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 הוראות כלליות .1

  כללי .1.1

של הרשות הארצית לכבאות  הכבאות בקרייתיספק שירותי הסעדה לשוהים  "(הקבלןהזוכה במכרז )להלן: " הספק 

 "(. שרותי ההסעדהזה )להלן: " מפרטהסכם והוראות הבהתאם להוראות  "(הרשותוהצלה )להלן: "

 הרשות.הקבלן יספק שירותי הסעדה במנות ארוזות לרבות שילוחם לכל נקודה בארץ בהתאם להנחיות  

 זה במפרטומיכון תקניים ותקינים, בהתאם למפורט  ובציודמתקנים בספק שירותי הסעדה בתשתיות, יהקבלן  

 ובהתאם לדין. 

למתן ומתאים , לרבות העסקת כוח אדם כשיר הקבלן ידי על, יסופקלצורך אספקת שירותי הסעדה אלו  הנדרש כל 

 .זה למפרט בהתאםשירותי הסעדה ובעל הסמכות והרשאות, 

, לבחינת רמת שביעות הרשותהקבלן יפעיל את שירותי הסעדה לשביעות רצון הסועדים ויפתח כלים ומדדים, באישור  

 רצון הסועדים משרותיו, כאמור במפרט זה.

המטבח, חדר האוכל, מערכות האחסון  :התשתיות, המתקנים, הציוד והמשאבים של מערך ההסעדה )לרבות כלל 

 י והמוכן(, יופעלו רק לאחר:וההובלה של המזון הגולמ

  ;שעמדו בדרישות כל דין .1.1.6.1

  ;קיבלו כל היתר הנדרש לכך, מאת הרשויות המוסמכות והרשות .1.1.6.2

, כמפורט לרבות תקופת אופציה מתאימות לכל התקנים שיהיו בתוקף, בכל עת, לאורך תקופת ההסכם .1.1.6.3

 במפרט זה. 

 בהתאם, והתברואה תשו תמיד תוך שמירת כללי הכשרואספקת פריטי המזון ו/או תהליך הכנת המזון, לפי העניין, יע 

 .דין כל פי ועל זה למפרט

 וכמפורט במפרט זה, תשמר הפרדה בין קבוצות סועדים שונות.  הרשותבהתאם להנחיות  

 האוכל בחדר השימוש. ולפי שיקול דעתה הבלעדי הבזאת כי לרשות זכות לעשות שימוש בחדרי האוכל לצרכי מובהר 

 .הארוחות זמני בין, רוב פי על, ייערך הרשות לצרכי

 שירותים"ב( וכיוצ מטבח, האוכל)חדר  הרשות תשתיות באמצעותבזאת כי חל איסור מוחלט על הקבלן לספק  מובהר 

    .הסכםהפרה יסודית של ה ההינ זה סעיףאי עמידה ב –קשורים לרשות  שאינםחיצוניים  לגורמים

 רישיונות, דו"חות ומסמכים .1.2

הקבלן מתחייב להשיג ולהחזיק בתוקף בכל עת בתקופת ההסכם את כל הרישיונות, הביטוחים וההיתרים הדרושים  

ומתחם ההסעדה, ולדאוג לקיים את תנאי  רשותבלניהול ולהפעלת המטבח  רשותה דרישות"י ועפעפ"י כל דין 

 הרישיונות וההיתרים שבאחריותו, כולל דו"חות ורישומים הקשורים לניהול ההסעדה.

הקבלן יפעל במתחם ההסעדה למשך כל תקופת מתן שירותי ההסעדה עפ"י הוראות משרד הבריאות, לרבות תקנות  

 .טרישוי עסקים, ועפ"י תקנות הכשרות ברמה הנדרשת במפר

מסמכים והרישומים הנדרשים מתוקף המפרט ומההסכם יהיו זמינים בכל עת למשך שנתיים מיום הפקתם לעיון ה 

, המבקר ו/או שליחי הרשויות הרלוונטיות בכל עת שידרשו, למעט דו"חות, רישומים ומסמכים שהחזקתם הרשות

 בכל עת למשך כל התקופה הנדרשת. נדרשת עפ"י חוק ו/או כל דין לתקופה של יותר משנתיים, שאותם יחזיק הקבלן

 תחול על הקבלן ועליו בלבד. –ככל שישנה עלות בגין כל המפורט בסעיפים אלו  
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 הפעלת מערך ההסעדה  .2

 כללי .2.1

 "(."אחד" או האוכל חדרשבראשון לציון )להלן: " חדר האוכל בקריית הכבאותבהקבלן יספק שירותי הסעדה  

)להלן: האוכל  לחדר מחוץ אספקה לנקודות הסעדה שירותי יספק הקבלן - הכבאות לקריית מחוץ הסעדה שירותי 

 .בהתאם להוראות המפורטות במפרט זה"( קצה נקודות"

 "(:ים/הסועדהאוכל לכל אחת מהאוכלוסיות המפורטות להלן )להלן " בחדרהקבלן יספק ארוחות  -"א חד אוכלוסיות .2.2

 .הרשות עובדי 

 לקבל ארוחה, כנגד שובר ארוחה.ידי הרשות כזכאים -מבקרים שאושרו על 

 שאושר על ידי הרשות.  אחר גורם כל 

 קבלןעובדי עובדי קבלן לשמירה ואבטחה, )אשר עובדים עם הרשות  םאפשר לבעלי תפקיד וקבלנילהקבלן על בנוסף,  

המשנה המפורטים  קבלני מעובדי שייגבה התשלום – של הרשות, לרכוש ארוחות '(וכו אחזקה קבלן עובדי, ניקיון

 . עבור הארוחות הרשות שמשלמת לתשלום זהה יהיהבסעיף זה 

 באחריות הקבלן להתעדכן באופן שוטף בכמות הסועדים הצפויה בחדר האוכל.  

העבודה וכמפורט  תוכניתבהתאם לכולן או חלקן, פחות את הארוחות הבאות, כל ההקבלן יערך לספק לסועדים ל - ארוחות .2.3

 :זה המפרט

 ארוחות בוקר.  

 ארוחת צהריים. 

 ארוחת ערב. 

 ולילה. ארבע, עשר ותארוח 

לילה ו ארבע, עשרת ו". ארוחשוטפות ארוחות" או" עיקריות ארוחותלהלן: "יוגדרו ערב הצהרים והבוקר, הת וארוח 

 ".הביניים ארוחותלהלן: "יוגדרו 

 על פי דרישה  נלווים ומוצרים כיבודים, לאירועים מענה הקבלן יספק, ביניים וארוחות השוטפות לארוחות בנוסף 

 .זה במסמך למוגדר בהתאםלאירוע מוגדר 

 האוכל חדר .2.4

"י ע יחולקו אלו פריטים. מבוקרת לחלוקה המוגדרים פריטים למעטעל בסיס מערכי הגשה עצמית,  היהי אוכלה חדר 

 במסמךהאוכל, כך שתובטח עמידה בנורמות השירות המפורטות  בחדר חלוקה פס בכלהקבלן במשך כל זמן הארוחה 

 .זה

 פירוט מתחמי ההסעדה הקיימים ברשות:  

 הערות מתחם

 .סועדים בו בזמן 250 -מותאם להסעדה של כ חדר האוכל

 זמני ההגשה

 שעות ההגשה ימים ארוחה

 8:00 - 6:00 שני עד חמישי בוקר

 11:00 - 10:00 ראשון עד חמישי Iביניים 

 ראשון עד חמישי צהריים
11:30 - 14:00 

 

 16:00 – 15:00 ראשון עד רביעי IIביניים 

 19:30 - 17:30 ראשון עד רביעי ערב

 באופן חופשי 20:00משעה  ראשון עד רביעי לילה
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ים להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, בהודעה עשויההפעלה ימי ההפעלה וזמני  

הוספת ארוחת בוקר ביום  - מהלדוג הרשות. אין הרשות מתחייבת לזמנים הנקובים לעיל. מראש מטעם

 .א' וכדומה

דרש ילא יבהתאם לעדכון מנציג הרשות, בחול המועד פסח וסוכות, נציבות הכבאות נמצאת בהדממה. לרוב,  –הדממה  

 )כגון:בתקופה  תשעובד מתמצומצכמות סועדים ועדים אלו למעט מתן מענה להקבלן לספק את השירותים במ

 .( באמצעות המטבח בנציבות או מנות מבחוץהמשל"ט הארצי

 .להלן 24בסעיף כאמור  הרשות"י ע שיידרשו כפי לצרכים יותאמו ההסעדה שירותי, מלחמה אוחירום  במצב 

)כגון: מתן שירותי ההסעדה  עלהקבלן ינקוט את כל האמצעים כדי להבטיח שגם במקרים של תקלות המכבידות  

 יסופקו הארוחות במועדים שנקבעו.הפסקת חשמל, הפסקת מים ועוד( 

במקרה שתהיה השבתה יזומה ברשות מכל סיבה שהיא, על הקבלן לפעול בהתאם לדרישותיה של הרשות  -השבתה  

עובדיו ללא כל דרישות כספיות נוספות ו/או דרישות אחרות כלשהן ו/או פיצוי כלשהו בעניין זה, והתייצבות הקבלן, 

 .מטעם הרשות ו/או מי מטעמו לשירות ההסעדה תהיה כנדרש ע"י האחראי

 בסוף כל יום עבודה, הקבלן יהיה אחראי לנעול את מתחם המטבח וחדר האוכל, לכבות את המזגנים ואת התאורה 

 .ולהותיר אחריו את מתחם ההסעדה כולו נקי ושטוף

 התשלום עבור שירותי ההסעדה .2.5

 תישאלסועדים. הרשות לא  בפועלהקבלן יהיה זכאי לתשלום רק בגין ארוחות שסופקו  ,ההסכםבכפוף להוראות  

או בגין ארוחות  בתשלום בגין ארוחות שסופקו לגורמים שלא אושרו כסועדים או בגין ארוחות שלא נצרכו בפועל

 .ששולמו עבורן על ידי גורמים אחרים )עובדי קבלנים(

( ארוחות צהריים בשריות בימים בהם יסעדו בימי חול בשגרה, פחות 100)הקבלן יקבל תשלום מינימלי עבור מאה  

 סועדים מכמות זו בפועל.

 יודגש כי האמור לא חל על ימים בהם מלכתחילה מדובר על כמויות נמוכות כגון תק' הדממה וכדומה. .2.5.2.1

 במסגרת כמות המנות ביום יחשבו גם מנות שנשלחו לשטח ולא רק מנות בחדר האוכל. .2.5.2.2

 שיסופק אחר באמצעי או מידעלסועדים תבוצע באמצעות מערכת  בפועלשסופקו  והכיבודים המנותרוחות, ספירת הא 

   .הרשות ידי על

, קצה לנקודותמנות שסופקו מחוץ לחדר האוכל ) או כנסיםאו  אף האמור לעיל בגין ארוחות שסופקו באירועים על 

 הוראות פי על שהוזמנה לכמות בהתאם לקבלן ישולם'( וכו כיבודים, אירועים, במארזים ארוחות, ביניים ארוחות

 במועד, הקבלן בנוכחות, הרשות ידי על שתתבצע ספירה באמצעות בפועל שהתקבלה הכמות לתיקוף ובכפוף, זה מסמך

 .המנות אספקת

  -נגיף קורונה והתאמות לאירועים חריגים  .2.6

ההסעדה בהתאם לדרישות החוק, משרד הבריאות, הקבלן יידרש לעמוד בכל דרישות הרשות לצורך מתן שירותי  

 משרדי ממשלה אחרים, הוראות התו הסגול וכדומה.

הקבלן יערוך התאמות, על חשבונו, ככל הנדרש למתן מענה גם בעת קרות אירוע חריג, לרבות: ארוחות במחזורים  

ת מערך ההסעדה )מסיכות, רבים יותר עם כמות סועדים המתאימה לדרישות, רכישת ציוד מותאם לעובדיו ולהפעל

 ועוד. , הסעות לעובדיו באם תושבת תחבורה ציבוריתכפפות, אלכוג'ל ועוד(, העסקת עובדים במשמרות )"קפסולות"(

הקבלן ישתף פעולה עם הרשות בניסיון למצוא פתרונות אפשריים להתמודדות בכל מצב בו לא ניתן להפעיל את מערך  

 כדומה.ההסעדה, לרבות הפסקות חשמל, מים ו
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 ייצור ורכש פריטי מזון .3

 כללי .3.1

 והמוצרים שלופריטי המזון  אחסנתלגבי מתקני הייצור ו ,המפורטות במפרט זה ,הדרישות בכל יעמוד הקבלן 

בכל החוקים, הצווים ותקנות הרשויות ובכל התקנים הישראלים הרלוונטיים  עמידה לרבותידו, -על המסופקים

 .זה במסמךכמפורט ו

 ובכתב.  מראש, אחרת הרשות אישרה אם אאל, הרשות במטבח המבושל המזון כל את ייצר הקבלן 

 ואופן הפעילות, תהיה על הקבלן.  שעותהאחריות הכוללת על טיב ואיכות פריטי המזון המסופקים, בכל  

 הקבלן יוודא, כי תלונות על איכות וטיב פריטי המזון יופנו, יטופלו ויענו ישירות על ידו באופן מידי.  

 , הוא תנאי מקדים לאספקת פריטי המזון.זה מסמך בהמשך כמפורט הרשותצגת אישורי ההסמכה ואישור ה 

 פריטי מזון המיוצרים בישראל .3.2

ימלאו אחר כל הדרישות של הרשויות המוסמכות  ,קבלןל המספקיםכל מתקני הייצור האזרחיים של יצרני המזון  

 . ('וכד 1972"ב של)כדוגמת משרד הבריאות, החקלאות, הרבנות והרשות המקומית, כדוגמת חוק רישוי עסקים, הת

רישיון רישיון רכב וידי הרשויות כאמור )כדוגמת -כל המתקנים יחזיקו בכל עת בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על 

 .ו על ידי נציג הרשותדרשירים יהיו ברי תוקף ויוצגו לרשות כל אימת שיצרן(. האישו

" ISO 9001 - "Quality management systems Requirementsמוצרי המזון ייוצרו במתקני ייצור להם הסמכה לתקן  

 - ISO 22000ו/או  HACCP ((Hazard Analysis Critical Control Point מערכת)מהדורה מעודכנת(, ו/או הסמכה ל

"Food safety managementהרשות"י ע יםשרו" )מהדורה אחרונה( המא. 

 פריטי מזון מיובאים )ייצור בחו"ל( .3.3

 יבואניםימלאו אחר כל הדרישות של הרשויות המוסמכות. בנוסף, כל ה ,קבלןל המספקים והמשווקים היבואנים כל 

ייבוא, רישיון עסק(.  רישיוןויות כאמור )כדוגמת ידי הרש-יחזיקו בכל עת בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על

 דרוש זאת.יהאישורים יהיו ברי תוקף ויוצגו לרשות כל אימת ש

כל מוצרי המזון בהם ישתמש הקבלן יהיו בעלי אישור ייבוא של משרד הבריאות ו/או משרד החקלאות, בהתאם לסוג  

 שור כשרות של הרבנות הראשית לישראל.מוצר המזון, להוראות הדין באותה עת, ומדינת המקור, וכן אי

או כל דין אחר שיבוא במקומן. הבשר  1974 –יבוא בשר יבוצע, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר(, תשל"ד  

 בלבד. כשרהמיובא יהיה בשר 

במדינה בה הקבלן יציג אישור גוף ממשלתי, האחראי על בטיחות ואיכות מוצרי המזון  -עבור פריטי מזון מיובאים  

 כגוןמיוצר הפריט, המצהיר על כך שהפריט מתאים למאכל אדם ועומד בכל הדרישות לייצור מזון בארץ הייצור )

"CERTIFICATE OF FREE SALE .)" 

 ISOהקבלן יציג תעודה המעידה כי יצרן המזון פועל לפי תקן  ,בנוסף לאישור הגוף הממשלתי בארץ הייצור 

9001:2000- "Quality management systems – Requirements מהדורה מעודכנת(, או כל תקן אחר שיבוא במקומו/או( "

 .הרשותו/או אישור  HACCPהסמכה למערכת 

 דיווח אודות ספק מזון .3.4

בכל הדרישות והאישורים  ויעמודספק מזון עימו הוא מתקשר יאושר על ידי הרשות /יצרןהקבלן יוודא, כי כל  

 פי כל דין.-המפורטים במפרט זה ועל

 . ויידרש במידה, הרשות לבקשתמזון האת כל הרישיונות, האישורים וההסמכות להם נדרש יצרן/ספק  הקבלן יציג 

את כל  לבקשה, רשאי הקבלן להעביר לרשות בקשה לאישור יצרני/ספקי מזון נוספים ויצרף ההסכםתקופת  במהלך 

 .הרשות"י ע אישור קבלת לבחינתפי כל דין והסכם זה, -ים והרישיונות הנדרשים עלהאישור
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 מזון למוצרי טכניות דרישות .3.5

חוקים, הצווים, התקנות היעמדו בדרישות המופיעות בדין הישראלי, לרבות  לרשותכל מוצרי המזון המסופקים  

קיימים, לסוג מזון זה. בנוסף, מוצרי המזון יעמדו, ככל שתקנים הישראליים )לרבות תקנים לא רשמיים/מחייבים(, הו

 לכל הפחות, בדרישות המפורטות במפרט זה. 

 מערך של נאות תפעול המאפשר באופן, הקולינארי לייעודם בהתאם הכבאות בקריית המזון במוצרי ישתמש הקבלן 

 (.שניצלים להכנת מצונןעוף /הודו חזה, קולינארי לייעוד בהתאם בקר נתחי)כגון:  ההסעדה

, אשר אינם עומדים בדרישות המינימאליות, מזון ופריטי גלם חומרי לפסולאו /ו לאשר תרשאי הרשות, ספק הסר למען 

 כמפורט במפרט זה.

 לפסול חומרי גלם/פריט מזון עקב שביעות רצון נמוכה מהפריט. תרשאי הרשות 

 ספקתאב להתחיל יש. עבודה ימי 2 תוך הרשות לאישור הנפסל מזוןפריט /גלם לחומר חילופי פריט להציע הקבלן על 

 .הרשות מאישור עבודה ימי 10 תוך הפריט

 דגימות מזון ובדיקות מעבדה .3.6

 הקבלן ישמור בכל יום דגימות מזון מכל המנות, להצגה לפני גורמים שונים ומוסמכים לפי הצורך. 

 בנפרד. קירור במתקןדגימות המזון יסומנו ויוחזקו  

 לרישום דגימות המזון שנשמרו מדי יום.יוכן טופס מיוחד  

ובלתי  אחת לחודש בדיקות מזון מיקרוביאליות, במתחם ההסעדה, באמצעות מעבדה מוסמכתעל חשבונו הקבלן יבצע  

 , כפי שמפורט להלן:תלויה

 אופן הדגימה:  .3.6.4.1

 או דוגם מטעם המעבדה.  רשותהדגימה תילקח ע"י המבקרים מטעם ה .3.6.4.1.1

הקריטריונים הנדרשים ע"י משרד הבריאות וישתמש בציוד המתאים הדוגם יעבוד עפ"י  .3.6.4.1.2

 לאיסוף ולהובלת הדגימות.

 שעת הדגימה: הדגימה תילקח הן בשעות העבודה והן בשלב הכנת המזון, ללא תיאום מראש. .3.6.4.1.3

 סוגים ומספר הדגימות: .3.6.4.2

 שלוש דגימות אקראיות של סלטים המכילים מרכיבים טריים מעמדת ההגשה. .3.6.4.2.1

לוגית מידיו של אחד מעובדי הקבלן שייבחר באקראי בעת העבודה עם מזון דגימה בקטריו .3.6.4.2.2

 מוגמר או בהכנת סלטים.

