ועל דרישות לתזונה נכונה של מזון, וכי במוסדות מתבסס על דרישות לתברואת מזו

 –אספקת המזון לצהרון תעשה בהתאם להנחיות ולדרישות המפורטות בחוזר מנכ"ל 
אלה המפורטות בחוברת לאכול ולגדול, בהזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך 

לנושא מדריך להזנת ילדים ובני נוער במוסדות חינוך ואלו המפורטות בסטנדרטים 
ו/או בהתאם לכל הנחייה ו/או הוראה אחרת אשר תיכנס  ברואה למסגרת חינוכיתת

 לתוקף בנוסף או במקום לנ"ל.
 

, מסמך מנחה מוסדות החינוךעבור עובדי  כמו כן, על נותן השירות להמציא לעמותה 6.9
באשר לאופן הטיפול במזון ואחסנתו )לרבות הפעולות הנדרשות לשמירה על חום, שימור 

ות במקרר, אחזקת צידניות וכל עניין אחר הנדרש להבטחת איכות המזון(, ירקות ופיר
  בנוסח שיאושר ע"י העמותה  מראש. 

 

ת ונברהנותן השירות מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו הינו אוכל כשר בהשגחת  6.10
  הראשית ו/ או כשר למהדרין.
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לדים ע עם יהמזון למוסדות החינוך ולא יאפשר מג  תנותן השירות לא יבצע חלוק 6.11
  . 2001 -אלא למי שמורשים לכך לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין תשס"א

 

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

 בנוגע להסכם זה. 
 

 וע החוזהל ביצע 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 
 

א במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן 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  .7.1
  העמותה. 

 

וד מלא יע רה ונותן השירותקמבבנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .7.5
ו על פי הסכם זה ולא יספק את הארוחות בכמות או בטיב יתווייבהתחיב

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

ה  "י דרישת העמותעפ 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
מזון למוסדות חינוך כולל: רישיון יצרן, רישיון כשרות, רישיון הובלה 

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 . ם זהעמידת נותן השירות בתנאי הסכתבחן 

במקרה מבלי לגרוע מכל סעד אחר, הנעשה ויקבל דו"חות בהתאם לתוצאות. 
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 ומהם נתונה הסמכות לבקר במטבח בשעות הפעיללעמותה או למי  .8.3
  הודעה מוקדמת על מנת לערוך במקום ביקורות. 

 

, באופן אקראי וללא הודעה יתקיימו מטעם העמותהבשנה פעמים  3 -כ נוסף, ב .8.1
ע"י מעבדה מוסמכת  בוצעוין שאשר ניתן לילדי הצהרו ,בדיקות המזון מראש,

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

לתקנם לאלתר. הפרה של סעיף זה  ספק המזון יהא מחויבימצאו ליקויים, 
תהווה הפרה יסודית, אשר תקנה למפעיל הצהרון, בין היתר, את הזכות לבטל 

  את ההתקשרות עם החברה.

  

פיצויים יצוי מוסכם: מבלי לגרוע מכל סעד אחר מסכימים הצדדים לפ .8.5
  ₪. 20,000וקבועים מראש בסך  המוסכמים האמורים
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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
חוזה זה או על פי כל דין , מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות למזמין על פי 

 המפורטות להלן , יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידן : 
 פיצויים מוסכמים               פירוט ההפרה           

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

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

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

 , לכל תוספת חסרהממחיר ארוחה 25%

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

 לכל פריט שחסר₪  30

 למקרה )למוסד(₪  25,000 אספקת מזון מקולקל / לא ראוי למאכל
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

 
לעיל  8.6ו  8.5המזמין זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  8.7

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

 

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

 

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

 חייב לנותן השירות.