 דגימה ממשטחי עבודה בעת העבודה עם מזון מוגמר או בהכנת סלטים. .3.6.4.2.3

 שלוש דגימות של מזון מבושל מעמדות ההגשה שאינו מזון ממקור מתועש. .3.6.4.2.4

(, Escherichia coliאו  Coliform bacteriaהבדיקות יכללו: ספירה כללית, קוליפורמים ) .3.6.4.2.5

 Listeria(, ליסטריה Salmonella, סלמונלה )(Staphylococcus aureus)סטפילוקוקוס אארוס 

monocytogenes).שמרים, עובשים ,) 

 על חריגה מהתקנים הנדרשים, הקבלן יפעל כדלקמן: נהצבעתבכל מקרה שתוצאות אחת מבדיקות המעבדה  

 הדרוש תיקון. יתקן מיד את כל .3.6.5.1

כל יום לאחר קבלת התוצאות החריגות ישלח הקבלן דגימות מהמזון שמוגש לבדיקה במעבדה, עד לקבלת  .3.6.5.2

 תוצאות תקינות במשך שלושה ימים ברציפות.

 ת כי התיקון לא בוצע, יהווה הדבר הפרת ההסכם והמפרט.ונתגלה בבדיקות החוזר .3.6.5.3

 מיד עם קבלתן. רשותהנציג עת לידיעל ידי הקבלן תוצאות בדיקות המעבדה יובאו  

ולפי שיקול דעתה. רשאית לבצע בדיקות מזון מיקרוביאליות נוספות, על חשבונה רשותה 



 

 הרשותידי -פיקוח ובקרה על 

ללא הודעה ו נציגי הרשות רשאים לדגום את מוצרי המזון בכל שלבי שרשרת האספקה בכל זמן .3.6.8.1

 . ם, לרבות בעת הופעת תחלואת מעיים או חשד לתחלואת מעיימוקדמת

 ביצוע הדגימה יעשה על חשבון הרשות.  .3.6.8.2

 עבור המזון שנדגם על ידי הרשות.יובהר בזאת, כי הקבלן לא זכאי לתשלום  .3.6.8.3

במקרה בו הועלה חשד לתחלואת מעיים ע"י הרשות, הקבלן ידגום ויבדוק את מוצרי מזון החשודים,  .3.6.8.4

 בכפוף להנחיות הרשות וללא תשלום.

 ידי הרשות, בהתאם לגורמי התחלואה לגביהן הועלה חשד.-הרכב הבדיקות הנדרש יקבע על .3.6.8.5

 צרי המזוןחריגות מיקרוביאליות בבדיקות מו 

על הקבלן לדרוש מכל ספקי המשנה דיווח מיידי על חריגות מהדרישות המיקרוביאליות במוצרי  .3.6.9.1

 המזון.

בכל אירוע של חריגה מהדרישות המיקרוביאליות, שנמצאה בבדיקות של הקבלן או ספקי המשנה  .3.6.9.2

ך שנה האיכות של הקבלן למשהבטחת שלו, ידווח הקבלן מידית לרשות והחריגה תתועד בתוכנית 

 לפחות, לרבות פעולה מתקנת לחריגה.

בכל אירוע של חשש למזון מקולקל, ידווח הקבלן לרשות גם אם אין תיעוד לממצאי בדיקה  .3.6.9.3

 מיקרוביאלית חריגה.

 תבוצע בכפוף לאישור והנחיית הרשות. ,החלטה על החזרה יזומה להמשך פעילות של מערך ההסעדה .3.6.9.4

תוגדר  ,ות במוצרי מזון ותוכנית הטיפול בחריגותקביעת דרגות חומרה לחריגות מיקרוביאלי .3.6.9.5

 האיכות של הקבלן.הבטחת בתוכנית 

 פעמיים חד אוכל כלי .3.7

 ידו על הניתנים השירותים במסגרתללא הגבלה ובהתאם לצורך,  הקבלן"י ע שיסופקו פעמיים חד אוכל כלי 

 :שלהלן בדרישות יעמדו

גרדים, חספוס, חורים או כל פגם אחר הפוגע פני שטח הפריטים יהיו חלקים, בעלי גוון אחיד, ללא  .3.7.1.1

 בתפקודו ו/או במראהו של הפריט.

 כלי האוכל יהיו קשיחים. .3.7.1.2

 מעלות צלסיוס לפחות. 80הפריטים יהיו עמידים בחום של  .3.7.1.3

 או קר. םהחומרים מהם עשויים הכלים לא יגרמו לריח או לטעם לוואי במזון ומשקה ח .3.7.1.4

או פוליסטירן מוקצף עם ציפוי קשיח  HIGH IMPACTהצלחת תהייה עשויה פוליסטירן  -צלחות  .3.7.1.5

 בלמינציה, המתאים למגע עם מזון. קשיחות הצלחת תמנע עיוותים וכיפופים בעת הכלת המזון.

לא יישברו או יתעוותו בעת הפעלת מידת כח סבירה יהיו קשיחים במידה מספיקה כך שהם  -סכו"ם  .3.7.1.6

 .לסועד המכיל סכין, מזלג, מפית ומלח פלפל, יסופק במארז נפרד )במהלך נעיצה, חיתוך מזון(

 מ"ל. 250/180שקופות, איכותיות שאינן נשברות בקיפול בנפח של  -ה קרה ילשתיכוסות חד פעמיות  .3.7.1.7

או כל אישור אחר ששווה  F.D.Aהפריט יהיה מאושר למגע עם מזון )אישור  -כוסות לשתייה חמה  .3.7.1.8

. חומר גלם הכוס יעמוד במים חמים 100°C ערך לו( ויתאים למגע עם מזון בטמפרטורה של

 .100°Cבטמפרטורה של 

 עם מכסה. 3 -מחולקת לקשיח או פלסטיק חמגשית אלומיניום  –חמגשיות  .3.7.1.9

 שקית ניילון איכותית. –שקית גופיה  .3.7.1.10

 מ"ל. 750כיפה בנפח  קערית פלסטיק לסלט כולל מכסה .3.7.1.11

 מ"ל(. 250 -מ"ל ו 150בגדלים שונים ) פלסטיק עם מכסה לסלטגביע  .3.7.1.12

 .לרטביםפלסטיק גביע  .3.7.1.13

 תחתית נייר למגשים .3.7.1.14

 מהודרים פעמיים חד כלים 

 לאירוע ספציפי כלים חד פעמיים מהודרים,בהתאם לדרישה, יספק הקבלן  ,בנוסף על האמור לעיל .3.7.2.1

 זה.  מסמךבהתאם להוראות 
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כולל הצלחות וקערות ההגשה  ,כלים אלו יעמדו בכל הדרישות המפורטות לעיל ובנוסף: כל הכלים .3.7.2.2

יהיו קשיחים ולא ניתנים לעיוותים וכיפופים בכל עת, הצלחות והכוסות יהיו מקושטות בעיטורים 

 בהתאם לבחירת הרשות, הסכו"ם יהיה שקוף וקשיח.

 ובהתאם הרשות האישר אם רק, לעיל בדרישות העומדים מתכלים פעמיים חד כלים לספק רשאי הקבלן 

 .זה מסמך להוראות
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 כשרות .4

, לרבות ראשון לציון )שבשטחה נמצאת קריית הכבאות( הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות הרבנות המקומית .4.1

 שמירה וקיום כשרות במתחם ההסעדה ובמטבח.

 .1983-הקבלן ינהג עפ"י חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג .4.2

הכול עפ"י הוראות הרבנות המקומית ומשגיח  ,)לרבות לפסח( הקבלן יהיה אחראי להכשיר את מתחם ההסעדה .4.3

 . הרשותהכשרות/רב 

ובאופן פרטני למתחם  רשותתוקף למטבח ה-אישור כשרות בר ,ההתקשרותעל הקבלן להחזיק במשך כל תקופת  .4.4

 ההסעדה, חומרי הגלם והציוד.

 מתחם ההסעדה, במקום גלוי לכול.כניסה לב וצגאישור הכשרות י .4.5

 .על חשבון הקבלן –עלות העסקת משגיח כשרות  .4.6

קיימת אפשרות כי יהיה נציג אחר מטעם המשגיח  משגיח הכשרות יהיה נוכח בכל שעות פעילות המטבח וחדר האוכל. .4.7

 כל עוד ובלבד כי הנציג אשר נמצא הוא משגיח בהכשרתו ובהסמכתו.

הכשרות של מטבח  ככל שהן נוגעות לשמירת ,כאמור הרשות רב או הקבלן מתחייב להישמע להוראות משגיח הכשרות .4.8

 ומתחם ההסעדה. רשותה

 .הרשותמרב ממשגיח הכשרות או בכל שאלה או חשש שיתעוררו בקרב הסועדים בנושאי כשרות, תינתן אפשרות למענה  .4.9

 בטבילה לפני השימוש. יהיו חייבים בהכשרה ,כלים שלא יוצרו בישראל .4.10

 עפ"י הוראות הרבנות המקומית ומשגיח הכשרות.דרישות הכשרות הנוגעות לשנת שמיטה ולהלכותיה יישמרו במלואן,  .4.11

במקרה של תקלת כשרות יפעל הקבלן מיד להפסקת האירוע ולטיפול בהכשרה ובהגעלת הכלים והציוד בהתאם  .4.12

 להנחיות הכשרות. 

או משגיח הכשרות המקומית בהתאם להנחיות הרבנות  שעות לכל היותר, 4תוך  כל אירוע כשרות יטופל באופן מידי .4.13

 , יתוחקר ויבוצע תהליך הפקת לקחים לרבות הדרכת עובדים וכיוצ"ב.ולרב הרשות רשותלנציג הוידווח 

 על הקבלן לדאוג לרמת הכשרות של עופות ובשר בכל מקום אשר מפורט בנספח זה בהתאם לכללים הבאים , להלן : .4.14

 כשרות רבנות מהדרין. –עופות  .א

 בשר חלק בהתאם להנחיות הרבנות הראשית לישראל. –בשר בקר  .ב

על הקבלן להיערך לספק גם מנות בשר בקר ועופות ברמת כשרות ''בד''צ גלאט'' בהיקף שיימסר לו מראש וזאת  .4.15

 חרדית וכדומה. הלאירועים נקודתיים כגון קורס לאוכלוסיי
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 בטיחות מזון ותברואה .5

  ,כללי .5.1

של המתחם הרלוונטי הנמצא בשימושו  תואסתטי ראויהברמה ל ניקיון עהקבלן מתחייב לתחזוקה ושמירה  

 .מטעם הרשות והאחראיהרשות המקומית הכול עפ"י הכללים והדרישות של משרד הבריאות,  .רשותבמתקני ה

 . והרווחה העבודה משרדוהקבלן יפעל בהתאם לתקנות משרד הבריאות  

 .במידת הצורך הקבלן יציב שלטי הכוונה ובטיחות 

, וכן כל מזון עד סופו של כל יום קלנדארי הקבלן מתחייב כי יושמד כל מזון שהוגש במתחם ההסעדה ולא נצרך 

 להבטחת תקינותו. ,שהופרה בו שרשרת החום או הקור שבה הוא אמור להישמר

 הקבלן יבצע ויתעד מדי יום בדיקת טמפרטורה במזון שיגיש במתחם ההסעדה.  

 המזון למתחם ההסעדה ובעת ההגשה של המזון.הבדיקה תיערך בעת הבאת  .5.1.5.1

 ההסעדה מוצרים שאינם מזון, למעט חומרי ניקוי הדרושים לניקיון מתחם ההסעדה. במתחם יימצאו לא 

 לא יימצא או יוגש במתחם ההסעדה כל מזון המהווה סיכון תברואתי. 

 או שאינם מיועדים לצריכת אדם.,שאינם ראויים מזון מוצרי יימצאו לא 

 כפי שציין היצרן. ,מצא מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תוקפםלא יי 

 מיום שבושל, יושמד. מיומייםמזון שהכין הקבלן ונשמר בקירור יותר  

 לא יוגש מזון שבושל, קורר וחומם שנית. 

 שהופשר, אין להקפיא שנית. ימזון גולמ 

 לא יישמר מזון מארוחה לארוחה. 

 מיום ליום.שהוגש לא יישמר מזון  

 גלם או מזון שמסיבה כלשהי לא נשמרה שרשרת הקור או החום שבה היה עליהם להישמר, יושמדו.חומרי  

הביצים יהיו ביצי מאכל מתרנגולת בלבד. לא יימצאו במתחם ההסעדה ביצי אווז, ביצי ברווז, ביצים של  

 תרנגולי הודו, ביצים סדוקות, שבורות, שפוכות או מיובשות וביצים שאינן מפוסטרות.

 להגיש ביצים שלא עברו טיפול תרמי.אין  

 שאינם עשויים מחלב מפוסטר או מעוקר, גלידה שאינה מפוסטרת. ,לא יימצאו חלב או מוצרי חלב 

שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי רשמי ואושרו כראויים למאכל  ,לא יימצאו בשר או מוצרי בשר 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים. אדם, או שהובאו ממפעל שאינו מחזיק ברישיון לפי

 לא יימצאו מצרכים מזוהמים בחיידקים פתוגניים או הנגועים במזיקים, הפרשותיהם או חלקיהם. 

 קופסאות שימורים יהיו במצב תקין. הקופסאות לא יראו סימני מעיכה, חלודה, נזילה או נפיחות. 

 הכנת המזון .5.2

 .רשותהארוחות במטבח ה אתהקבלן יכין ויבשל  

 .ההסעדה מתחםהעשויות לגרום לריחות בישול מחוץ לבישול ימנע מפעולות  הקבלן 

 תישמר הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם שונים, לרבות הפרדה בין בשר בקר, עוף, דגים, ירקות ומוצרי חלב. 

כן, תישמר הפרדה מוחלטת בין מזון  כמומאכלים יוכנו באופן שלא יהיה מגע בין מזון גולמי למזון בתהליך.  

 . מוגמרלמזון  בתהליך

 רקסופג נוזלים והמשמשים  ואינו חלק שמשטחםהכנת מזון גולמי תיעשה על משטחים מיוחדים ונפרדים,  

 למטרה זו בלבד.

 .מוגמרייעשה שימוש בסכיני עבודה נפרדים לחומרי גלם ולמזון  

 ד.דגים, בשר בקר ועופות יש לשטוף לפני העיבו 

מיד עם הכנסתם לתחום מטבח  ,פירות וירקות ינוקו, יחוטאו במים זורמים ויסולקו מהם העלים המיותרים 

למתחם ההסעדה. הירקות והפירות יעברו שטיפה וחיטוי בחומר תקני מאושר ע"י משרד הבריאות ו רשותה

 ובמינון הנדרש.

 השמן במטגנות יסונן משאריות מזון בסוף כל ארוחה.  
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 המזוןאחסנת  .5.3

יהיו באחריות הקבלן עפ"י התקנות והעדכונים של משרד הבריאות, בין אם מוזכרים  ,אחסון המזון והטיפול בו 

 במפרט או לא.

 ס"מ מהרצפה. 30גובה של מעל גבי משטחים החל  יונח מזון 

 ולאחסנם בנפרד. מוגמריש להפריד בין מזון גולמי למזון  

 .גמרמשים לאחסון מזון מויש לציין תאריך ושעת הכנה על כלים המש 

 בנפרד; אין לערבב סוגים. נו( יאוחסכל סוגי הדגיםבשר )בקר, עוף וה יכל סוג 

 (.FIFOיש להכניס ולהוציא מזון בשיטת "ראשון נכנס, ראשון יצא" ) 

 .-C°18מזון קפוא יש לשמור במתקן המבטיח שטמפרטורת המזון לא תעלה על  

 למוצרי בשר.מוצרי הבשר יאוחסנו במקפיא ייעודי  

  אין לאחסן במקפיא הבשר מוצרים שעברו עיבוד. 

+, במתקן קירור C°10הפשרת מזון קפוא תיעשה בנפרד מכל מזון אחר, במקום שהטמפרטורה אינה עולה על  

 מיוחד בתוך עגלה עם אמבט לאיסוף נוזלים.

 הפשרה אוטומטיים. מתקניהפשרה מזורזת תיעשה באמצעות  

 +.C°5מתקן המבטיח טמפרטורת מזון שלא תעלה על מזון מצונן יש לשמור ב 

 אין להשאיר מזון מצונן בטמפרטורת החדר יותר מחצי שעה. 

 המזון המאוחסן במתקני קירור יהיה מוגן ומכוסה בכלים עם מכסים מותאמים. 

 ו על גבי מדפים עליונים.א נפרד קירור במתקןיונחו מכוסים  מוגמריםמוצרים  

 פרד בהתאם לתקנה בדבר ביצי מאכל.ביצים יאוחסנו בקירור נ 

 זה, אך במדף נפרד. קירור מתקןייעודי. ניתן לאחסן ביצים ב קירור מתקןפירות וירקות יאוחסנו ב 

 ייעודי למוצרי חלב. קירור במתקןמוצרי החלב יאוחסנו  

 +.C°5עוגות עם קצפת או קרם יוחזקו בטמפרטורה שלא תעלה על  

מאכל קר יקוררו מיד עם גמר הבישול במהירות האפשרית: כעבור שעה מאכלים שבושלו ומיועדים להגשה כ 

+, וכעבור שעתיים מגמר הבישול לא תעלה מידת C°20מגמר הבישול לא תעלה מידת החום במרכז המאכל על 

 +.C°5החום במרכז המאכל על 

 +.C°65מזון המוגש חם יישמר בטמפרטורה של לפחות  

 .המתאימים לאחסנת לחמים יםהלחם יאוחסן בארונות נקיים ומאוורר 

 תקינים ולא יצברו קרח.נקיים , לדאוג שמתקני הקירור יהיו  הקבלן באחריות 

 :קירור מתקניכללי התנהגות במקרה של הפסקות חשמל או קלקול  

 אין לפתוח את דלתות מתקני הקירור, וזאת כדי לשמור על הטמפרטורה במתקן הקירור. .5.3.24.1

שעות, יש להעביר את המזון  4-5-הפסקת חשמל שאורכת יותר מבמקרה של קלקול מתקן קירור או  .5.3.24.2

 למתקני קירור חלופיים.

בעת קלקול במתקן קירור שאין יודעים מתי החל, אין להשתמש במזון או בחומרי הגלם הנמצאים  .5.3.24.3

 בתוכו.

 שינוע המזון .5.4

 .הקבלן באחריות יהיה לנקודות קצה המזון שינוע 

שהוסב זמנית לשינוע  הסעה/פרטירכב הובלה באושר תלא אסורה ו) מזוןלהובלת  ברכב מתאים יבוצע השינוע 

אי עמידה בסעיף זה  , מקורר או מבודד, עפ"י המתבקש בענף המזון ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.(המזון

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

בכפוף לכך שהמזון לא  הקבלן רשאי לשנע את המזון בתהליך כשהוא קר ולחממו בנקודת הקצה, או לשנעו חם 

 ייפגע באופן כלשהו, ושלא תישבר שרשרת החום או הקור.

 בכל מקרה תבוצע ההובלה כך שכללי הטמפרטורה הדרושים יישמרו במהלכה.  

 חומרי גלם ישונעו בנפרד ממזון בתהליך, כך שלא יהיה סיכון לזיהום צולב. 
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מתאים שיוצר סגירה הרמטית במשך כל תהליך כל מזון בתהליך ישונע בתבניות גסטרונום מכוסות במכסה  

 השינוע.

 פורטים מיוחדים שיסומנו למזון חם, מזון קר, חלבי ובשרי.-תבניות המזון יסודרו בתוך תרמו 

פורטים ואמצעים נוספים לשינוע המזון יסופקו על ידי הקבלן, לא תינתן תוספת תשלום עבור -התרמו 

 האמצעים.