 

 הרומתה 9

ל יתר התחייבויותיו של נותן השירות רוחות ולקיום כאה טת לאספקתחלסופית ומו הכתמור 9.1
לפי הסכם זה, תשלם העמותה  לנותן השירות עבור כל ארוחה שתסופק בפועל 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 בלסיבה שהיא, לרבות כל מ הנתשתאחרות שהן, וכי התמורה לא 

  ודה וכד'.בע תועששינויים בשיעור המדד ו/או שינוי עלות מוצרים ו/או 
 

שלאחריו חשבון לעמותה  שדוחל 10 -תום כל חודש ולא יאוחר מיום הב שנותן השירות  יגי 9.3
ית מס ונשבהארוחות שסיפק על פי הזמנה מאושרת בחודש שחלף בצירוף ח רפסובו יפורט מ
יום מיום שהומצא   11מפקח/נציג העמותה יבדוק את החשבון בתוך ה. ללוכהעל הסכום 

  .  םולשכל ת לעמותה , ואישורו יהווה תנאי לביצוע
 

 תינובשחיום ממועד אישור העמותה כנגד המצאת  60ן ישולם בתנאי תשלום שוטף +ול חשבכ 9.1
 מס על ידי נותן השירות.

 
 סי עובד ומעבידחי רדעה 10

זה כי נותן השירות הינו במעמד עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין ב שגדומ 10.1
  דיו ו/או מי מטעמו. בועו/או מי מ נותן השירות ןיבלהעמותה  

 

נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו, לרבות כל  10.2
לעובדיו על פי כל דין. נותן השירות  התשלומים הסוציאליים, והבטחת כל הזכויות העומדות
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מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי נותן השירות על פי כל דין או הסכם תחול כלפי 
  נותן השירות בלבד.

 

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

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

 

הדרוש ר עסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספלה ייבחתמנותן השירות   10.1
ישת העמותה, ימציא נותן השירות למפקח את פרטי רדלדרש בהסכם. נותים כלביצוע השיר

העובדים המופקדים מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של נותן 
, מבלי שיהא בכך כדי להטיל חבות מכל מין וסוג שהוא השירות אשר המפקח דרש להרחיקו

 עביד.כלפי המזמין ו/או טענה של יחסי עובד ומ

 
 אחריות וביטוח  .11

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה , חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי  11.1
יוצא מן הכלל , לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים , שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו/או 

ו/או לרכוש , בשל מעשה או מחדל שליחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו , לגוף 
של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע , במישרין או 
בעקיפין, מיצור, העמסה , הובלה, פריקה ואספקה של הארוחות ו/או ממעשה או מחדל של הספק 

בעקיפין בביצוע התחייבויות ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או 
הספק על פי מסמכי החוזה. הספק יפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או את הניזוק )ים( לפי המקרה , 
בכל דמי הנזק שיגיע לו )הם( הספק משחרר לחלוטין ומראש את המזמין , עובדיו, שלוחיו ואת מי 

ק כנ"ל שאירעו כתוצאה שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה , חבלה או נז
 מהרישא לסעיף זה , לכל אדם לגוף ו/או לרכוש , בכל עילה שהיא.

 הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא   11.2

בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי יצור העמסה , הובלה , פריקה ואספקה של 
ות ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על הארוח

 פי מסמכי החוזה.

 הספק אחראי כלפי כל צד שלישי , לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק בשרותו לנזקים   11.3

שיגרמו  שייגרמו להם תוך כדי יצור , העמסה , הובלה, פריקה ואספקה של הארוחות וכן לנזק
ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים , במישרין 

 או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי החוזה.

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

 מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,  11.1
לוחיו ו/או מי מכל עילה שהיא ,אשר  תוגש על ידי אדם כלשהו , נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או ש

לעיל  11.1-11.3שבא מטעמו, בגין כל תאונה , חבלה או נזק בגין האירועים המפורטים בסעיפים
 לכל אדם , לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להם.

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

חומרי גלם, מוצרים בתהליך ומוצרים מושלמים הספק יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב 
 ואיכות השירותים  ו/או הארוחות ולכל נזק שיגרם כתוצאה מצריכתם.

ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה  11.6
, ומהווה ד'הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  ספקיחולו על ה

 .חלק בלתי נפרד הימנו
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 סקת מתן השירותיםהפ 12

ן בשל ביי ביצועה לא יפגע וכבוצע ברציפות, ת פקת הארוחותאסכך שלתחייב מתן השירות ונ 12.1
השבית לה רשאי יא יהלת. מוסכם בזה כי נותן השירות חרכל סיבה אמחסור בעובדים ובין מ

בין ו כסוך שבין העמותהס לבשו/או להפסיק את מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה 
  עובדיו. ל נותן השירות  /או סכסוך שביןו נותן השירות

 

א רשאית  הכל סיבה שהיא, ת, מפקת הארוחותאסת א/או 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.

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

 ערבות לקיום החוזה 13

י לחתימת כתנאלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא נותן השירות לעמותה,  13.1
  ₪ . 135,000ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

 

יום או עד לקיום מלוא  30תוקפה של הערבות יהיה לכל תקופת החוזה, בתוספת  13.2
  לפי הסכם זה, לפי המאוחר מביניהם.  יותיו של נותן השירותהתחייבו

 

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

 

מטעמה   כל נזק או הפסק מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לעמותה  או למי 13.1
  עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. 

 

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

 

ת, כולו או מקצתו, בפעם בכל מקרה כאמור תהיה העמותה  רשאית  לגבות את סכום הערבו 13.6
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 מ 13.7
כום הנדרש ימים ממועד דרישת המימוש את סך הערבות כך שזו תהא, בכל עת, במלוא הס 7

  לעיל.  9.1בסעיף 
 

 הסכםה תפוקת 14
ועד ליום  1.9.2020 -תשפ"אהחל משנת הלימודים  ת על פי הסכם זה הינהורשקתהה

  הקיץ, לפי המוקדם ביניהם, או עפ"י קייטנותאו עד למועד סיום  15.8.2021
 הנחיות קורונה לקיום צהרונים וקייטנות.

 

את תקופת ההסכם בשתי תה הבלעדית, להאריך ם לשיקול דעבהתא, תאיהעמותה  תהיה  רש 11.1
ועד לסיום הקייטנה או ינואר חודשים )מתחילת ספטמבר  11 -תקופות נוספות כל אחת של כ

שלח על ידי העמותה  שתתבוצע בהודעה בכתב  הכראההבמהלך חופשת הקיץ / בחודש יולי(. 
יוסיפו לחול בהתאמה  הסכם. תנאי הסכם זהה תפוקתלפני תום  םוי 30לנותן השירות לפחות 

, לרבות ובפרט הערבות הבנקאית ובאחריות נותן השירות לגבי תקופת הארכה כאמור
  .להמציא אישור על הארכת הערבות

 

שאית, על פי שיקול דעתה  הבלעדית , להביא הסכם זה ר, תהיה העמותה  לאמור לעיה ףא לע 11.2
אש לנותן מר ימים 10ל לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בהודעה מוקדמת ש

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 להוראות התה וםוחות שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיארהין גבהתמורה 
 .הז םכסה
 



 40 

 

 סכםהה תבסה 15
 

רשאי להעביר, להסב או להמחות את זכויותיו ו/או אינו דדים כי נותן השירות הצין ב םכסומ 15.1
, כולן או חלקן ו/או להעסיק נותן שירות משנה לביצוע איזו הז םכסהפי -התחייבויותיו על

כולן  העמותה רשאית  להסב את זכויותיה /או התחייבויותיה  לפי הסכם זה, .מהתחייבויותיו
  או חלקן, ובלבד שזכויותיו של נותן השירות לפי הסכם זה לא תיפגענה. 

 
 ה וביטול ההסכםרפה 16

 

סכם זה הינן הוראות הל 8.6, 8.5 ,6.3, 3.2, 2.1, 2.3 , ובפרט:  12-ו 11 ,6 ,3, 2ראות סעיפים הו 16.1
ן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה המ אחת תרפה ואיסודיות והפרתן 

זה ועל  כםעומדים לו על פי הסה, םייטפשמאית  לכל סעד ותרופה כיסודית תהיה העמותה  ז
רשאית  לבטל את ההסכם, לתבוע  עמותההפי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל תהיה 

  , ולהעביר ביצועו לגורם אחר. ותרפיצויים בגין הפ
 

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

  דין במקרה של הפרה יסודית:
 

הטלת עיקול זמני או קבוע על ידי בית משפט או על ידי לשכת הוצאה לפועל לגבי נכסי נותן  16.3
יקולים כאמור פוגעים ביכולת העמצאה  כי  ולם או חלקם, והעמותה , כהשירות  או זכויותיו

ם וי 30נותן השירות לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעיקולים לא הוסרו בתוך 
  ממועד ביצועם. 