 +.C°65-תרד ממזון חם יובל בטמפרטורה שלא  

 +.C°5מזון קר יובל בטמפרטורה שלא תעלה על  

 .-C°18מזון קפוא יובל בטמפרטורה שלא תעלה על  

 הלחם ישונע בארגזים המיועדים ללחם בלבד. 

 חל איסור מוחלט לשנע מזון במכלים שאינם ייעודיים. 

 קבלת מזון וחומרי גלם .5.5

תוקף של משרד הבריאות, -הציג רישיון יצרן ברבקבלת חומרי גלם מספק חיצוני יידרש ספק חומרי הגלם ל 

 תעודה וטרינרית עבור מוצרי מזון מהחי, תעודת כשרות וכל מסמך אחר הנדרש עפ"י חוק.

בקבלת סחורה הדורשת תעודה וטרינרית, על הקבלן לבדוק שהמשלוח הגיע מלווה בתעודה וטרינרית המעידה  

 ודה וטרינרית.שהמוצרים ראויים למאכל; אין לקבל סחורה ללא תע

 על הקבלן לבדוק שהתאריך האחרון לשיווק טרם פג; אין לקבל סחורה שפג תוקפה. 

על הקבלן לוודא שכל הסחורה הגיעה בארגזים נקיים, יבשים ושלמים; אין לקבל מוצרים באריזות רטובות,  

 פגומות, נפוחות, שבורות או סדוקות.

דרשת עפ"י סוג המזון ו/או הסחורה המובלים וברכב על הקבלן לבדוק אם המוצרים הגיעו בטמפרטורה הנ 

 ייעודי להובלת מוצרי המזון; אין לקבל תוצרת שהגיעה בטמפרטורה בלתי מתאימה.

בקבלת סחורה קפואה או מקוררת, על הקבלן לבדוק אם המוצרים הגיעו ברכב בעל קירור פעיל ובטמפרטורה  

 המתאימה.

גיעה ויתעד בטופס ביקורת את הפרטים: ניקיון ארגז הרכב האחראי לקבלת המזון יבדוק את הסחורה המ 

המשמש להובלת המזון, תקינות האריזות, תאריכי תפוגת תוקף שיווק המזון, טמפרטורה בחלל הרכב, 

 טמפרטורת המזון, תעודות נדרשות.

ן ותאריך ייעשה שימוש בביצים באריזה סיטונאית, כך שיש לוודא כי על גבי האריזה מופיעים שם תחנת המיו 

עשר -אחרון לשיווק. התאריך האחרון לשיווק ייחשב התאריך המוקדם משני התאריכים, ולא יפחת משישה

 יום מתאריך הקבלה.

 אין לקבל מוצר שהופשר והוקפא מחדש. 

 חיי המדף שלהם קצרים יותר.שהקפדה יתרה תהיה על מוצרי בשר טחון, חלקים פנימיים  

 אספקה נקי. על הקבלן לבדוק שהלחם הגיע ברכב 

 על הקבלן לברור את הפירות והירקות הרקובים ולהוציאם מיד; אין לקבל סחורה פגומה או מקולקלת. 
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 אריזה וסימון .6

 מזון לצריכה  תהוראות כלליות לאריז .6.1

 באריזות המקוריות של יצרן המזון, לרבות האריזה החיצונית. יהיוכל מוצרי המזון  

ופקו כשהם ארוזים באריזה הפנימית המקורית של נאו במנות אישיות, יכל מוצרי המזון, בין אם בתפזורת  

 יצרן המזון.

 האריזהפעמית שתימנע פתיחה ו/או נזילה של תכולת האריזה, -האריזה הפנימית תהיה אריזה סגורה וחד 

 .ניכרת פתיחה תאפשר

 ימנע מגע עם מזון מוכן.מוצרי בשר גולמיים, שאינם מוכנים לאכילה, ייארזו באריזה חיצונית סגורה כך שי 

 .1992 –אריזות סגורות תעמודנה בדרישות תקנות בריאות הציבור )מזון( )סגירה של אריזות מזון(, התשנ"ג  

"חומרי פלסטיק, מוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק,  - 5113אריזות פלסטיק תעמודנה בדרישות ת"י  

 הבאים במגע עם מזון ומשקאות".

ר קיים עבורו תקן ישראלי ספציפי, תעמוד בדרישות התקן. בכל מקרה של סתירה בין אריזת מוצר מזון, אש 

 התקן הישראלי לתקנות בריאות הציבור, תגבור הדרישה שבתקנות.

 חומרי אריזה  .6.2

חומרי האריזה יתאימו לאמצעי האחסון והשינוע וימנעו פגיעה במוצר המזון בכל שלבי האספקה עד להגשתו  

 לסועד.

 :יות לאריזה פנימיתדרישות ייחוד 

האריזה תהיה עשויה מחומר העמיד בטמפרטורת  -מזון המיועד לחימום באריזתו לפני הצריכה  .6.2.2.1

אמצעי החימום הייעודי למשך זמן הבישול הנדרש. הקבלן לא יעשה שימוש באריזה פנימית טרם 

 ידי הרשות. -אושר מפרט יצרן האריזה על

והמכסים שלהם, יהיה מותאם לאמצעי החימום הייעודי החומר ממנו עשויים כלי ההגשה לסועד  .6.2.2.2

 אובן(.-)לדוגמא: תנור, מיקרוגל, טוסטר

 אריזה חיצונית:לייחודיות דרישות  

מבנה האריזה החיצונית למזון חם המשונע באמצעי שינוע פסיבי יהיה מותאם למשך זמן ההובלה,  .6.2.3.1

צלזיוס. לא יעשה שימוש באריזה ( מעלות 70ויבטיח אספקת המזון בטמפרטורה הגבוהה משבעים )

 ידי הרשות.-שטרם אושר מפרט יצרן האריזה על

אריזה חיצונית תיוצר מקרטון גלי חדש. הקבלן רשאי להציע אריזה אחרת במידה והוכיח שעומדת   .6.2.3.2

 בתנאים הנדרשים להובלת המזון ובאישור הרשות.

השומר על איכות ושלמות הפריטים  באופןם, יארזו כל פריטי המזון המרכיבים ארוחות במארזי - במארזים מזון מוצרי .6.3

 .הרשות באישור, הנדרשים םמאפשר שמירה על טמפרטורת המזון )קר/חם( בנפחיהו

 גודל ומבנה האריזה .6.4

שלה וגודלה מתאימים לציוד החימום/הקירור הקיימים  שהמבנהאריזה ב המזון את ויסמן יארוזהקבלן  

 התכולה.בנקודות הקצה, ומתאימים לנשיאת משקל 

תתאמנה לדרישות משקל ובהתאם לדרישות הרשות בהתאם למקובל בשוק המוסדי יהיו אריזות אישיות  

 .זהמרכיבי הארוחה, כמפורט במפרט 

 סימון .6.5

 :ת יבוצע באופן הבאופנימיהת ווחיצוניה ותאריזה סימון 

 : "סימון מזון ארוז מראש" )מהדורה אחרונה(.1145בהתאם לת"י  .6.5.1.1

 בהתאם להוראות מפרט זה. -סימון כשרות  .6.5.1.2

סימון ארוחות במארזים בהתאם לאופי הצריכה, כגון לצריכה מידית מחוץ לנקודות הקצה,  .6.5.1.3

 במקומות שבהם אין אמצעים אקטיביים לשמירת חום/קור. 

ותפרט  הפנימית הבאחריות הקבלן לסמן את כל מוצריו הארוזים במדבקה שתוצמד על האריז -אריזה פנימית  

 את הנתונים הבאים:
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הכיתוב, אשר יופיע במקום בולט על האריזה ובגודל כפול לפחות מסימון הפרטים האחרים: "יש  .6.5.2.1

 לצרוך מנה זו מיד עם קבלתה! צריכת המזון בניגוד להוראה זו עלולה לגרום לתחלואת מעיים!".

 הכיתוב: "להערות ותלונות ניתן לפנות ל... " )פרטי נציגי הרשות(. .6.5.2.2

 שם היצרן ומקום הייצור. .6.5.2.3

 טלפון ליצירת קשר. .6.5.2.4

 סוג המנה )ע"פ המנה העיקרית(, לרבות סימון בשרי/צמחוני/טבעוני. .6.5.2.5

 מרכיבי המנה וסימון תזונתי. .6.5.2.6

 כשרות ושם הרבנות המאשרת, לרבות בשרי/חלבי/פרווה. .6.5.2.7

 תאריך ייצור ופג תוקף. .6.5.2.8

 החיצונית המדבקה שתוצמד על האריזבאחריות הקבלן לסמן את כל מוצריו הארוזים ב -אריזה חיצונית  

 ותפרט את הנתונים הבאים:

 רשות.השם נקודת המפגש עם  .6.5.3.1

 הכיתוב, אשר יופיע במקום בולט על האריזה ובגודל כפול לפחות מסימון הפרטים האחרים: .6.5.3.2

עבור מזון חם: "צריכת מנות מזון אלו ממארז סגור בתאריך _____עד לשעה _______! יש לצרוך  .6.5.3.3

חר פתיחת המארז. צריכת המזון בניגוד להוראה זו עלולה לגרום לתחלואת מעיים!". המנות מיד לא

( שעות ממועד החימום לכל היותר, אלא אם אושר/הונחה אחרת ע"י 6השעה שתצוין תהיה שש )

( מעלות 65הרשות. ההובלה תהיה באמצעי בידוד המאפשרים שמירת המזון חם מעל שישים וחמש )

 צלזיוס.

: "יש לצרוך מנות מזון אלו עד לתאריך _____שעה _______ או להעבירן לקירור! עבור מזון קר .6.5.3.4

 צריכת המזון בניגוד להוראה זו עלולה לגרום לתחלואת מעיים!".

 הכיתוב: "להערות ותלונות ניתן לפנות ל... " )פרטי נציגי הרשות(. .6.5.3.5

 שם היצרן ומקום הייצור. .6.5.3.6

 טלפון ליצירת קשר. .6.5.3.7

 רית(, לרבות סימון בשרי/צמחוני/טבעוני.סוג המנה )ע"פ המנה העיק .6.5.3.8

 מרכיבי המנה וסימון תזונתי. .6.5.3.9

 כשרות ושם הרבנות המאשרת, לרבות בשרי/חלבי/פרווה. .6.5.3.10

 תאריך ייצור ופג תוקף. .6.5.3.11

 כמות האריזות הפנימיות באריזה החיצונית. .6.5.3.12

 סוג הארוחה השוטפת )בוקר, צהריים, ערב וכו'(. .6.5.3.13

 סוג המזון. .6.5.3.14

 משקל. .6.5.3.15

 האריזה החיצונית.תאריך ושעת סגירת  .6.5.3.16
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 מענה ההזנה .7

 הוראות כלליות למענה ההזנה .7.1

 זה. במסמךהכבאות בהתאם לדרישות התזונתיות המפורטות  בקרייתהקבלן יספק את המזון  

 . בלבדזה  במסמךהמפורטים  המזון רכיבישימוש ב הקבלן ההארוחות יעש בהכנת 

 מינימום.  דרישותלמען הסר ספק, הדרישות המפורטות בטבלאות הינן   

כמות ו/או משקל הפריטים המוגשים, הכוונה הינה לכמות בלתי מוגבלת  הבכל מקרה בו לא מצוינת בטבל 

 )"אכול כפי יכולתך"(. 

כולם או  -במקומות בטבלה בהם מופיעים מספר סוגים לגיוון, רשאי הסועד לקחת ממגוון הסוגים המוצעים  

 מקצתם. 

 ים לבחירה, רשאי הסועד לבחור רק אחד מסוגי הפריטים המוצעים.במקומות בטבלה בהם מופיע מספר סוג 

 יספיק לכלל הסועדים לכל אורך הארוחה ועד לסיומה.והכמות המוגשת מכל סוג מגוון המנות  

 . בהתאם לדרישת הרשות – הקבלן יגיש ארוחות בוקר, צהריים וערב בחדר האוכל 

 נבונה תזונה .7.2

 :להלן כמפורט, לסועדים ובריאה גבוהה תזונה לרמת יפעל הקבלן 

 .מענה ההזנה יינתן בהיבטי תזונה נבונה .7.2.1.1

כל הפעולות המתבצעות במטבח המביאות לידי רמת תזונה גבוהה יותר ובריאה יותר  -בישול בריא  .7.2.1.2

 לסועד. הפעולות הכלולות בתחום זה הן: 

ות, שימוש בחומרי גלם בעלי ערך תזונתי גבוה, כגון דגנים מלאים, קטניות, ירקות, פיר .7.2.1.2.1

 מוצרי חלב, דגים ובשרים דלי שומן, שמנים בלתי רוויים או חד בלתי רווים מן הצומח.

בישול והכנת מזון בשיטות בריאות המבוססות על אידוי, על צלייה, על הקפצה ועל בישול  .7.2.1.2.2

 וזאת תוך רידוד פעילות הטיגון.

 הגשת תפריט מגוון ועשיר במרכיבים מכל קבוצות המזון.  .7.2.1.2.3

 עתירי סוכר ושומן.הפחתת מזונות  .7.2.1.2.4

 ים.יאיסור שימוש במוצרים המכילים ממתיקים מלאכות .7.2.1.2.5

 במסגרת מכרז זה. יםמעובדודגים חל איסור לספק בשר  .7.2.1.2.6

 כלליות הנחיות 

, יש לצמצם שימוש ככל הניתן מעובדיםודגים הגשת בשרים חל איסור על  – ןחלבות בשר, דגים ומנ .7.2.2.1

נגיסים, קבבים וכד'. יש לשלב הגשת דגים )בדגש על ארוחת העשירים בשומן רווי ונתרן, כגון בבשרים 

צהריים( המהווים מנה דלה בשומן רווי ועתירה בחלבון. האלטרנטיבות הטבעוניות והצמחוניות יהיו 

 עשירות בחלבון ובתוספת קטניות.

 שימוש בבשר מצונן.חל איסור על  .7.2.2.2

ל שילוב דגנים מלאים וקטניות יש לשלב פחמימות מורכבות )בכל הארוחות(, בדגש ע -פחמימות  .7.2.2.3

 )כגון לחם מחיטה מלאה, בורגול, כוסמת, גריסים, קינואה, עדשים וכו'(.

)עדשים/שעועית( או דגנים  יש להעשיר סלטים בסיבים תזונתיים ע"י הוספת קטניות -סלטים  .7.2.2.4

 מלאים )קינואה/בורגול(. להמעיט בשימוש בשמן ומלח ולאפשר לסועדים הרכבת סלטי בריאות.

במאפים עתירי שומן רווי ושומן צמחי מוקשה )כגון מאפים מבצק עלים העשירים לא יעשה שימוש  .7.2.2.5

במרגרינה(. כעדיפות לשימוש במאפים עם שומן בלתי רווי, ניתן לבצע שימוש במאפים כגון טורטייה, 

 מאפה פילו, בלינצ'ס וכד'. 

וב עוגיות ועוגות יש לתת עדיפות יעשה שימוש בקינוחים מופחתי שומן. היכן שנדרש שיל -קינוחים  .7.2.2.6

 לאיכות תזונתית )כגון: עוגיות גרנולה, ללא סוכר וכד'(.

 ההרכב הבריאותי של התפריטים 

הקבלן יעמוד בהנחיות לתזונה נאותה הקובעות שיש לגוון את האוכל, להפחית בשומן רווי, מלח,  .7.2.3.1

 וסוכר.
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מסה"כ  30%התזונתיות, ולא תעלה על כמות השמן והשומן במנות תהיה קטנה ובהתאם להמלצות  .7.2.3.2

 יש לסנן עודפים של שמן לפני ההגשה גרם שומן לאדם בארוחה(. 16האנרגיה בארוחה )פחות מסה"כ 

 בגסטרונום.

השמן במטגנות יוחלף לכל הפחות פעם אחת בתוך שמונה שעות טיגון, או לחלופין כשסה"כ  .7.2.3.3

(, המוקדם מביניהם. Total Polar Materials – TPM) 25%-החלקיקים הפולאריים בשמן גבוה מ

 .התיעוד יהיה בין היתר במדבקה מעל או בסמוך למטגנת – יבוצע תיעוד של החלפת השמן במטגנת

-לצריכת נתרן: פחות מ FDA-כמות הנתרן באוכל המוגש תהיה עפ"י ההמלצות התזונתיות של ה .7.2.3.4

גרם מלח לאדם  1.5-)כפית( וגרם מלח ליום  6מ"ג לארוחה, שהם  600-מ"ג ליום ופחות מ 2,300

 בארוחה.

 .ללא תוספת תשלום – תזונתיים מיוחדים יקבלו מענה מתאים-סועדים בעלי צרכים בריאותיים .7.2.3.5

כגון: אלרגניים לגלוטן, צמחוניים, טבעוניים, כשרות מהדרין. רשימת העובדים בעלי הצרכים 

 תימסר לקבלן מראש.

 מהירות הכנה, ביצים משומרות או נוזל ביצים. , אבקותלא יוגש מזון המוכן מאבקות .7.2.3.6

 לא ייעשה שימוש בפטריות משומרות. .7.2.3.7

 לא ייעשה שימוש בזיתים מושחרים אלא בזיתים ירוקים או שחורים. .7.2.3.8

 יוגשו מרקים מתוצרת עצמית בלבד. ללא אבקות מרק ובהגבלת כמויות המלח. .7.2.3.9

 בכל ארוחה יוגשו ירקות טריים מחמישה צבעים לכל הפחות. .7.2.3.10

 .פירות והירקות שיסופקו יהיו מסוג "מובחר"כל ה .7.2.3.11

כל הפירות והירקות ויעמדו בדרישות האיכות המזעריות לאיכות הצמח כנדרש על ידי משרד  .7.2.3.12

 החקלאות ופיתוח הכפר, להלן קישור לעמוד היחידה במשרד:

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/ka

rtisim/Pages/default.aspx   

אם טרי או מבושל, למעט פעם אחת נוספת ירק מאותו סוג לא יופיע ביותר משתי מנות בארוחה, בין  .7.2.3.13

 בבר הסלטים להרכבה אישית.

 ניתן להרחיב את מגוון הסלטים המורכבים על חשבון בר הירקות.לא  .7.2.3.14

ירקניות יוכנו מירקות טריים, מאודים או אפויים בלבד. לכל היותר תוגש ירקנית אחת מירק קפוא  .7.2.3.15

 ולפחות ירקנית אחת באידוי ללא תוספת שמן.

 חזרה על ירקנית יותר מפעם בשבוע, למעט ירקות אנטיפסטי.לא תהיה  .7.2.3.16

המנות הצמחוניות יהיו בהכנה עצמית של הקבלן ובעלות תכולת חלבון בכמות של לפחות עשרים  .7.2.3.17

 גרם למנה.

קציצות מתועשות דמויות שניצל העשויות תירס, ירקות, סויה וכיוצ"ב לא ייחשבו למנה צמחונית.  .7.2.3.18

 מנות המינימלי הדרוש במגוון.ניתן להגישן בנוסף למספר ה

 בכל ארוחה תהיה מנה עיקרית אחת מופחתת קלוריות. .7.2.3.19

מוצרי החלב בשימוש יהיו עשויים מחלב ומרכיבי חלב ללא תוספת של שומן צמחי. קרי, מוצרי החלב  .7.2.3.20

 יעמדו בתקן הישראלי למוצרי חלב, ולא ייעשה שימוש בחיקויים.

 ם שאינם מעובדים.כל מוצרי הבשר יהיו באיכות גבוהה ומבשרי .7.2.3.21

הרכב מנות הבשר העיקריות יהיה מגוון באופן שלא תהיה חזרה על הרכיב הבסיסי בשתי מנות  .7.2.3.22

 שונות.

 הקינוחים יהיו ללא שומן טראנס.  .7.2.3.23

 לצד הפחמימות יוסף רוטב מתאים בהגשה עצמית. .7.2.3.24

 בעמדת הרטבים יהיו באופן קבוע סוגי הרטבים עפ"י הפירוט המופיע במפרט. .7.2.3.25

וגש לימון טרי יוגש מיץ לימון באיכות שתהיה מקובלת על האחראי, או לחלופין חומץ בימים שלא מ .7.2.3.26

 בן יין או חומץ בלסמי.

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/default.aspx
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 לא יוגש מזון המכיל תוספי מזון מהסוגים הבאים: .7.2.3.27

 
מספר 
 מהות התוסף שם התוסף התוסף

E102 Tartrazine צבע מאכל צהוב  

E103 Chrysoine resorcinol צבע מאכל 

E104 Quinoline yellow צבע מאכל צהוב  

E110 Sunset yellow צבע מאכל צהוב/כתום 

E121 Citrus Red 2 צבע מאכל אדום 

E122 Carmoisine צבע מאכל אדום  

E123 Amaranth, Red No. 2 צבע מאכל אדום 

E124 Ponceau 4R צבע מאכל אדום 

E127 Erythrosine צבע מאכל ורוד  

E128 Red 2G מאכל אדום צבע 

E129 Allura red צבע מאכל אדום 

E131 Patent Blue V, Blue 
5 or Sulphan Blue צבע מאכל כחול 

E132 Indigo tine צבע מאכל כחול 

E133 Brilliant Blue FCF צבע מאכל כחול  

E142 Green S צבע מאכל ירוק 

E143 Fast Green FCF ירקרק-צבע מאכל כחול 

E154 Brown FK, Kipper Brown צבע מאכל חום 

E173 Aluminium  

E180 Pigment Rubine, Lithol 
Rubine BK  

E210 Benzoic acid חומר משמר 

E211 Sodium Benzoate חומר משמר  

E212 Potassium benzoate חומר משמר 

E213 Calcium benzoate חומר משמר 

E214 Ethyl p-hydroxybenzoate חומר משמר 

E215 Sodium ethyl p-
hydroxybenzoate חומר משמר 

E216 Propyl p-hdroxybenzoate Para-Hydroxybenzoate 

E217 Sodium Propyl p-
hydroxybenzoate Para-Hydroxybenzoate 

E218 Methyl p-hydroxybenzoate Para-Hydroxybenzoate 
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מספר 
 מהות התוסף שם התוסף התוסף

E219 Sodium methyl p-
hydroxybenzoate Para-Hydroxybenzoate 

E240 Formaldehyde, methanal  

E249 Potassium nitrite חומר משמר 

E250 Sodium nitrite חומר משמר 

E251 Sodium nitrate חומר משמר 

E252 Potassium nitrate (Saltpetre) חומר משמר 

E320 Butylated hydroxyanisole 
(BHA) מעכב חמצון 

E321 Butylated hydroxytoluene 
(BHT) מעכב חמצון 

E425 Konjac (i) Konjac gum (ii) 
Konjac glucomannane ְמַתְחֵלב 

E924 Potassium bromate מעכב חמצון, משפר אפייה 

E924b Calcium bromate מעכב חמצון, משפר אפייה 
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 ההסעדה לארוחת הצהריים  מפרט .8

 :הפחות לכל תכלול הבשרית הצהריים ארוחת .8.1

 צהריים ארוחת מבנה: 1 טבלה

 הערות תדירות תיאור 'מס

 .קלאסי פס: 2 בטבלה כמפורט יום בכל קלאסי פס 1

 .עמדת שף :9 בטבלה כמפורט םיילשבוע אחת שף עמדת 2

 לרבעון אחת שגרה שוברי עמדת 3

 

 .שגרה שוברי: 14 בטבלה כמפורט

 הערה: לא מבטל עמדת שף באותו שבוע.

 .מהיר מזון עמדת: 15 בטבלה כמפורט יום בכל מהיר מזון עמדת 4

 

 פירוט:   –מבנה הארוחה הבשרית  .8.2

 קלאסי פס: 2  טבלה

 מנה 'מס
סוגים  מגוון

 לבחירה
 הערות

 : מרקים.3 בטבלה כמפורט סוגים 2 מרק 1

 : סלטים.  4 בטבלה כמפורט סוגים 8  סלטים 2

 .ירקות בר: 5 בטבלה כמפורט סוגים 12 בריא להרכבה עצמית-ירקות בר 3

 .רטבים: 6 בטבלה כמפורט סוגים 12 רטבים 4

 עיקריות מנות 5

 סוגים 5

 .עיקריות: מנות 8 -ו 7 בטבלאות כמפורט

מנת וצמחונית  מנה ,מנות עוף ובקר, מנת דגהמגוון יכלול: 

 .(9 בטבלהכמפורט אחת לשבוע שף )

  פחמימה תוספות 6
 סוגים 3

 .פחמימות: 10בטבלה  כמפורט

 .קטניותדגן מלא /  1רגילות + פחמימות  – 2 המגוון כולל: 

 .11: בטבלה כמפורט סוגים 2 מבושל ירק 7

 .12: בטבלה כמפורט סוגים 2 פירות 8

 13: בטבלה כמפורט סוגים 2 מנות אחרונות 9

 .להלן 8.13בסעיף  כמפורט סוגים 3  לחמים בר 10

, סודה מים קרה  שתיה 11

 ותרכיזים

 להלן. 8.14בסעיף כמפורט 
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 רקים מ .8.3

בחודשי החורף, בין החודשים אוקטובר ועד מרץ )כולל( יוגשו שני סוגי מרקים חמים )מרק אחד יהיה על בסיס  

מ"ל  300( בהגשה עצמית לסועדים. עמדת המרקים תצויד בקערות מרק בגודל יירקות ומרק אחד על בסיס בשר

 לפחות.

( בלבד והוא יהיה על בסיס 1הקיץ, בין החודשים אפריל ועד ספטמבר )כולל(, יוגש סוג מרק אחד ) בחודשי 

 עומדת הזכות לשנות את התאריכים או הכמויות. לרשותירקות. 

 הגשה בסמוך לעמדות המרק. קרוטונים, שקדי מרק ואטריות דקות למרק יוגשו בקערות מתאימות ועם כפות 

 .יוגשו בכל יום –קרוטונים ושקדי מרק  

 ,כגון: אוסםומוכרות בשוק ספקים מחברות מובילות איכותיים מאת קרוטונים ושקדי מרק יהיו  .8.3.4.1

 יאשר את הסוג שיוגש.יבחר ונציג הרשות  וכדומה. יוניליבר

הכנת קרוטונים על ידי  .להכין קרוטונים ביתיים רק מלחם שעדיין בתוקף יצרן רשאיקבלן ההסעדה  .8.3.4.2

 ולא במקום.מחברה מובילה  לקרוטונים של ספקבנוסף הקבלן תהיה 

  .יוגשו פעמיים בשבוע –אטריות מרק דקות  

 האטריות יוגשו בכלי נפרד )לא בתוך המרק( ללקיחה עצמאית של הסועדים. 

 מנפחו. 35%כמות התוכן במרקים המורכבים תהא לפחות  

 סימון בשר(.קבלן ההסעדה יסמן בכל יום בשלטים מיוחדים את סוגי המרקים )כולל  
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 מרקים סוגי: 3 טבלה

 הערות תדירות מינימלית שם המרק #

  חודש( ב1) אחת פעם ירקות 1

 פסטה+ ירקות + שעועית  חודש( ב1פעם אחת ) מינסטרונה 2

  חודש( ב1) אחת פעם בצל 3

בשבוע יהיה בשרי עם  פעם לפחות בשבוע( 2) פעמיים למרק אטריות+ בשרי/פרווה   בשרי צח 4

 חלקי עוף.

  בחודש( 2) פעמיים עגבניות 5

  בחודש( 2) פעמיים שעועית 6

  בחודש( 2) פעמיים אפונה 7

 לסירוגין ( בחודש2) מייםפע עדשים ירוקים / כתומים 8

בקר קוביות  ובשר א"תפו, ירקות ( בחודש2פעמיים ) גולש 9

בשר( יש לסמן בשרי  15%)לפחות 

 בשלט מיוחד

  חודש( ב1) אחת פעם גריסים 10

  חודש( ב1) אחת פעם דלעת/ירקות כתומים 11

  בחודש (1) אחת פעם בטטה 12

  ( בחודש2) פעמיים פטריות 13

  בחודש (1פעם אחת ) תירס 14

  בחודש (1אחת )  םפע חרירה 15

  הימים ביתרת נוספים מרקים 16
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 סלטים  .8.4

 בהגשה עצמית לסועדים.( סוגי סלטים 8בכל יום יוגשו מבחר של שמונה ) 

 כל הסלטים יוכנו מירקות טריים ובטעם ביתי ולא ירכשו סלטים מוכנים מקבלני משנה. 

 הסלטים יוגשו בקירור וישתנו מדי יום.  

 ( סוגי סלט יהיו מירקות טריים שלא עברו בישול, טיגון או צליה.4לפחות ארבעה ) 

 לקחו בשירות עצמי ע"י הסועדים.יהסלטים י 

 .והקבלן ידאג למלא בהתאם לצורך משך כל הארוחה הארוחה לכל אורךמגוון הסלטים יספיק  

 ם לסלט:ידגשים כללי 

 לפירוט והמלצות על סוגי ושילובי הסלטים יש לעיין בטבלה המצורפת.  .8.4.7.1

( פעמים בחודש )פעם בשבוע( יוגש סלט מועשר כגון סלט אבוקדו, סלט פטריות, סלט 5לפחות חמש ) .8.4.7.2

 ט ארטישוק וכדומה.זיתים, סל

 מחומר הגלם העיקרי, לדוגמא: 50%הסלטים המיוחדים יכילו לפחות  .8.4.7.3

 מכמות הסלט הכללית. 50%פטריות בסלט פטריות יהיו טריות ויהוו לפחות  .8.4.7.3.1

 מכמות הסלט הכללית. 50%סלט אבוקדו יכיל לפחות  .8.4.7.3.2

 זיתים מכמות הסלט הכללית. 50%סלט זיתים )מגולענים( יכיל לפחות  .8.4.7.3.3

 :לסלטים דגשים 

 מודגש בזאת שכל העגבניות, הפלפלים ועשבי התיבול שיחתכו לשימוש בסלטים יחתכו ביד. .8.4.8.1

 עשבי תיבול טריים יחתכו ללא הגבעול וללא עלים צהובים ו/או נבולים. .8.4.8.2

 .בכל יום לא יופיע יותר מסלט אחד הכולל מיונז .8.4.8.3
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 סלטים: 4 טבלה

# 
 :הערות :תדירות מינימלית :שם הסלט

 ההסעדה קבלן כל יום יגישב חומוס  1
מוכר ואיכותי  מספק חומוס

 .הרשות נציג ידי על שיאושר
 

רשאי להגיש  ההסעדה קבלן
במטבח  המוכן ביתי חומוס

 הספק חומוס מספק חיצוני.
 
 

חיצוני יהיה מתוצרת  מספק חומוס

 נציג ידי על אושרתשמוכרת ואיכותית 

 .הרשות

 מגרגירים במקום המוכן ביתי חומוס

 בכמות גולמית טחינה בתוספת רכים

 החומוס ממשקל 30% לפחות של

 .בישולו לאחר בסלט

 עשבי/ירוקה/לבנה טחינה 2

 תיבול

 מחברה גולמית מטחינה להכין יש כל יוםב

 עד)הוספת  1:1.25 של בכמות מובילה

 טחינה"ג ק לכל מים ליטר 1.25

 (גולמית

   קצוץ ירקות סלט 3

)עגבניות, מלפפון, בצל סגול, 

 (אדום פלפל

 

 . מתובל לא יהיה הסלט

יש להגיש על גבי גסטרונום מחורר  כל יוםב

 לניקוז הנוזלים.

והמלפפון יהיה  העגבנייהוגודל  כמות

 זהה.

פריטי הסלט יחתכו ביד עגבניות  כל

 יחתכו בגודל מקסימלי של

 ס"מ. X 1ס"מ  1

כמות המלפפון בסלט לא תעלה על 

 מהסלט. 30%

יש לגוון בסוגי הירקות ובתחמיצים  כל יוםב חמוצים ביתיים 4

ואין להגיש יותר מפעמיים בשבוע את 

 אותו הסוג ולא יום אחרי יום.

  פעם בשבועיים האש עם שמן זית על חציל 5

  פעם בשבועיים פיקנטי חציל 6

  פעם בשבועיים אסייתי חציל 7

 היטב מטוגן בצל כמות דומיננטית של בחודש פעם כבד בטעם חציל 8

 בחודש פעם כבד בטעם קישואים 9 קשות וביצים

 אפוי בתנור פעם בשבוע בתחמיץ טבעות חציל 10

  פעם בשבועיים בטחינה/חציל במיונז 11

  פעם בשבועיים גזר מבושל מרוקאי 12

פלפל חריף טרי,  עם מגורד גזר 13

 ולימון שום

  פעם בשבועיים

  בשבועייםפעם  גזר מתוק עם אננס וצימוקים 14

יוכן מלפחות  - יוכן מזיתים מגולענים חודשפעם ב מרוקאי/איטלקי –סלט זיתים  15

 זיתים  50%

  פעמיים בשבוע סלטי כרוב בתחמיץ 16



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                             105מתוך  25עמוד 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

25 

 סלטים: 4 טבלה

# 
 :הערות :תדירות מינימלית :שם הסלט

  פעם בשבועיים במיונזסלטי כרוב  17

  פעם בשבוע פיקנטית ביתית מטבוחה 18

  פעם בשבוע סלט טורקי 19

 ו בסלט טריות פטריות 50% לפחות פעם בחודש תירס גמדי ופטריות בתחמיץ 20

 .גמדי תירס 15%

 או)מזרחי  פטריות סלט 21

 (אסייתי

 בלבדפטריות טריות  פעם בשבועיים

  פעם בשבוע כפרי/במיונז א"תפו סלט 22

  פעם בשבועיים מלפפון ובצל בתחמיץ 23

  פעם בשבועיים מבושל / טרי –סלק אדום  24

מבורגול גס עם פטרוזיליה  להכיןיש  פעם בשבועיים  סלט טבולה בורגול 25

 ממשקלו  15%ונענע טריים לפחות 

 בעונה פעמיים בחודש סלט קולרבי 26

 חודשב פעם לפחות סלט אבוקדו 27

 נובמבר עד מאי( –)בעונה 

 אבוקדו בסלט 50%לפחות 

 ארטישוק תחתיות 50% לפחות בחודש פעם ארטישוק סלט 28

 בסלט חתוכות

 כוסברה, נענע, שמיר, פטרוזיליה חודשפעם ב וירוקים פיצוחים 29

 שומשום( + 10%) חמוציות( + 70%)

, דלעת גרעיני, חמניה גרעיני, קלוי

 (20%) ושקדים אגוזים

 קטניות סלט 30

 )שעועית/חומוס/עדשים(

  פעם בשבועיים

  בחודש פעם לפחות דלעות/בטטות סלט 31

  בשבועייםפעם  פלפלים קלויים בתחמיץ 32

 ומעט קצוץ שמיר, גמבה, ונזומי עם בחודש פעם תירס סלט 33

או בתחמיץ או "וולדורף"   אריסה

תירס עם סלרי, אננס, אגוזים וקארי 

 צהוב

, שום, ליהיפטרוז, טרי בזיליקום עם בשבועיים פעם איטלקי עגבניות סלט 34

 סגול ובצל זית שמן

 ירק והרבה שום, טרי חריף פלפל עם פעם בשבועיים סלט עגבניות חריף  35

 (ברהסוכו)פטרוזיליה 
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 בר בריא  .8.5

בכל יום, בארוחת הצהריים, יוגשו בקערות ייעודיות מבחר מרכיבים להרכבת סלט עצמאית על ידי הסועדים  

 וללא הגבלה. 

סוגים של ירקות טריים שטופים וחתוכים, עשבי תיבול טריים וקצוצים )אין לערבב יותר מסוג  12המבחר יכלול  

 כל סוג יוגש בנפרד( ובנוסף רטבים קרים, פיצוחים ושמן זית טהור. –אחד באותה התבנית 

 

 )ירקות טריים( בריא בר: 5 טבלה

 הערות תדירות מנה #

 .קטנות קוביות יום  בכל ירוק  מלפפון 1

 עגבניות 2
 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לחצאים חתוך שרי עגבניות 3

 אייסברג חסה 4

 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לרצועות חתוך ערבית חסה 5

 .לרצועות וחתוך מיקס (ומיזונה סלק)רוקט,  בייבי עלי 6

 .קטנות קוביות יום  בכל צבעים שלושהפלפל ב 7

 .דקות לרצועות מגורד יום  בכל גזר 8

 לבן  כרוב 9
 סוג אחר יום בכל

 .לרצועות חתוך

 .לרצועות חתוך אדום כרוב 10

 חתוך לקוביות. בשבוע פעמיים סלק או צנונית או צנון או קולרבי 11

 ירוק  בצל 12
 סוג אחר יום בכל

 חתוך.

 .בצל שבבי לבן בצל 13

 לקוביות חתוכות יום בכל טריות פטריות 14

 .מפורר יום בכל תירס 15

  פעמיים בשבוע חמוציות 16

 ללא גרעינים. יום בכל שחורים זיתים 17

  פעמיים בשבוע שחורות עדשים 18

 חצויים יום בכל לימונים 19
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 מדת רטבים קרים ע .8.6

 האוכל יוגשו רטבים לשיפור והתאמת המאכלים לטעם הסועדים. בחדר 

 מובהר כי אין לדלל את רטבי הספקים. -כל הרטבים ירכשו מספקים ולא יוכנו במקום  

 שעות בלבד. 72 -רוטב שיוכן במקום שאין להשיגו מספק תוקפו יהיה ל 

 יש לסמן את הרטבים בעזרת תווית מודפסת ולהחליף את התווית בכל יום. 

 

 

לשימוש עבור המנות מעמדת המזון המהיר.  גרם 9-10רטבים אישיים בשקיות גם בעמדת הרטבים ימצאו  

רוטב  כדוגמת:ממותג מוביל )אוסם/ יוניליבר/ תמרה/ היינץ/ אוליביה( הרטבים האישיים יהיו רגילים או לייט, 

 מיונז, רוטב אלף האיים, רוטב שום, וינגרט, חרדל, קטשופ.

 רטבים: 6 טבלה

 הערות תדירות הרוטב שם #

 רדלח 1

 

חברה ידועה מוכרת  תוצרתמ .ארוחה בכל

כדוגמת היינץ. לפי אישור  ואיכותית

 הרשות.

 )משאבה( דיספנסר בתוך מיונז 2

 

חברה ידועה מוכרת  תוצרתמ .ארוחה בכל

לפי   .היינץ/הלמנס :כדוגמת ואיכותית

 אישור הרשות.

 )משאבה( דיספנסר בתוךקטשופ  3

 

חברה ידועה מוכרת  תוצרתמ .ארוחה בכל

לפי אישור   .היינץ :כדוגמת ואיכותית

 הרשות.

חברה ידועה מוכרת  תוצרתמ ארוחה בכל מתוק'ילי צ רוטב 4

 :כדוגמת ואיכותית

לפי   היינץ./יונליבר/הלמנס/וסםא

 אישור הרשות.

( רטבים קרים מתוכם 5) חמישה 5

 מופחת) לייט וטבר הוא( 1) אחד

   (קלוריות

 

 אלף האיים לייט. .1 .ארוחה בכל

 ווינגרטווינגרט עשבי תיבול או  .2

 .פסטו איוליאו  חרדל

 שום. רוטב .3

 זית שמן עם לימוןאו  בלסמי רוטב .4

 .תיבול עשבי רוטבאו 

חברה  תוצרתמ  .גולמית טחינה .5

 :כדוגמת ידועה מוכרת ואיכותית

  .(היינץ/יונליבר/הלמנס/אוסם

 לפי אישור הרשות.