 
לפירוק אשר לא  שהקבוגשה נגדו הו , אמרצון קירופ נותן השירות בדבר שללטה החנתקבלה  16.1

או אם ניתן צו הקפאת הליכים כנגד  ותן השירותגד נכנניתן צו פירוק  אויום,  30בוטלה תוך 
אם הוכרז נותן השירות כפושט רגל.  -נותן השירות, או במקרה שנותן השירות אינו תאגיד  

  
 

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

 
 עוציבבנותן שירות משנה  ר, או מעסיקאחכם כולו או מקצתו לסהשירות מסר את הה שנותןכ 16.6

 ההסכם ללא הסכמת העמותה מראש ובכתב. 
 
 

 שונות       17
 

לבכל הקשור למערכת היחסים בין המזמין לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ולא כעובד. בכ 17.1
הוא יחויב כתוצאה מתביעה מקרה בו יקבע אחרת יפצה וישפה הספק את המזמין בכל סכום בו 
   וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד. כאמור, 
 

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

צאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על ישא בכל ההויהספק, והוא 
  .פי כל דין הכרוכים בהעסקתם

 

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

 

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי מוסכם בין הצדדים כי  17.1
המזמין לא יהיה קשור בכל הבטחות , פרסומים , הצהרות , מצגים , הסכמים והתחייבויות, בכתב 

פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה -או בעל
ה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, או שינוי מהוראות חוזה ז

  .והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך אמורה
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לפי  ל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשוםכ 17.5
שעות  72תחשב שנתקבלה הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום 

  .לאחר שנשלחה  מבית דואר בישראל
 

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

 
 
 

 או הצדדים על החתוםיה בארלו
 
 
 
 
 

__________________            _______________ 
 תן השירותנו              העמותה    

 באמצעות מורשי החתימה
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 פח א' לחוזהנס

 תפריט שבועי ומפרט מלא.דוגמא להצעת 
 
 
 

 נספח ב' לחוזה 
 תעודת הכשר של הרבנות הראשית

 
 
 

 לחוזה 1נספח ב'
 שיון ממשרד הבריאותיר

 
 
 
 

 לחוזה 2נספח ב'
 רישיון עסק

 
 
 

 נספח ג' לחוזה
 ביטוחי הספק אישור על קיום

 
 
 
 לחוזה  1נספח ג'

 אישור עריכת הביטוח
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 נספח א'
 מפרט לאספקת ארוחות לצהרונים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .םשבוע שלם לפי מס' הילדישל  קר גדולות, לאספקה צלחות קל

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

 
  

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

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

 לחם רגיל + לחם מחיטה מלאה או על פי ההיצע למעלהלספק 
 

 ה ד ג ב א מרכיב/ יום ארוחה

/ 

שניצל מנתח  עיקרית
 שלם

קציצות בקר 
  שוקי עוף קציצות עוף  ברוטב

קציצות הודו 
 ברוטב
 

פסטה ברוטב  אורז  1תוספת 
 עגבניות

פתיתים 
חיטה 50%
 לאהמ

 50%קוסקוס 
  חיטה מלאה

אורז עם 
 אטריות

 2תוספת 
שעועית 
ברוטב 
 עגבניות

אפונה ברוטב  תירס
 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 רוחהא

/ 

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%קוסקוס 
 בורגול  חיטה מלאה

 2תוספת 
שעועית 
ברוטב 
 עגבניות

מרק ירקות  גזר גמדי תירס
 וסקוסלק

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:

 
ביחס לכל אחד מן התפריטים הנבחרים ו/או ההוראות האמורות להלן יחולו 

 חלופות אחרות ככל שיהיו.
 