  .ארוחה בכל .אריסה+ סחוג  6

 חומציות  2%עד  .ארוחה בכל זית כתית מעולה  שמן 7

ויאושר ע"י  191שמן הזית יעמוד בת"י 

 מועצת הזיתים בחותמת.

 (.e102) טאטרזין ללא .ארוחה בכל מיץ לימון 8
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 נות עיקריות מ .8.7

 (.ללא תוספת תשלום )הרשות תוכל להגדיל את המגוון( מנות עיקריות לבחירת הסועדים 5) חמש בכל יום יוגשו 

 כל אחד מהימים.שונה למובהר בזאת כי בחדר האוכל יוגש תפריט  

 ומנה צמחונית. מנות בקר, מנת עוף,  מנת דגבכל יום יוגשו לפחות   

 .בחלוקה לסועד( 1) אחת מנה לפי עיקרית מנה למעט בהגשה עצמית הגבלה ללא יסופקו הארוחה מרכיבי כל 

 ת.תדירות הופעת המנות, לכל הפחות, בהתאם לטבלה המצורפ 

הוגדרו תדירויות רק למנות מובילות, שאר התפריט יהיה לפי החלטת השף בהתאם ליצירתיות,  .8.7.5.1

 חדשנות, העדפת הסועדים ובתיאום מול הרשות.

 ( מנות העשויות מבשר/עוף/דג טחונים.2אין להגיש יותר משתי ) .8.7.5.2

 דגשים למנות העיקריות: 

 כל המנות העיקריות מבקר, בעלי כנף ודגים שיוכנו במקום יהיו מבשרים לא מעובדים. .8.7.6.1

 גרם מוצר גולמי. 100גרם חלבון מן החי לפחות ל  17המנות הבשריות יכילו  .8.7.6.2

לשיקול הקבלן  ,ספק חיצוניצב ואת כל חלקי העוף ניתן לפרק במקום מעופות שלמים או להביא מק .8.7.6.3

 ועל פי תנאי העבודה.

מון ניתן לפרק במקום מסלמון נורווגי שלם או לחילופין לשיקול דעתו של קבלן ההסעדה פילה סל .8.7.6.4

 פילה סלמון נוורווגי מפולט. לספק

 בקר, עוף ודגים ייטחנו במקום ויוכנו באותו היום בלבד. .8.7.6.5

הכנת מנות גריל/מטוגנות/מוקפצות תעשה בכמויות קטנות בכל פעם על מנת להגיש את המוצר הטוב  .8.7.6.6

 מנות הגריל יוגשו עם בצל שיוקפץ על הפלנצ'ה. -יותר והעסיסי ב

 יוכן טרי לאורך כל שעות הפעילות. –שניצל  .8.7.6.7

 . שווארמה עוף )ירך עוף ללא עצמות, ללא עור, ללא סחוסים, ללא כתמי דם וללא שומן( –פרגית  .8.7.6.8

 -גרם ל 28 אוגרם  100 -גרם ל 14מנות צמחוניות וטבעוניות חייבות להכיל חלבון בכמות של לפחות  .8.7.6.9

גרם מנה מוכנה )חלבון סויה/סייטן/טופו/חלבון חיטה/חלבון  250גרם ל  35 אוגרם מנה מוכנה  200

 אפונה וכדומה(.

 נטו לאחר בישול ללא רוטב או ירקות. משקל המנות העיקריות הינו .8.7.6.10

 המשקלים של שאר המנות שאינן מופיעות יהיה על פי הגדרת המשקל למנות שבטבלה. .8.7.6.11

 סגרת הארוחה:לא יוגשו במ 

 )מוכנים מספק חיצוני(. אצבעות דג או אצבעות עוף .8.7.7.1

 המבורגר/קבב/קציצות מוכנות של ספק חיצוני. .8.7.7.2

 קורקבנים, נקניקיות טחונות ומוצרים באיכות נמוכה או כאלו שלא יאושרו ע"י הרשות. .8.7.7.3

 כל סוגי בשרים ומזון מעובד. .8.7.7.4
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 עיקריות מנות מבנה: 7 טבלה

 הערות תדירות מנה #

בקר או עופות )למעט חזה  1

 ( או מבושליםעוף ושניצל

 8כמפורט בטבלה  יום  בכל

 8כמפורט בטבלה  יום בכל שניצלחזה עוף או  2

 8כמפורט בטבלה  יום בכל איכותי  דג 3

 8כמפורט בטבלה  יום  בכל מנת גריל   4

 כדי הארוחה ובמהלך לארוחה ובסמיכות קטנות בכמויות תוכן

 .מרבית טריות על לשמור

 8כמפורט בטבלה  יום בכל צמחונית  מנה 5

 
המנות העיקריות יגיש הקבלן בכל יום מס' מנות מיוחדות בכמות שתימסר מראש על ידי נציג  5 -מעבר ל 

 הרשות:

 מנת שניצל תירס או שניצל ירק. 

 מנות טבעוניות. )פירוט לסוגים יופיע בהמשך( 

 :מנות ללא גלוטן 

( סוגים שונים לפחות(, ממפעל יצרן מורשה כגון 3קפואות )שלושה ) הקבלן יחזיק מס' מנות .8.7.11.1

 "תמם".

 לחמניות ללא גלוטן ארוזות אישי, עוגיות ללא גלוטן. .8.7.11.2
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 עיקריות מנות מגוון: 8 טבלה

 שם המנה סוג המנה
נטו  משקל

לאחר 
 בישול

 הערות מינימלית תדירות

בהכנה  עוף שניצל
עצמית מטוגן בציפוי 

 פירורים
מחזה עוף יוכן 

גרם  120במשקל של 
 לפחות

שניצל בכל יום מנת  גרם 180 בשומשום
 .חזה עוףאו 

 
 ת מנת מוגש בו ביום

 תגם מנ ינתןת שניצל
 גריל בקטגורית עוף

 .בהמשך

תוכל לבקש  הרשות
של  יומיתהגשה 

שניצל במידה ותהיה 
 דרישה מהסועדים

 / קצחב /תיבול  עשביב
פריזאי  /פלאפל  /חרדל 

)קמח וביצה, ללא 
 פירורים(

, עורנקי מ, משוטח גרם 180 חזה עוף על הגריל חזה עוף
 .ועצמות סחוסים

 
 רוטבב בקר צלי בקר

פלפלת/בזיתים/ ברוטב 
 יין ובצל/פטריות 

 מייםפע לפחות גרם 160
 חודשב

 5יוכן מכתף מס' 
 4 ובכתף בחודש פעם

 פעם 3' מס חזה או
 בחודש

 באיטיות צלוי"אסאדו" 
 בתנור שעות 3.5 לפחות
 ברביקיו ברוטב

 פעמיים לפחות גרם 160
 .בחודש

 בחודש פעם
 רוטב עם"מפורר" 

 בתוך מתאים
 מאודה באן לחמניית

 .חמה

 3 מספר מחזה יוכן
 או מקשתית או

 9 מספר שפונדרה

( 2)מעוף מס'  שלמים עופות 
 בגריל עופות מסתובב

, שבורים לא', א סוג   בשבוע פעם גרם 220
 ללא, דם כתמי ללא

 תושערו נוצות
 
 

ף בתיבול גריל עו כרעיים
 ראו תיבול ביתי אח

 פעם בשבוע גרם 220

, באורז ממולא עוף כרע
 עצמות ללא, עור עם

 מייםפע לפחות גרם 300
 בחודש

 מבושלים
  

 בשר ממולא ארטישוק
 ברוטב

 

  בחודש פעם לפחות גרם 250

  בחודש פעם לפחות גרם 180 הןילמינבשר/עוף  קציצות
בלבד  קטנים ממולאים

יחידות למנה: פלפל  2לפי 
 /מפרום /   קישוא /בצל  /

 מנגולד /סלק  /מוסקה 

 פעמיים לפחות גרם 250
 3 של במבחר בחודש
 לבחירה סוגים

בשר  60%לפחות 
 במילוי

 

 דגים 
 

  פעם בשבועתוגש  גרם 200 נסיכת הנילוס
 מיםפע 3 עדתוגש  פילה מרלוזה

 בחודש
 דג גרם 120 לפחות
 ציפוי שכוללת במנה

להגיש סלמון  אין  חודשב םיוגש פע פילה סלמון נוורווגי
קנדי או סיני רק 

נורווגי )ארץ יצור 
 נורווגיה בלבד( 

 לפחות. L גודל
 אמנון פילה

 
  שבועב םפע יוגש

 טונה פילה
 

  בחודש םמייפע יוגש

עם בלילה סול מטוגן  דג
 או כשניצל דג

 

 דג גרם 120 לפחות פעם בחודש עדיוגש 
 ציפוי שכוללת במנה
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 עיקריות מנות מגוון: 8 טבלה

 שם המנה סוג המנה
נטו  משקל

לאחר 
 בישול

 הערות מינימלית תדירות

 בפטריות ממולאסול  דג
 בירקותאו /ו בתרדאו /ו

 מוקפצים
 

 דג גרם 120 לפחות פעם בחודש עדיוגש 
 ציפוי שכוללת במנה

דגים מטוגנות או  קציצות
ברוטב )בהכנה עצמית, 

 טחינה במקום(

 מייםפע עדיוגשו 
 בחודש

יוכן רק מפילה דג 
 ללא עור ועצמות 

דג כאשר  70%לפחות 
לפחות יהיה  35%

 מנסיכת נילוס
  גריל

 
פרגית )ירך עוף  שיפודי

 2 -  ללא עור ועצמות(
יחידות למנה על שיפודי 

 במבוק

 בחודש מייםפעיוגש  גרם 160
לפחות כל אחד 

וכמענה ביום בו לא 
 מוגש חזה עוף

 הארוחה סוף עד

)ירך עוף   פרגית סטייק
 ללא עור ועצמות(

 גרם 160

 בלבד עצמית בהכנה בחודש פעמיים עד גרם 180 מעורב ירושלמי
 3 גרם 180 קבב ביתי 

 קציצות
 למנה

עצמית, לפחות  הכנה בשבוע פעם
בשר בקבב +  %70
שומן כבש  %15

 15%ובהמבורגר ו 
 שומן בקר 

 

 המבורגר ביתי בלחמניה
 

 עם בשבוע םפע גרם 170
 בצל, טריים ירקות
 ורטבים מטוגן

 איכותיות נקניקיות
 או מרגז אמיתי מבשר

 'וריסוסצ

 מובילות מחברות רק בשבוע פעם עד גרם 160
מאכלי /תנובה כגון

 גינדי/נטו/הטלה

פעם בחודש יש לשבץ  יוגש פעמיים בחודש גרם 160 שיפודי הודו/עוף ביתיים
 עם ירקות

 וטבעוני  צמחוני
 

 מנה לסמן יש
  טבעונית

 

לא תופיע אותה מנה  גרם 250 שקשוקה
 במהלך שבועיים 

 
יש לוודא הכנה של 
מנות ע"ב סויה או 

קטניות לפחות 
במחצית מימי 

 השבוע

 
פשטידה/ בורקס מבצק 

פילו/ לזניה/ קנלוני/ פלפל 
ממולא/ מפרום/ מוסקה/ 

קישוא ממולא/ בצל 
 ממולא/ בלינצ'ס

 גרם 250

הגשת מנה . בעת 1
צמחונית יש לוודא 
 גיבוי טבעוני הולם

. בעת הגשת מנה 2
טבעונית המנה 

תכלול פתיתי סויה/ 
שבבי סויה/ סייטן/ 

 טופו/ קטניות
  גרם 250 לביבות ירק/ עדשים

  גרם 250 שניצל טופו/ סייטן
  גרם 250 מוקפץ טופו/ סייטן

  גרם 250 חריימה טופו/ סייטן
  גרם 250 טופו/ סייטן בולונז

 טופו לפי משקל

לאחת פתיחת  גרם 100
האריזה אין 

להחזירה למקרר, יש 
 להשתמש במלואה
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 (שבועיתדו שף )אטרקציה  עמדתמפרט  .8.8

 תוכן ותוגש עמדת שף מתחילת הארוחה ועד לסיומה. ייםעם בשבועפ 

 .העיקרית למנה נוסףב לסועד תוגש השף מנת 

 :"חגיגה" לעיני הסועדים, תהיה מושקעת ועשירה בתוכןמנת השף צריכה להביא  

 כדומה.חומוסיה, פריסה של גושי בשר ו –הכנה פרונטלית לעיני הסועדים  .8.8.3.1

ירק בתוספת רוטב ו/או מנה עיקרית, פחמימה  תהגש –הרכבת צלחות מעוצבות "כמו במסעדה"  .8.8.3.2

 מתאים וקישוט.

 .יסופק על ידי הקבלן – ותבשילי עמיםלהצגה ובישול של קדירות  –סירים ומחבתות מיוחדים  .8.8.3.3

יסופק על  – להגשת מאכלים כגון: שקשוקות, תבשילים, סינייה בשר וחצילים -מחבתות אישיות   .8.8.3.4

 .ידי הקבלן

 פינות שף נוספות להחלטת נציג הרשות ובתיאום מול הקבלן: 

 .פריסה של בשרים .8.8.4.1

 .פינת פסטות .8.8.4.2

 .סנדוויץ עם בשרים חמים .8.8.4.3

 .יסאיפינת סביח וסנדוויץ טונ .8.8.4.4

 .סלק, חמוסטה, במיה -בר קובות   .8.8.4.5

 .טאפאס בר .8.8.4.6

 פרסי/הודי/רוסי/אתיופי/מזרח אירופאי/תימני –אוכל עדות  .8.8.4.7

 הפס היומי. בתפריט יםשכבר מופיע ריםאין להכין מנת שף מחומ 

גם חלופה צמחונית/טבעונית, לדוגמא: המבורגר פטריות בעמדת המבורגר, קובה צמחונית תוכן השף  בעמדת 

 .קובות או שווארמה סייטן ביום שווארמהבעמדת 

, תוך שימוש באמצעי ביגוד שף חדש וכובע שףהלבושים ב מנת השף תוגש על ידי השף או טבח מומחה מטעמו 

 תצוגה מתאימים כגון מחבת ברזל, עיצוב מנת גורמה או אינדוקציה, והכנתה הסופית תעשה לעיני הסועדים.

לאורך כל הסרוויס וגם ידאג להחליף אותן מספר פעמים במהלך הטבח/השף יהיה עם כפפות חד פעמיות  

 הארוחה.

 יש לוודא כי העמדה תהייה נקיה ומלאה לאורך כל הסרוויס. 

כפפות סיכוך מבד מיוחד ועליה השתמש ביש ל ,)כגון עמדת פריסה(בעמדת השף בסכין כאשר נדרש שימוש  

 לשים כפפה חד פעמית.

נקבעה כמות  פינות שף שיכין הקבלן. לפינות המפורטות להלןוגמאות למהוות ד להלןפינות השף המובאות  

 :הכנה מינימלית בחודש
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 שף עמדת: 9 טבלה

 הערות מינימלית תדירות מנה מס

לבחירת  –שווארמה הודו )מיקס ירך וחזה( נקבה )או פרגיות  רבעוןל אחת דוכן שווארמה 1

הרשות( עם שומן כבש בין השכבות ומעל,  בצל וסומק מוגשת 

סלטים מתאימים )עגבניות חריף, בצל בסומק,  6בלאפה רכה בליווי 

ירק בלימון, כרוב בתחמיץ, חציל בטחינה וכדומה( וממרחים 

 וירק()חומוס, טחינה, אריסה, עמבה, ממרח שום 

סוגי טורטיות )אדומה, לבנה וירוקה( עם ממרחי  3מבחר של  לרבעון אחת מקסיקו 2

גוואקמולי, סלסה ופריחולס במילוי צ'ילי קון קרנה, אינצ'לדס עוף 

)רצועות עוף עם פלפלים ותירס( וטופו וירקות בליווי תירס, ירקות 

טורטיות למנה בקוטר  2בכוסות שוט ) צלויים, נאצ'וס פריך וסלסות

 ס"מ כל אחד( 22

המבורגר ביתי  3

 ה רכהיבלחמני

יוכן בתוספת חסה, ירקות טריים ורטבים, חלת בצל, פיטריות  לרבעון אחת

 מוקפצות.

 ביום שיש המבורגר יש להגיש צ'יפס רגיל וצ'יפס מתובל.

 

בתוספת של פטריות חמות, ראגו עגל חומוס ביתי )הכנה עצמית(  ייםלחודש אחת חומוס בר 4

מתובל, גרגירים חמים, פלאפל ביתי, ביצים קשות, פול )יש לסמן(, 

 רוטב מסבחה, פיתות עבודת יד, בצל טרי

 סוגי מוקפצים לדוגמא: פתאי )אטריות אורז רחבות( בקר ונודלס 2 ייםחודשל אחת בר אסייתי 5

עוף ופטריות המוקפצים לעיני הסועדים ברטבים מהמזרח הרחוק 

בתוספת חמוצים סיניים, אגרול פריך )יוגש לכל סועד עם המוקפץ(, 

 מקלות אכילה. 

 בחירת הירקות, הבשר האטריות והרוטב תעשה ע"י הסועדים.

 הקפצה תעשה במקום בווקים.

 1 –טעמים  4מאודה על כלי במבוק במגוון של לפחות  בר דים סאם רבעוןל אחת דים סאם 6

עוף/אווז עם רטבים מתאימים לבחירה  1בקר,  1טבעוני,  1צמחוני, 

(3) 

 בעונת בשנה פעמיים ופתיליות חמין 7

 החורף

( על "פתיליות" וחמין 3יוגשו פעמיים מאכלים )לפחות בעונת החורף 

 עדות לסירוגין. 3של 

בשר, קישקע, ביצים קשות, תפוח אדמה,  החמין יכלול לכל הפחות:

 .תחומוס ושעועי

סוגי פירות להרכבת שייקים לבחירת הסועד  10מגוון של לפחות  ייםחודשל אחת עמדת שייק פירות 8

להכנה במקום. הפירות יהיו ממגוון פירות העונה, מלון, בננה, תפוח, 

 אגס, תמרים, אבטיח ועוד.

 סילאן.בנוסף יוספו לשייקים דבש או 

 השייקים יהיו פרווה.
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 וספות פחמימהת .8.9

 ( תוספות פחמימה וקיטניות:3בכל יום יוגשו שלוש ) 

 ( פחמימות רגילות. 2שתי ) .8.9.1.1

 (.1) תאח הקטניי אודגן מלא  אופחמימה מלאה  .8.9.1.2

 דגשים: 

 הארוחה.זמן הפחמימות יספיקו לכל תוספות על הקבלן לדאוג כי  .8.9.2.1

מנת להגביר את תכולת הסיבים והשלמת החלבון המסופק על ידי רצוי לשלב גם עדשים וקטניות על  .8.9.2.2

 התוספות.

 יבושלו ללא שומן וחומרי הסמכה. הקטניות .8.9.2.3

 וטב חם לפחמימותר 

בכל יום יוגש בשירות עצמי וללא הגבלה רוטב חם בעמדת התוספות לסועדים המעוניינים בכך )למנת  .8.9.3.1

 בשר, אורז, פסטה וכיו"ב(.

 החמות בכלי מיוחד או בסירים.הרוטב יוגש בעמדת התוספות  .8.9.3.2

 אין להגיש את אותו סוג רוטב יותר מפעמיים בשבוע. .8.9.3.3

 הרטבים שיוגשו יהיו:  .8.9.3.4

 רוטב עגבניות. .8.9.3.4.1

 רוטב צלי חום. .8.9.3.4.2

 רוטב פטריות. .8.9.3.4.3

 רוטב צהוב עם ירקות. .8.9.3.4.4

 רוטב אסייתי. .8.9.3.4.5

 רוטב בצל. .8.9.3.4.6

 רוטב זיתים. .8.9.3.4.7

 רוטב פלפלת. .8.9.3.4.8

 ניתן להשתמש באחד הרטבים שיוכנו לתבשיל באותו היום. .8.9.3.5

 יהיה בשרי יש לסמן בשלט מודפס.הרוטב במידה ו .להשתדל כי הרוטב יהיה פרווה יש .8.9.3.5.1
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  : פחמימות10 טבלה

 הערות תדירות שם המנה סוג הפחמימה

 4תוספת אורז תוכן לפחות  צהוב  /אדום  /אורז מאודה: לבן  אורז
 פעמים בשבוע

 
נציג הרשות רשאי לשנות על 
פי החלטתו את תדירות מס' 

 בשבועהפעמים 

 מלאה כפחמימה מלא אורז שיוגש ביום
  רגיל אורז יוגש לא

לפחות פעמיים בשבוע יוגש אורז עם 
 תוספות של ירקות או קיטניות

 

 אורז עם אפונה
 אורז עם אטריות דקות

 /ספרדי  /בוכרי  /מקסיקני  /סיני   -אורז 
 פרסי עם בהרט, שמיר ותפו"א שרופים

 ופטריותאורז עם בצל 
מג'דרה )אורז עם בצל מטוגן היטב, 

 עדשים וכמון(
 אורז עם צימוקים ושקדים

 אורז ירוק /אורז עם עשבי תיבול טריים 

תפו"א במגוון אופני הכנה  לחיםפ /סירות  /תפו"א אפויים: קוביות  תפו"א
 ם בשבוע.ייוגשו עד פעמי

 
נציג הרשות רשאי לשנות על 

תדירות מס'  פי החלטתו את
 הפעמים בשבוע

 
 מחית )פירה( 

 תפו"א / בטטה / משולב 
 יוגש עם בצל מטוגן היטב מעל

 פעם לפחותאין להכין מאבקה. 
 זית שמן עם בשבועיים

 הרשות לבחירת סוג
 /ליאונז  /ברוטב: אנה  פרוסתפו"א 
 פיקנטי 

מסודר בתבנית נמוכה ולא מעורבב  יוגש
 לפחות פעם בשבועיים –

תפו"א גמדי עם קליפה בשמן זית, 
 רוזמרין )טרי( ושום

 

 בשבועיים פעם לפחות תפו"א אמריקאי )בנייר כסף(
 בשבועיים פעם לפחות בטטה אפויה

 בהתאם בשבוע פעם צ'יפס
 ובהתאמה הבשרי לתפריט

 הרשות בחירת לפי למנה

 הרשות לבחירתקפוא /טרימצ'יפס 

פסטות במגוון אופני הכנה  רטבים ספגטי / מקרוני במגוון פסטות
ים בשבוע אך ייוגשו עד  פעמ

 לא פחות מפעם בשבוע
 

נציג הרשות רשאי לשנות על 
פי החלטתו את תדירות מס' 

 הפעמים בשבוע

 כל יוגשו אדום ברוטב מקרוני למעט
 בנפרד רוטב עם הפסטות

 לפחות כתוספת יוגש צמחוני בולונז
 בחודש פעם

קונכיות  / פפיונים /פוזילי  /פסטה פנה 
 במגוון רטבים

 

  צבעים( 3פוזילי טריקולור )

  פתיתים אפויים לסוגיהם
יוגש פעם בשבוע יחד עם  קוסקוס  נוספים

 קוסקוס מלא
יוגש עם ירקות לקוסקוס וגרגירי 

 חומוס בנפרד
  יוגש פעמיים בחודש מג'דרה בורגול /בורגול בירקות 

  פעמיים בחודשיוגש  אטריות שעועית
)בחודשי  רביעי בימייוגש  ני ללא בשרטבעוחמין 

החורף )נובמבר עד מרץ( או 
יותר ע"פ בקשת נציג 

 הרשות

יכיל: תפו"א, קיטניות, תבלינים 
 ובצלים שלמים

  תוגש פעם בחודש כוסמת עם בצל מטוגן
בחודש בספגטי  פעםניתן להשתמש  יוגש פעמיים בחודש נודלס עם ירקות ורוטב אסייתי

ירקות  30%צהוב בתוספת של לפחות 
 רצועות

 בשילוב תירס בקמח רכה פולנטה
 ירקות כגון מעניינות תוספות
גרעיני /מיובשותפטריות/עגבניות /ירוקים

 טחונים תירס

  בחודש מייםוגש פעת

  יוגש פעם בחודש בירקות ו/או בעשבי תיבול טריים ריקיפ
עם  /בירקות שורש  /קינואה בפסטו 

 בעגבניות  /בעשבי תיבול  /עדשים 
  יוגש פעם בחודש
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 ירק חם  .8.10

 .או צלויים ( סוגי ירקות מבושלים או אפויים2בכל יום יוגשו שני ) 

 אין להגיש יום אחרי יום את אותם סוגי ירקות. 

 לא יוגש תירס כירק חם או כתחליף לירק חם. 

 כל אחד מסוגי הירקות הנ"ל:יש לוודא כי לפחות פעם בשבוע מופיע  

 חצילים. .8.10.4.1

 קישואים. .8.10.4.2

 בצל / שומר )בעונה(. .8.10.4.3

 עגבניות. .8.10.4.4

 צבעים. 3פלפלים  .8.10.4.5

 סלק. .8.10.4.6

 את הירקות הקלויים יש להכין בתנור או בגריל עם מעט שמן זית ועשבי תיבול טריים. 

 הירקות יוכנו בתיבול עדין ומעט מאוד שמן. 

 על צבעם ומרקמם.יש להקפיד שהירקות המבושלים יבושלו במידה וישמרו  

 

 חם ירק: 11 טבלה
 הערות תדירות שם המנה סוג הירק המבושל

שעועית ירוקה/צהובה 
 חתוכה

וגש פעם ת שעועית ירוקה/צהובה ברטבים שונים
 ייםבשבוע

 

 שעועית ירוקה שלמה
וגש פעם ת שעועית ירוקה שלמה ברוטב

 בשבוע
 

  שעועית ירוקה שלמה מוקפצת

 חצילים
פעם  ויוגש חצילים פיקנטי לצ'ו

 בשבועיים
 

  חציל מאודה אסייתי
בפירות יבשים/טנזיה ברוטב /גזר גמדי בתפוזים גזר גמדי קפוא

 פיקנטי
יוגש פעם 
 בשבועיים

 

כרוב  /כרוב וגזר חמוץ מתוק  /כרוב מאודה  כרוב לבן
 כרוב צלוי /בעגבניות 

יוגש פעם 
 בשבועיים

 

לקט ירקות קפוא 
 ללא תירס

בעשבי  /ברוטב עגבניות  /ברוטב טבעי  /מאודה 
 תיבול 

יוגש פעם 
 בחודש

 

עם שומר  /ברוטב עגבניות  /מוקפצים בשום שמיר  קישואים
 בכורכום 

יוגש פעם 
 בשבוע

 

 /בקרמל ופירות יבשים  /כרוב אדום ביין ותפו"ע  כרוב אדום
 מזוגג עם גזר וסלק

יוגש פעם 
 בחודשיים

 

 אפונה 

ברוטב צהוב  /ברוטב עגבניות  /אפונה בנוזל טבעי 
עם שומר וסלרי  /ביין לבן ובצלצלי פנינה  /מזרחי 
 )בעונה(

 
וגש פעם ת

 בשבועיים

 

עם פלפלים ועשבי  /אפונה מוקפצת עם ירקות 
 תיבול

 

ירקות לקוסקוס 
 צבעים( 5)לפחות ב 

 /במרק אדום  /ירקות לקוסקוס במרק צהוב 
 בנוזל טבעי

פעם  ויוגש
 בשבוע

קוסקוס רגיל או מלא 
בתוספת גרגירי חומוס 

 מבושלים בנפרד
 מייםוגש פעת בלימון ופפריקה חריפה  /ברוטב עגבניות פיקנטי  במיה 

 בחודש
 

 פעם יוגש תיבול עשבי בתערובת או לימון ברוטב ניצנים כרוב
 בחודש

 הרבנות באישור

 /צלויה בתבלינים מתוקים  /בסוכר חום וקינמון  דלעת
 עגבניות חלק עם לימון ונענע

וגש פעם ת
 בחודש

 

יוגש פעם  תבשיל זיתים מרוקאי זיתים מגולענים
 בחודש

זיתים מגולענים  50%לפחות 
 בתבשיל
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  ותירפ .8.11

 .פירות( סוגי 2) שניבכל יום יוגשו  

פעמיים באותו שבוע לא תהיה ההגשה בימים במידה ויוגש  -לא יוגש אותו פרי יותר מפעמיים באותו השבוע  

 רצופים.

 .במים זורמים ויסולקו מהם העלים המיותרים פירות ינוקוה 

 .ים או מקולקליםגומאין להגיש פירות פ הפירות שיוגשו יהיו מסוג א' ובאיכות מעולה בלבד. 

 יודגש, פירות אינם תחליף לקינוח. 

 :משקלי הפירות יהיו ע"פ הטבלה המצורפת 

  

 פירות: 12 טבלה
 הערות תדירות יחידהל מינימוםמשקל  סוג הקינוח

שבוע  כלפעמיים בשבוע,   אבטיח 
 בחודשים מאי ועד ספטמבר

 קליפה ללא חתוך
 קטנות צלחות או בגביעים יוגשו

שבוע  כלפעמיים בשבוע,   מלון
 בחודשים מאי עד ספטמבר

  גרם 130 תפוח עץ אדום 
 
 
 

 ביום( 1) אחד סוג
 

 
  גרם 130 תפוח עץ צהוב

  גרם 120 אגסים
  גרם 100 שזיפים
  גרם 120 אפרסק

 (ספטמבר ועד)יוני  בעונה בשבוע פעם גרם 50 של אשכולות ענבים
  גרם 160 תפוז

  גרם 120 קלמנטינה
  גרם 170 בננה

 , בעונהמקולף גרם 100 סברס 
  גרם 120 אפרסמון

סלט פירות העונה לפחות מ 
 סוגי פירות שונים 4

 50% עדניתן לשלב פירות משומרים  פעם בשבוע שקופות בכוסות

 /אננס חתוך משומר 
קוקטייל  /אפרסק משומר 

 פירות 
 

 150 של שקופות בכוסות
 "ל.מ

 המשקל ללא הרוטב/מיץ 
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 מנות אחרונות  .8.12

 .אחרונות בשירות עצמי( סוגים של מנות 2בכל יום יוגשו לפחות שני ) 

 יש לפרט בתפריט את סוג המנה. כך למשל אין לרשום "עוגה" אלא לפרט את סוג העוגה המוגשת באותו יום. 

 גרם לאדם ע"פ הטבלה המצורפת. 40משקל עוגה לא יפחת מ  

 גרם למנה. 50משקל קינוח כגון מוסים, פנה קוטה, קרם בורלה, ג'לי עם פירות ומלאבי לא יפחת מ  

 הכוסות יוצגו לאישור הרשות. הקינוחים יוכנו בכוסות רב או חד פעמיות דקורטיביות. 

 יש להגיש בנוסף עוגה/עוגיה ללא סוכר ולסמן בשלטון מעוצב. 

לאחר סיום הארוחה יוחזר המקפיא  – מקפיאים לחד"א עבור הארטיקים והגלידותבאחריות הקבלן לספק  

 .לאחסון במטבח

 

 

  

 אחרונות מנות: 13 טבלה

 הערות תדירות יחידהל מינימוםמשקל  סוג הקינוח
 עוגות שמרים:

 רוגעלך, קוראסון
 תפוחים, שנייק/שנייק וניל 

 קינמון, תפו"ע, משמש

 גרם 40

 
 

 ביום( 1) אחד סוג

העוגות יהיו מאפייה במקום של אותו היום 
מאפייה שתאושר על ידי הרשות מאו   בלבד

 .היום וכאשר יסופקו מאפים שנעשו באות
 

עוגות עם בצק פריך )פאי(: 
פיצוחים  /שזיפים /תפוחים

 קוקוס /שוקולד  /

  גרם 40

 /עוגות בחושות: שוקולד 
 /קינמון  /שיש  /וניל 

 /ריבת חלב  /תפוזים 
 גזר /שוקולד צ'יפ 

  גרם 40

, עצמית בהכנהמאפינס 
 במגוון טעמים

  גרם 40

 או שטראוס מחברת רק קרמבו
 הרשות באישור אחר

 מרץ-נובמבר בחודשים בשבוע פעם לפחות

בתוספת רוטב  שוקולד  דישג תוגש על שפינ גרם 50 עוגת שוקולד חמה
 חם, קוקוס ובוטנים גרוסים וקלויים.

חם  ונילדיש בתוספת רוטב  ג תוגש על שפינ גרם 50 חם תפוחים שטרודל
 ואבקת סוכר

  גרם 50 פנה קוטה
 
 
 
 
 
 
 

אין להגיש את אותו הסוג 
של  חודשפעמיים במהלך 

 הסעדה.

יוגש בתוספת רוטב קרמל/פירות יער מעל 
 גרם 50 בורלהקרם  כולל את הרוטב()המשקל לא 

 יוגש בתוספת רוטב אדום וקוקוס מעל גרם 50 מלאבי
ג'לי בטעמים עם פירות 

 טריים או משומרים
אין להגיש ג'לי ללא פירות טריים או משמרים  גרם 50

 חתוכים לקוביות או טחונים. –בתוכו 
 /אגוזים  /מוסים: שוקולד 

 תות /קפה  /ווניל 
ר תהמוסים יוגשו מזולפים משק זילוף עם צנ גרם 50

פצפוצי שוקולד/  משונן בעיטור קוקוס/
 בוטנים

 לשבוע( 1) אחת פעםיוגש  גרם 50 גלידה פרווה בכוס אישית
בחודשי הקיץ )מאי עד 

 אוקטובר(

 טעמים  3 לפחות
 ללא סוכר  1גלידה  סוגיש להגיש גם 

שלגונים )ארטיק קרח 
 בטעמים(

 
 

( לשבוע 1) אחתיוגש 
בחודשי הקיץ )מאי עד 

אוקטובר( ביציאה מחדר 
 האוכל

יש להגיש גם שלגונים ללא סוכר לסועדים 
 המעוניינים בכך
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 לחמים -בר .8.13

 מהפירוט להלן: ( סוגים שונים3לחמים מגוון הכולל שלושה )מדי יום יוגש בכל הארוחות בר  

 לחם אחיד פרוס. .8.13.1.1

 גרם.  100מ"ג נתרן ב  400לחם קל מחיטה מלאה, עד  .8.13.1.2

 .או פוקאצ'ה לחמניות ביסאו  פיתות חתוכות לחצאים .8.13.1.3

 יש להכין שילוט ולסמן את הלחמים כולל רישום של ערכים תזונתיים ללחם הקל מחיטה מלאה. 

 מגוון הלחמים יהיה לאורך הארוחה כולה.  יש להקפיד כי 

 שעות לפני הגעתם. 12מאפיה של עד  יוגשו מיםלחה 

 ימים. 3לחם אחיד ולחם קל פרוסים יהיו עם תוקף מינימום של  

 שתיה קרה .8.14

 .ברזים( 4מים וסודה )סה"כ  לשתייה קרהמכונות עמדות שתי בחדר האוכל קיימות  

 הגבלה.יה תילקח בשירות עצמי, ללא יהשת 

 :מופחת קלוריות/דיאטהינו מהם  כאשר אחד, בחירת הרשותבכל יום ע"פ סוגי תרכיזים  2הקבלן יספק  

 פטל. .8.14.3.1

 ענבים. .8.14.3.2

 תפוזים. .8.14.3.3

 לימון. .8.14.3.4

 תפוחים. .8.14.3.5

 התרכיזים יהיו מחברות מובילות כגון: עסיס, פריגת, ויטמינצ'יק. 

 ( וציקלאמט.E102התרכיזים לא יכילו טרטזין ) 

בכוסות חד פעמיות שקופות, איכותיות שאינן נשברות השתייה בכדי פלסטיק/זכוכית ו ותהקבלן יצייד את עמד 

 מ"ל. 250/180בקיפול בנפח של 

 הקבלן ישטוף את התקן הניקוז של מכונת השתייה בסוף כל ארוחה. 

לא תינתן תוספת תשלום עבור אספקת בלוני  – השתייה סודה למתקןהאספקת בלוני הקבלן יהיה אחראי ל 

 .סודה
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 שוברי שיגרהעמדת  .8.15

שביעות רצון לסועדים וגיוון, לחידוש ורענון מערך  ה"שוברי שיגרה" המעניקיפעיל הקבלן עמדת  ברבעוןפעם  

 שגרה.הההסעדה עם מזון ועיצוב שונים מהרגיל, באותו יום של שובר 

 .מוגשים הם בו בשבוע או ביום השף ועמדת הקלאסי הפס לעמדת בנוסף הינם השגרה שוברי עמדות 

 עמדות שוברי השגרה יהיו מעוצבות ומקושטות בהתאם לקונספט העמדה. 

וישתמשו בכלים מעוצבים  השף ועובדיו העובדים בעמדת שוברי השגרה ילבשו ביגוד מתאים לקונספט העמדה 

 .בהתאם לאווירה

 במסגרת שוברי השגרה יפעיל הקבלן עמדות קונספט, כגון:  

  

 שיגרה שוברי תפריט: 14 טבלה

 הערות תדירות מנה מס

 תימנית עמדה 1
 

 .לרבעון אחת
 

אין לחזור על 
אותה עמדה 
באותה שנה 

 .קלנדרית

 במקום המוכן ולחוח חילבה עם רגל מרק. 

 .הכנה עצמית של ג'חנונים, קובנה בסירים מקוריים 

 .ביצים חומות, סחוג ביתי, סלסה 

 :הבאים המאכלים את הכוללת אותנטית בעמדה שוק מאכלי מגוון  שוק עמדת 2

 בפיתה סביח . 

 קומפלט פלאפל. 

 טוניסאי סנדוויץ. 

 שקשוקה. 

 עמדה מקסיקנית 3

 
 יות.גטורטיה פר 

 .טורטיה ירקות מוקפצים 

 טורטיה אנטריקוט. 

 .נאצ'וס בליווי רוטב סלסה ואבוקדו 

 .ציפס בטטה 

 .)פוטטוס )תפו"א מטוגן בתיבול מקסיקני 

 פרווה בתוספת פטריות מוקפצות. פולנטה  עמדה איטלקית 4

 עגבניות, אורוגולה, מלפפון, שרי, זיתי קלמטה, פלפל   נלה’סלט פנצ

אדום, בצל ירוק, בצל סגול, קרוטונים, גבינת פטה, ברוטב חומץ בן 

 .יין אדום, שום ושמן זית

 .לזניה בשרית 

 .סלמון צלוי 

 .אנטיפסטי ירקות 

 .פילה בורי 
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 שיגרה שוברי תפריט: 14 טבלה

 הערות תדירות מנה מס

 עמדת המזרח הרחוק 5

 לרבעון. אחת
 

אין לחזור על 

אותה עמדה 

באותה שנה 

 קלנדרית.