 בכל מקום בו מופיע בתפריט מוצרי בשר ו/או עוף ו/או שניצל ו/או הודו:
 
  . חזה עוף טרי מנתחים שלמים לא מעובד 100% -המציע יגיש שניצל מ –שניצל עוף  .1

 

נתחי בשר רזה  100%-תוצרי בקר מהמציע יגיש  –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

 
שימוש בחומר גולמי של דג לאחר אישור של יחידת הבריאות העירונית והגורמים  –דג  .1

הדג יעמוד בדרישות התזונתיות לרבות כמות חלבון, ויטמינים,  המקצועיים מטעמה.
  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;  2ועגבנייה מידי יום + לפחות 
ק, , ירקות טריים ומגוונים, ולפי איכות הירק לאותו יום. כלומר, פלפל אדום, כרוב, גזר, סל

ט, לא יסופק באותו היום וימצא רירק שלא עבר בקרת איכות מתאימה ולא עומד בסטנד
  .תחליף ירק טרי הולם אחר

 
קטניות  20%חלבון בשר/דג איכותי לא מעובד,  לפחות  60%קציצות יורכבו מלפחות  .6

   .דגנים לפי מתכוןירקות, תיבול ו –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 1תהנה 
 נית, ירקנית חמה. קט-פחמימתית
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 'גספח נ
 אישור על קיום ביטוחי הספק

 
 

 תאריך ____________                                                                                                    
 לכבוד

 510693583, ח.פ רשת המתנ"סים נשר, חברת מוסדות חינוך ותרבות
 

 נשר ,26דרך השלום רח' 
 
 

_______ 
 ,הנכבד /גברתאדון

 
, ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי. 1

את  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך תקופת  כללמשך 
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,1'כנספח ג זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף ם המפורטיהביטוחים 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי")להלן: 
 

 חבות" טוחבי סעיף למחוק יהיה ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידיםא. 
 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים

 לגרוע כדי באמור אין) הספק ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות וסחיב. נ
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות

 
תנאי וכמתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא. 2

 או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחהתקשרות מוקדם ל
בגין  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מידהספק. כמו כן, 

ו/או לתקופה  הסכם זה בתוקף נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד ביטוחחידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 
 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 עד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.ביטוח חדש, לפני מו
 
המוטלת על  ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר. 3

ואין בה כדי לשחרר את ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי הספק
או מי מטעם  המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול ו/או על פי דין,הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה 

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,המזמין
 
כאמור לעיל, הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה,. 1

את ביטוחי הספק נת להתאים על מ ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספק
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויות

 
אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי . 5

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין 
וזאת  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאלגבי העדרם

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנבין אם 
 
רכוש או ציוד כלשהו לאובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הספק. 6

)לרבות כלי רכב(, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים 
, ובלבד שהפטור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה ל

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 
 : ביטוח חובה כנדרש על, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקף, על בנוס. 7

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי 
 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. ,בגין נזק אחד₪  100,000רכב עד לסך 

המפורטים ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק ליל, על אף האמור לע
האמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב

 ם. במלוא
 
מבטח על זכות התחלוף ייכלל סעיף בדבר ויתור השייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב. 8

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;כלפי המזמין 
 בזדון.
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 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי. 9
נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלניאוג כי בידי הספק לדעל משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי

 .בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
שירותים שניתנו לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

  .משנה או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל, אי המצאת  הפרה של ההסכם. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה. 10

ימים ממועד בקשת המזמין מאת  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 .הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח -1'גנספח 
 
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (______/__/__האישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 

בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 
 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

שם: 
המתנ"סים  רשת
ו/או החברה  נשר

למתנסים בע"מ 
ו/או חברת אם ו/או 

חברות בנות ו/או 
 חברות קשורות 

 נדל"ן☐  שם

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים
אחר: אספקת ☒

ארוחות לילדים 
בצהרונים, בתי 
 ספר ובקייטנות

 

 
 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
510693583 

  ת.ז./ח.פ.

  מען: 
, 26דרך השלום 

 נשר

 :  מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

כיסויים 
נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
  'גבהתאם לנספח 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪ 309 
328 

       
       
       

 302 ₪  6,000,000     צד ג'
307 
315 
321 
328 
329  

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר
301 
328 
 חודשים( 12) 332

 

        אחריות מקצועית

        אחר

 (*:ג'פורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפירוט השירותים 
 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל  – 011

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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