 .אגרול 

  במילוי: עוף, בקר וטופו וירקות. –דים סאם 

  גזר, כרוב, פלפל אדום, מלפפון וצנון מוחמצים   -סלט סיני קלאסי

 .מתוק בעיטור שומשום שחור ולבן ברוטב חמוץ

 .נודלס בירקות 

 .פאד תאי 

 .עוף בשומשום 

 אורז מוקפץ 

 .עוף בלימון 

 פיתה על האש.  עמדת בשרים על האש 6

 .שיפוד פרגיות 

 .קבב רומני 

 .נקניקיות מרגז 

 צ'יפס 

 .סלט ירקות 

 .טחינה, חומוס וחריף 

 גרם בלחמנייה. 200המבורגר   עמדה אמריקאית 7

 .צ'יפס 

 .פוטטוס 

  מתוק.הום פרייס ברוטב צ'ילי 

 .תוספות ללחמנייה: ירקות מיונז קטשופ 

 .פחית קולה/קולה זירו 

  פרווה. –גלידת סנאנדי 

עמדת תבשילים על  8

 פתיליות
 קציצה ברוטב עגבניות 

 .סופריטו בקר 

 .מוסקה 

 עלינאזק 

 .עוף ברוטב קרמל וצ'ילי 

 .קובה סלק אדום בשרי 

 .קובה חומס בשרי 

 .קובה דלעת 

 .מרק עדשים 
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 עמדת מזון מהיר  .8.16

שאין להם זמן לסעוד הקבלן יפעיל מידי יום עמדת מזון מהיר לסועדים המעוניינים לאכול ארוחה קלה או כאלו  

 בחדר האוכל.

לסועד בהתאם למפרט עמדת  (1אחת )ארוחת מזון מהיר על כל מרכביה תוגש לסועד ע"י הקבלן ותוגבל למנה  

 מזון מהיר.

 .מהיר וןנבמז ארוחה לבין( שגרה שובר ועמדת שף עמדת לרבות) קלאסי בפס ארוחה בין יבחרו הסועדים 

והמנות שיוגשו בה יהיו במקום המנה בעמדת הפס הקלאסי ויוגשו צהריים הארוחת זמן הגשת העמדה תופעל ב 

 .תלוש ארוחהאו מסירת תמורת העברת תג 

 מבנה המנה בעמדת המזון המהיר יהיה כדלקמן: 

מנות קבועות ומשתנות, בכל יום יוגשו לבחירת  11מנה עיקרית אחת לבחירה מתוך מבחר של  .8.16.5.1

 סוגי מנות עיקריות. 4הסועדים 

 תוספת פחמימה אחת וירק אחד. .8.16.5.2

לחם )בהתאם למבחר בטבלה( בו תוגש המנה העיקרית או בתוספת אם יוגש בחמגשית פלסטיק עם  .8.16.5.3

 מכסה לקחת.

 מילוי מעמדת הסלטים. –ות( קופסא 3סלטים בקופסאות לקחת ) .8.16.5.4

 רטבים. .8.16.5.5

 .מפורט להלןיעודי לו ועל פי תפריט, חומרי גלם ואיכות כיצוות  "יעבחדר האוכל עמדת המזון המהיר תופעל  

 .סמוך למועד הגשתםהמנות יוכנו  

 או בחמגשית עם הלחם שבחרו בצד.המנה העיקרית תוגש בתוך סוג הלחם שייבחר ע"י הסועד  

המנה יהיה זהה לגודל המופיע במפרט המנות העיקריות לארוחת צהריים הבשרית בחדר משקל גודל וסוג  

 האוכל הרגיל.

 החמגשית תכלול, סכו"ם קשיח ארוז, מלח ופלפל אישיים ושקית נשיאה. 

טחינה, עמבה, סחוג/עריסה  2/3בבקבוקים לחיצים: טחינה גולמית סמיכה ביחס העמדה תכלול רטבים קרים  

ממותג מוביל רגיל או לייט, גרם,  9-10בעמדת הרטבים הקרים ימצאו רטבים אישיים בשקיות  כמו כן, מצוננת.

 רוטב מיונז, רוטב אלף האיים, רוטב שום, וינגרט, חרדל, קטשופ. :)אוסם/ יוניליבר/ תמרה/ היינץ/ אוליביה(
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 מהיר מזון תפריט: 15 טבלה

 הערות סוג המזון סוג

         תעיקריונות מ
 לבחירה( 1)  

 שניצל עוף .1
 סטייק פרגית .2
 שיפודי פרגית .3
 חזה עוף .4
 שומן כבש   15%מכיל  -קבב בקר משוטח  .5
 לסירוגין(שיפודי שווארמה בקר או הודו ) .6
 קציצות 8)מסה בהכנה במקום( פלאפל  .7
סביח )חציל מטוגן + ביצה + ירק( + מחוזקת )סביח +  .8

 כדורי פלאפל( 4
 עם יוגש, תיבול, פיתות חצאי משני עשויה עראיס מנת .9

 ביתית בהכנה טחינה
מעורב ירושלמי/כבד עוף בבצל )משקל לאחר בישול  .10

 גרם בצל( 100גרם בשרים +  150
גרם )משקל לפני בישול( או ספק  200המבורגר ביתי  .11

 .באישור נציג הרשות ולאחר מבחן טעימה

מנות  4מנה אחת לבחירה מתוך מבחר של 
 יום. לבחירה בכל

 
המנות לבחירה יכללו מגוון של מנות  4

 ממרכיבי עוף ובשר בכל יום.
 

נדרש לגוון ככל האפשר כך שבכל חודש 
יוגשו כל המנות המפורטות בטבלה לפחות 

 פעם אחת.
 

 .הארוחה סוף עדהמנות יוגשו 
 

  פחמימה
 (לבחירה 1)

 צ'יפס .1
 צ'יפס בטטה .2
 תפו"א בנייר כסף .3
 פוטטס. .4
 מתוך הפס הקלאסימגוון מנות פחמימה  .5

 

 .גרם 170צ'יפס באריזת ייעודית במשקל 
 

גין או וגרם )לסיר 250במשקל  תפו"א
 לבחירת הרשות(

 ירק קלוי
 חובה כל שעות ההגשה מבוקר ע"י המגישה ת( סוגי ירקות אנטי פסטי לפחו3שלושה ) לבחירה( 1)

 לחם

 הסועדלבחירת  1 גרם 170בגט מקמח לבן + קמח מלא אפיה במקום  1/2

 גרם לפחות 120פיתה רגילה או מקמח מלא 

 לאפה

 )רק ביום של המבורגר( 5לחמניית המבורגר גודל "

למילוי בעמדת הסלטים  מ"ל לסועד 100קופסאות בנפח  3 סלטים
 בחדר האוכל

 

 רטבים

 בקבוקים לחיצים לפחות עם רטבים כגון: 3

  טחינה 2/3טחינה גולמית סמיכה ביחס. 

 עמבה 

 סחוג 

 

 יוגשו בעמדת הרטבים )מיונז קטשופ( סמ"ק 10רטבים למנה מוכנים באריזות של 
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 ארוחת צהריים – כללי .8.17

 יש להקפיד כי המזון יהיה מקושט מתחילת הארוחה ועד לסיומה. 

 .קישוט המזון והצגתו 

הקישוט הינו חלק בלתי נפרד מהמנה וע"ח  חובה על הקבלן לקשט את המזון המוצג לסועדים. .8.17.2.1

 הקבלן.

הקישוט צריך להבליט את המוצר ולהוסיף  הקישוט חייב להיות אכיל ומתאים למנה המקושטת. .8.17.2.2

 צבעים לפס החלוקה.

יש להתאים את הקישוט לסוג המנה המוגשת ובכל מקרה אין לקשט באותו קישוט יותר משלושה  .8.17.2.3

 ( פריטי מזון.3)

 בלבד. 6.5במחבתות וסירים או בתבניות גסטרונום בעומק  מנות עיקריות יוגשו .8.17.2.4

 בלבד. 10תוספות פחמימה, ירק מבושל וסלטים יוגשו במחבתות וסירים או בתבניות עד עומק  .8.17.2.5

הקבלן ידאג להחליף תבניות/מחבתות/סירים יבשים, שרופים ועקומים לפני הנחתם בפסי החלוקה  .8.17.2.6

 .והצגתן לסועדים

 תבניות עם כיתוב עליהם.יש להקפיד כי לא יוצגו  .8.17.2.7

 :קישוטים אפשריים מפורטים להלן 

 ירקות קלויים: פלפלים, עגבניות, בצל אפוי ומטוגן, חצילים, בטטות וכו'. .8.17.3.1

 עשבי תיבול, בצל ירוק, עירית וכו'. .8.17.3.2

 שומשום קלוי, קצח, אגוזים ושאר פיצוחים. .8.17.3.3

 .רטבים חמים: ברביקיו, סיצ'ואן, צ'ילי מתוק, ציר בקר, פטריות וכו' .8.17.3.4

 ירקות טריים ומוקפצים. .8.17.3.5

לא  –מזון שנראה טוב, צבעוני, צלוי כמו שצריך, מוצרים עם הרבה צבעים כמו מוקפץ טרי שהוכן כמו שצריך  

לימונים אך לא חובה על  אפשריגנים עם פירורי לחם לא צריכים קישוט )וגם מוצרים מט צריכים קישוט.

 המוצר(.

 רוטב טרי ולא מיובש לא צריכים שום קישוט, אפילו לא פטרוזיליה.מוצרים כגון ממולאים שעשויים היטב,  

 הקבלן יקפיד על תבניות מסודרות ונקיות. 

 לבן / טבעי. ירוק / כתום / / אדום – הקבלן יקפיד על צבעים בין המאכלים 

 הקבלן יקפיד על קישוט שונה ומותאם לכל מוצר. 

חד עם עופות או טבעות חצילים שמשמשות מצע קישוט יכול להיות חלק מהמנה )כגון תפו"א שנאפים י 

 לקבבונים או ירקות ירוקים שמונחים מעל ומתחת לחזה עוף(.

 הרשות של אישור פ"ע המעוניין לכל יסופקו, (לפחות שונים סוגים( 3) שלושה) יצרן ממפעל קפואות גלאט מנות 

 .נוספת עלות ללא
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 ארוחת בוקר חלבית מפרט .9

 בוקר ארוחת .9.1

לחניכי המכללה הלנים במסגרת  של הרשות מספק גם ארוחת בוקר חלבית, עשירה ובריאהמערך ההסעדה  

  הקורסים השונים.

ארוחות הבוקר הינם בהתאם לגרף הפעילות של המכללה ויתכנו תקופות בהן אין קורסים ולפיכך בתקופות  

 אלו לא יסופקו ארוחות אלו כלל.

ר ודיוס הגשה ן חדר האוכל,ו, ארגת הבוקרארוחהכנת הקבלן אחראי להפעלת משמרת מוקדמת של עובדים ל 

 ארוחה.בסיום ה

המנות נלקחות בשירות  –מפרט ארוחת הבוקר עשיר ומגוון וכולל מספר מאכלים קבועים ומספר משתנים  

ביצים  2)למעט מנת ביצה ספיישל שתוכן ותוגש לסועד בהתאם לבחירתו בהגבלה של . וללא הגבלהעצמי 

 .לסועד(

פיזיים יודגש כי בארוחת הערב סועדים חניכי קורסים של המכללה לכבאות. קורסים אלו הינם במאמצים  .9.1.4.1

. הקבלן יערך להגשת כמויות בהתאם )בעיקר חלבונים( בוהים ולפיכך צריכת המזון בארוחות אלו גבוההג

 לצריכה ולא יצמצם בכמות המזון לסועדים.
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 בוקר ארוחת קלאסי פס: 1-ב טבלה

 הערות מס' מנות במגוון מנה 'מס

 .2-בבטבלה:  כמפורט 12 ירקות בר 1

 .9.1 בסעיף כמפורט 3 לחמים 2

 ממרחים 3
4 

חמאה חמאת בוטנים,  ריבה )תותים/דובדבנים( או סילאן תמרים, ,דבש

 .גולמית וטחינה

 .ביצה קשה, חביתה, מקושקשת 2  ביצים 4

 שליספי ביצה 5

1 

 כל יום מהרשימה הבאה:  משתנה

 פטריות חביתה, וצפתיתכרישה /תרד שקשוקה, גבינות עם מקושקשת

 .גבינות עם מקושקשת, פיקנטית שקשוקה, ובצל

 גבינות 6
4 

 בולגרית, 1בטעם טבעי ובטעם נוסף 5%, לּבנה , גבינה לבנה 5%קוטג' 

 .צפתית, 15/28% צהובה, 5%

 .3% -ו 1%בתוספת חלב  גרנולהקורנפלקס, ברנפלקס,  3 בוקר דגני 7

 דגים 8
1 

מקרל בשמן/מעושן, מטיאס טונה,  :מתוך יום בכל משתנה בחירה

 איקרה. ,פרובנסל, הרינג כבוש

 חלב מעדני 9

5 

 מתוכם יוגורט פרי. 2לפחות 

פרי  יוגורט, וניל חלב מעדן, שוקולד בחל מעדןמגוון מעדנים מתוקים: 

 .שומן 0%לרבות מעדני  שונים בטעמים

 דייסה 10
1 

פעמיים בשבוע דייסת קוואקר, פעמיים בשבוע דייסת סולת. תוגש 

 אופציה ללא תוספת סוכר

 שבבי קוקוס, צימוקים, בוטנים גרוסים, קינמון 4 לדייסה תוספת 11

 וסודה. בשקית שוקו, קרים מים 2 קרה  שתיה 12

 .3-ב: בטבלה כמפורט 7 חמה שתייה 13

 .4-ב: בטבלה כמפורט 10 ותבלינים רטבים 14

 סלטים 15
4 

, קלאסי חסה סלטעגבניות בצל וחריף,  סלטישראלי קצוץ דק,  סלט

 .טחינה

 (, קרואסון שוקולד, קרואסון חמאה. אחר סוג יום)כל  חלבי מלוח מאפה 3 מאפים 16

 

  

                                                 
 שמיר, זיתים, זעתר.-במגוון טעמים משתנים מיום ליום, לדוגמה: שום1
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 (טריים)ירקות  בריא בר: 2-ב טבלה

 הערות תדירות מנה #

 .קטנות קוביות יום  בכל ירוק  מלפפון 1

 עגבניות 2
 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לחצאים חתוך שרי עגבניות 3

 אייסברג חסה 4

 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לרצועות חתוך ערבית חסה 5

 .לרצועות וחתוך מיקס (ומיזונה סלק)רוקט,  בייבי עלי 6

 .קטנות קוביות יום  בכל צבעים שלושהפלפל ב 7

 .דקות לרצועות מגורד יום  בכל גזר 8

 לבן  כרוב 9
 סוג אחר יום בכל

 .לרצועות חתוך

 .לרצועות חתוך אדום כרוב 10

 חתוך לקוביות. בשבוע פעמיים סלק או צנונית או צנון או קולרבי 11

 ירוק  בצל 12
 סוג אחר יום בכל

 חתוך.

 .בצל שבבי לבן בצל 13

 לקוביות חתוכות יום בכל טריות פטריות 14

 .מפורר יום בכל תירס 15

  פעמיים בשבוע חמוציות 16

 ללא גרעינים. יום בכל שחורים זיתים 17

  פעמיים בשבוע שחורות עדשים 18

 חצויים יום בכל לימונים 19
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 לחמים -בר .9.2

 ( סוגים שונים.3) שלושהיוגש בר לחמים מגוון הכולל  בוקרמדי  

 .70%לחם שיפון  .9.2.1.1

 גרם.  100מ"ג נתרן ב  400לחם קל מחיטה מלאה, עד  .9.2.1.2

 לחם אחיד. .9.2.1.3

 לחמניות מתוקות. .9.2.1.4

 בייגל )פרעצל(. .9.2.1.5

 לחם מחמצת מקמח מלא .9.2.1.6

 .מלאה מחיטה הקל ללחם תזונתיים ערכים של רישום כולל הלחמים את ולסמן שילוט להכין יש 

 יש להקפיד כי מגוון הלחמים יהיה לאורך הארוחה כולה.  

 שעות לפני הגעתם. 12יגיעו מאפיה של עד  חמיםהל 

 ימים. 3לחם אחיד ולחם קל פרוסים יהיו עם תוקף מינימום של  

 

                                                 
 .הרשותסוג הקפה: באישור 2

 : שתייה חמה3-ב טבלה

 פירוט פריט

. באישור ועוד "'ויסצ טסטר" ,"עלית" של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:  מגורעןנמס  2קפה
 נציג הרשות

 .  באישור נציג הרשות"ויסוצקי"  של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:  תה

 .  באישור נציג הרשות".לנדוור"עלית",  של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:  קפה שחור

 עם סוכר וללא סוכר שוקו וקקאו

 שומן 3%חם וקר,  חלב

 לפי דרישת סועדים רגישים ללקטוז או אלרגים לקזאין חלב סויה

 נענע/חליטות צמחים צמחיםתה 

 חום, ממתיק מלאכותי על בסיס סוכרלוז סוכרלבן,  סוכר יםממתיק

 רטבים: 4-ב טבלה

 פירוט פריט

, מיונז בסיס על לייט רוטב, וינגרט, אלף האיים, פסטושמן זית כתית בכבישה קרה,  רטבים קבועים
 .קהומת אריסה, חריפה אריסה, סחוגחומץ בלסמי, 

 מלח, פלפל שחור, זעתר, צ'ילי גרוס קבועיםתבלינים 
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 ארוחת ערב חלבית מפרט .10

 ארוחת ערב חלבית  .10.1

לחניכי המכללה במסגרת הקורסים  מערך ההסעדה של הרשות מספק גם ארוחת ערב חלבית, עשירה ובריאה 

 השונים.

ולפיכך בתקופות אלו ארוחות הערב הינם בהתאם לגרף הפעילות של המכללה ויתכנו תקופות בהן אין קורסים  

 לא יסופקו ארוחות אלו כלל.

( ומנת דג )טבלה 2-סוגי מנות חלביות חמות )טבלה ע 2בארוחת הערב החלבית יגיש הקבלן לסועדים בחירה בין  

 ביצים למבחר המפורט מטה. 2 -(. כמו כן יגיש הקבלן לסועדים מנת ביצה ספיישל שתורכב מ3-ע

 .בהגשה עצמית הגבלה ללא יסופקו הארוחה בייתר מרכי 

פיזיים כבאות. קורסים אלו הינם במאמצים יודגש כי בארוחת הערב סועדים חניכי קורסים של המכללה ל .10.1.4.1

. הקבלן יערך להגשת כמויות בהתאם )בעיקר חלבונים( בוהים ולפיכך צריכת המזון בארוחות אלו גבוההג

 לצריכה ולא יצמצם בכמות המזון לסועדים.

 .הרשות תוכל לשנות את התפריט לפי שיקול דעתה בכל עת, התפריט ישתנה מידי שבוע 

 חלבית ערב ארוחת קלאסי פס: 1-ע טבלה

 הערות מס' מנות במגוון מנה 'מס

 2-: עבטבלה כמפורט 2 חמותחלביות  מנות 1

 דגים 2
1 

 .3-: עבטבלה כמפורט

 .במהלך שבוע לא תהיה חזרה על סוג של דג יותר מפעם אחת

 .4-ע: בטבלה כמפורט 12 ירקות בר 3

 .10.2בסעיף  כמפורט 3 לחמים 4

 ממרחים 5
4 

 חמאהחמאת בוטנים,, תמרים סילאן או)תותים/דובדבנים(  ריבה, דבש

 .גולמית וטחינה

  ביצים 6
2 

 ביצה קשה, חביתה, מקושקשת.

 ביצה קשה תוגש בכל יום

 ספישל ביצה 7

1 

 כל יום מהרשימה הבאה:  משתנה

 פטריות חביתה, וצפתיתכרישה /תרד שקשוקה, גבינות עם מקושקשת

 עם מקושקשת, פיקנטית שקשוקה, וקישואים ירק לביבות'ה עיג, ובצל

 .גבינות

 גבינות 8
4 

 צהובה, 5% בולגרית, בטעם טבעי 5%, לּבנה , גבינה לבנה 5%קוטג' 

 .צפתית, 15/28%

 מהסלט(. 10%או סלט טונה )מרכיב הירק לא יעלה על  טונה 1 טונה 9

 סלטים 10
3 

 קלאסי חסה סלט, וחריף בצל עגבניות סלט, דק קצוץ ישראלי סלט

 .וכדומה

 חלב מעדני 11

5 

 מתוכם יוגורט פרי. 2לפחות 

 פרי יוגורט, וניל חלב מעדן, שוקולד חלק מעדןמגוון מעדנים מתוקים: 

 .שומן 0%לרבות מעדני  שונים בטעמים

 דייסה 12
1 

פעמיים בשבוע דייסת קוואקר, פעמיים בשבוע דייסת סולת. תוגש 

 אופציה ללא תוספת סוכר

 שבבי קוקוס, צימוקים, בוטנים גרוסים, קינמון 4 לדייסה תוספת 13

 .וסודה בשקית שוקו, קרים מים 2 קרה  שתיה 14

 .5-ע: בטבלה כמפורט 7 חמה שתייה 15

 .6-עבטבלה:  כמפורט 10 ותבלינים רטבים 16
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 :מנות חלביות חמות 2-ע טבלה

 יחידת מידה פירוט פריט

גרם גבינה  80גרם( עם תוספת  120רוטב ) פסטה עם רוטב עגבניות
 פטה/בולגרית

 גרם 500

 גרם 500 פסטה עם ירקות טריים פסטה פרימוורה

גרם רוטב  80גרם/ 120פסטה עם רוטב שמנת/פסטו ) פסטה עם רוטב שמנת/רוזה/פסטו
 בהתאמה(

 גרם 500

 גרם 250 גרם 100מינימום גבינה:  פשטידה/קיש חלבי/לזניה

בלינצ'ס, ירקות ממולאים במוצרי חלב. מינימום  ממולאים חלביים
 גרם 120גבינה: 

 גרם 250

אפוי במילוי קוטג' או בשמל/שמנת. משקל תפוח  תפוח אדמה 
 גרם 220אדמה: לפחות 

 גרם 330

 יוגש בבייגלה שומן 15/28% צהובה גבינה טוסט גבינה טוסט
 --- .תוספות לבחירת אפשרות עם אקטיבית בעמדה

 גרם 340 גרם 90גרם; מינימום גבינה:  220משקל הבצק:  פיצה

גרם  80-גרם בתוספת רוטב עגבניות ו 150בייגלה:  טוסט-בייגל
 גבינות

 גרם 250

 גרם 250 צמחוני תבשילים וממולאים עם קטניות/פתיתי סויה

 גרם 150 צמחוני וממולאים עם טופותבשילים 

 גרם טופו 100מינימום  צמחוני טופו מוקפץ עם אטריות וירקות

גרם(,  100משתי ביצים ) צמחוני שקשוקה
 מעגבניות טריות

 גרם 250 מחומוס ביתי שמכין הקבלן. – צמחוני חומוס עם פלאפל

 גרם 300 מחומוס ביתי שמכין הקבלן. – צמחוני חומוס /מסבחה עם פול וביצה

 

 לחמים -בר .10.2

 ( סוגים שונים.3) שלושהמדי יום יוגש בכל הארוחות בר לחמים מגוון הכולל  

 .70%לחם שיפון  .10.2.1.1

 גרם.  100מ"ג נתרן ב  400לחם קל מחיטה מלאה, עד  .10.2.1.2

 לחם אחיד. .10.2.1.3

 לחמניות מתוקות. .10.2.1.4

 בייגל )פרעצל(. .10.2.1.5

 לחם מחמצת מקמח מלא .10.2.1.6

 .מלאה מחיטה הקל ללחם תזונתיים ערכים של רישום כולל הלחמים את ולסמן שילוט להכין יש 

 יש להקפיד כי מגוון הלחמים יהיה לאורך הארוחה כולה.  

 שעות לפני הגעתם. 12יגיעו מאפיה של עד  הלחמים 

 ימים. 3לחם אחיד ולחם קל פרוסים יהיו עם תוקף מינימום של  
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 דגים - 3-ע טבלה

 חזרה על סוג דג יותר מפעם אחתבמהלך שבוע לא תהיה 

 תדירות יחידת מידה פירוט פריט

  גרם 180 סטייק 3סלמון נורווגי

 ייםבשבוע פעם גרם 160 פילה 3סלמון נורווגי

  גרם 200 פילה בקלה = מרלוזה = קוד

  גרם 220 שלם בקלה צעיר

  גרם 160 פילה נסיכה

 בשבוע פעם גרם 300מינימום  שלם אמנון = מושט

  גרם 180 פילה אמנון = מושט

  גרם 160 פילה סול

  300מינימום  שלם ורדון )רוטבש(

  גרם 180 פילה ורדון )רוטבש(

  גרם 180 פילה זהבון

 יםבשבוע פעם גרם 160 פילה טונה

  גרם 200  קציצות דג

 

  

                                                 
 נורווגי: הכוונה לדג שיובא מנורווגיה ולא ממדינות כגון סין, קנדה, צ'ילה.3
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 (טריים)ירקות  בריא בר: 4-ע טבלה

 הערות תדירות מנה #

 .קטנות קוביות יום  בכל ירוק  מלפפון 1

 עגבניות 2
 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לחצאים חתוך שרי עגבניות 3

 אייסברג חסה 4

 סוג אחר יום בכל

 לקוביות חתוכות

 .לרצועות חתוך ערבית חסה 5

 .לרצועות וחתוך מיקס (ומיזונה סלק)רוקט,  בייבי עלי 6

 .קטנות קוביות יום  בכל צבעים שלושהפלפל ב 7

 .דקות לרצועות מגורד יום  בכל גזר 8

 לבן  כרוב 9
 סוג אחר יום בכל

 .לרצועות חתוך

 .לרצועות חתוך אדום כרוב 10

 חתוך לקוביות. בשבוע פעמיים סלק או צנונית או צנון או קולרבי 11

 ירוק  בצל 12
 סוג אחר יום בכל

 חתוך.

 .בצל שבבי לבן בצל 13

 לקוביות חתוכות יום בכל טריות פטריות 14

 .מפורר יום בכל תירס 15

  פעמיים בשבוע חמוציות 16

 ללא גרעינים. יום בכל שחורים זיתים 17

  פעמיים בשבוע שחורות עדשים 18

 חצויים יום בכל לימונים 19

 

 : שתייה חמה5-ע טבלה

 פירוט פריט

. באישור " ועוד'ויסצ טסטר" ,"עלית"של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:  מגורען 4קפה
 נציג הרשות

 . באישור נציג הרשות"ויסוצקי" של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:   תה

 באישור נציג הרשות ".לנדוור"עלית", של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:   קפה שחור

 עם סוכר וללא סוכר שוקו וקקאו

 שומן 3%חם וקר,  חלב

 לפי דרישת סועדים רגישים ללקטוז או אלרגים לקזאין חלב סויה

 נענע/חליטות צמחים צמחיםתה 

 חום, ממתיק מלאכותי על בסיס סוכרלוז סוכרלבן,  סוכר יםממתיק

 

  

                                                 
 .הרשותסוג הקפה: באישור 4
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 רטבים: 6-ע טבלה

 פירוט פריט

, מיונז בסיס על לייט רוטב, וינגרט, האיים אלף, פסטושמן זית כתית בכבישה קרה,  רטבים קבועים
 .קהומת אריסה, חריפה אריסה, סחוג, בלסמי חומץ

 מלח, פלפל שחור, זעתר, צ'ילי גרוס קבועים תבלינים

 
 

 בשריתארוחת ערב  .10.3

עת לעת תוכל הרשות לדרוש להחליף את ארוחת הערב החלבית בארוחת ערב בשרית. ארוחת הערב הבשרית מ 

 תהיה זהה במרכיביה לארוחת הצהריים הבשרית.

 הביצוע.ימים לפני מועד  3בחירה להגיש ארוחת ערב בשרית תוגש לקבלן לפחות  

 הקבלן יערך בהתאם להגשת ארוחת בשרית בהרכב זהה לארוחת צהריים. 

 התשלום לקבלן עבור ארוחת ערב בשרית יהיה בהתאם למחיר ארוחת צהריים בשרית. 

יודגש כי תוגש או ארוחת ערב חלבית או בשרית בלבד. לא יוגשו שני סוגי ארוחות ערב באותו יום )חלבית לקורס  

 שני(.אחד ובשרית לקורס 
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 לילהביניים/ת וארוח מפרט .11

  כללי .11.1

 ביניים ולילה לחניכי המכללה במסגרת הקורסים השונים.ת ומערך ההסעדה של הרשות מספק גם ארוח 

ארוחות הביניים הינם בהתאם לגרף הפעילות של המכללה ויתכנו תקופות בהן אין קורסים ולפיכך בתקופות  

 אלו לא יסופקו ארוחות אלו כלל.

ארוחות הביניים והלילה יהיו במשיכה מחדר האוכל על ידי נציג הקורס לפריסה בסמוך לכיתות הלימוד או  

 המלונית.

 הקבלן יארוז את המנות בצורה בה נציג הקורס יוכל לאסוף אותם לפריסה. 

 בלה.לכיתות ולמלונית לרבות בכח אדם ובאמצעי הובהעברת המנות  ,ככל הנדרש ,בקבלן יסייע לנציג הקורס 

 

 )בוקר וצהריים( ביניים תוארוחמפרט : 1-ינייםב טבלה

 מנה 'מס
מנות  'מס

 במגוון
 הערות

 יש להוסיף פריכיות בנוסף – .11.2בסעיף  כמפורט 3 לחמים 1

 ממרחים 2
3 

 סילאן או)תותים/דובדבנים(  ריבה, דבש, טחינה, חומוס

 .גולמית טחינהממרח בוטנים,  חמאת בוטנים,,תמרים

 פירות 3
3 

 ללא, 7-6.5 בגודל, בלבד מובחר מסוג טריים העונה פירות

 .כתמים וללא מעיכות

 ירקות חתוכים 4
3 

 "ם.סכו ללא לאכילה המתאים מעוצב בחיתוך

 .מטבלים שני בתוספת

 גבינות 5

2 

 רק לארוחת הביניים של הצהריים.

 צהובה, בטעם טבעי ובטעם נוסף 5%, גבינה לבנה 5%קוטג' 

 .צפתית, 15/28%

 .2-ינייםב: בטבלה כמפורט 3 חמה שתייה 6

 
 לילה ארוחתמפרט : 1-ב.ע טבלה

 מנה 'מס
מנות  'מס

 במגוון
 הערות

 יש להוסיף פריכיות בנוסף – .11.2בסעיף  כמפורט 3 לחמים 1

 ממרחים 2
3 

 סילאן או)תותים/דובדבנים(  ריבה, דבש, טחינה, חומוס

 .גולמית טחינהממרח בוטנים,  חמאת בוטנים, ,תמרים

 פירות 3
3 

 ללא, 7-6.5 בגודל, בלבד מובחר מסוג טריים העונה פירות

 .כתמים וללא מעיכות

 .3% -ו 1%בתוספת חלב  קורנפלקס, ברנפלקס, גרנולה 2 + חלב בוקר דגני 4

 גבינות 5
2 

 צהובה, בטעם טבעי ובטעם נוסף 5%, גבינה לבנה 5%קוטג' 

 .צפתית, 15/28%

 מלוח חלבי, קרואסון שוקולד, קרואסון חמאה.  מאפה 2 מאפים 6

 חלב מעדני 7

3 

 מתוכם יוגורט פרי. 2לפחות 

, וניל חלב מעדן, שוקולד חלק מעדןמגוון מעדנים מתוקים: 

 .שומן 0%לרבות מעדני  שונים בטעמים פרי יוגורט

 .2-ינייםב: בטבלה כמפורט 3 חמה שתייה 8
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 לחמים  .11.2

 לחמים מהמגוון הבא: ( סוגי3) שלושהארוחות הביניים/לילה יכללו  

 .70%לחם שיפון  .11.2.1.1

 גרם.  100מ"ג נתרן ב  400לחם קל מחיטה מלאה, עד  .11.2.1.2

 לחם אחיד. .11.2.1.3

 לחמניות מתוקות. .11.2.1.4

 בייגל )פרעצל(. .11.2.1.5

 לחם מחמצת מקמח מלא .11.2.1.6

 בנוסף ללחמים יסופקו לארוחות גם מארז פריכיות. 

 .מלאה מחיטה הקל ללחם תזונתיים ערכים של רישום כולל הלחמים את ולסמן שילוט להכין יש 

 יש להקפיד כי מגוון הלחמים יהיה לאורך הארוחה כולה.  

 שעות לפני הגעתם. 12יגיעו מאפיה של עד  הלחמים 

 ימים. 3לחם אחיד ולחם קל פרוסים יהיו עם תוקף מינימום של  

  

                                                 
 .הרשותסוג הקפה: באישור 5

 שתייה חמה 2-ביניים טבלה

 פירוט פריט

" ועוד. 'ויסצ טסטר" ,"עלית"של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:  מגורען 5קפה
 באישור נציג הרשות

 . באישור נציג הרשות"ויסוצקי" של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:   תה

באישור נציג  ".לנדוור"עלית", של חברה איכותית ומוכרת כדוגמת:   קפה שחור
 הרשות

 עם סוכר וללא סוכר שוקו וקקאו

 שומן 3% -ו 1% חם וקר, חלב

 לפי דרישת סועדים רגישים ללקטוז או אלרגים לקזאין חלב סויה

 נענע/חליטות צמחים תה צמחים

 חום, ממתיק מלאכותי על בסיס סוכרלוז סוכרלבן,  סוכר יםממתיק
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 מנות ארוזות –מפרטי שטח  .12

 כללי  .12.1

אך יכול לשמש לעיתים גם  נציבות הכבאותמחוץ לאתר המתאמנים עובדי הרשות מפרטי השטח נדרשים עבור  

 בשטח הנציבות.

 הקבלן יגיש בכל הזמנה את תפריט המנות לאישורה של הרשות. 

התפריט או חלקו ולדרוש מהקבלן להרכיב את המנות ממוצרים אחרים. כמו כן הרשות רשאית לדחות את  

ובתנאי שיהיו עפ"י  , ללא תוספת תשלוםרשאית הרשות לדרוש להחליף מרכיבים במנות במרכיבים אחרים

 הטבלה שבהסכם.

ע"פ מחירון היצרן או בהשוואה ל  הרשות תוכל להחליף או לבקש לרענן את המוצרים במוצר חילופי שווה ערך 

 מובילות. קמעונאיותרשתות  3

 מנות ארוזות קרות, כריכים, חמגשיות. ( סוגים:3המזון לשטח מתחלק לשלושה ) 

 

 ארוזות קרותמנות  מפרט .12.2

 ע"י קבלן ההסעדה.בוצע תהמנות הארוזות  תהכנ 

 לפי קביעת הרשות. -עצמאית ע"י הרשות לשטח או בשינוע על ידי הקבלן  שונעויהמנות הארוזות  

 .וקרחוניםבקלקר עם ניילון פנימי  ויארזהמנות הארוזות הקרות  

מעיכה + מלח, פלפל, מפית וקיסם ארוז, מארז פלסטיק עטוף שיכיל את כל הפריטים מסודר, ללא בליטה וללא  

 + שקית גופיה  סכו"ם חד פעמי איכותי וקשיח

 

 קרה ארוזה מנה מפרט: 1-א.ק  טבלה

 מנה 'מס
מנות  'מס

 במגוון
 הערות

 .12.2.5 בסעיף כמפורט 1 לחמנייה 1

 .12.2.6בסעיף  כמפורט 1 פרי 2

 .12.2.7סעיף ב כמפורט 2 ירקות 3

או משקה איזוטוני ליטר  0.5מ"ל או מים מינרליים  330מוגזת  פחית 1 קלה שתייה 4

 לפי קביעת הרשות. –

 .דגים ונקניקים גבינות: 2-א.ק בטבלה כמפורט 1 נקניקאו  דגאו  גבינה 5

 ולדרוש הטבלה( מתוך 1תהיה רשאית לבחור מוצר אחד ) הרשות

 .אריזה בכלשונים  מוצרים

 12.2.9בסעיף כמפורט  1 חטיף משתנה 6

 .מיוחדת תוספת: 3-א.ק בטבלה כמפורט 1 .מיוחדת תוספת 7

 .הרשות בחירת לפי

 .וממרחים רטבים: 4-א.ק בטבלה כמפורט 1 וממרחים רטבים 8

 .הרשות בחירת לפי

 
 לחמנייה 

 .גרם 120מקמח לבן או מקמח מלא במשקל  -( עטופה 1יה אחת )ילחמנ .12.2.5.1

 שעות לפחות ועם סימון ע"פ חוק. 48תוקף של ה תגיע באריזה הרמטית שקופה עם יהלחמני .12.2.5.2

 שעות לפני קבלתן. 12ה תגיע מאפיה של עד יהלחמני .12.2.5.3

יהיו פריכיות ה ה ללא גלוטן.יפריכיות אורז מלא או לחמניהרשות תוכל לדרוש החלפת הלחמנייה ב .12.2.5.4

 50גרם כ"א )סה"כ   10יחידות של  5באריזה של  (,באישור הרשות) תאו אחר "תלמהמתוצרת חברת "

 .מה המקורית מהיצרןאטוהניילון אריזת הגרם( עטופות ב
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 פרי 

סוג א' מעולה בלבד מתוך  –גרם לפחות  120פרי מפירות העונה כפי שמגישים בחדר האוכל   -( 1פרי אחד ) .12.2.6.1

 נקטרינה., אפרסק, שזיף, בננה, תפוז, אגס, תפוח עץ צהוב, תפוח עץ אדום הרשימה להלן:

 להוסיף ו/או לגרוע מהרשימה הנ"ל. תרשאיתהיה הרשות  .12.2.6.2

 ירקות 

סוג א' מעולה בלבד מתוך  –גרם לפחות  160כפי שמגישים בחדר האוכל  העונה מירקות –( 2) ותירקשני  .12.2.7.1

 עגבניה, מלפפון, פלפל אדום. הרשימה להלן:

 להוסיף ו/או לגרוע מהרשימה הנ"ל. תרשאיתהיה הרשות  .12.2.7.2

 נקניקאו  דגה או גבינ 

   ונקניקים דגים, גבינות – 2-א.ק טבלה

 המוצר שם
מנות  'מס

 במגוון
 מינימום תוקף

 הספק שם
)של חברות איכותיות ומוכרות 
כדוגמת אלו המופיעות למטה( 

 באישור נציג הרשות

 גבינות

 טרה  /תנובה ימים 10 1  15/28%גרם  50צהובה   גבינה

אריזה עצמית – גרם 100 מעודנת צפתית  טרה/שטראוס/גד/תנובה ימים 10 1 

 טרה/שטראוס/גד/תנובה ימים 10 1 אריזה עצמית –גרם  100 5%בולגרית  גבינה

 שטראוס/גד/תנובה /טרה ימים 10 1 גרם 100 5% לבנה גבינת

 טרה/שטראוס/גד/תנובה ימים 5 1 גרם 80-100 5%' קוטג גבינת

 (קלה בפתיחה)הכל  משומרים דגים

  סטארקיסט/פוסידון/ריאו חודשים 12 1 גרם 95 אישית באריזה בשמן טונה נתחי

  סטארקיסט/פוסידון/ריאו חודשים 12 1 גרם 95 אישית באריזה במים טונה נתחי

 נקניקים בלקיחת חלבי מוצר לקחת אסור - נקניקים

 .אישית וואקום אריזת חודשים 3 1 גרם 100  פרוס איטלקי סלמי

 .אישית וואקום אריזת חודשים 3 1 גרם 100 שלם מנתח פרוס הודו פסטרמה

 

 לבחירת הרשות.–חטיף משתנה   

חטיף דגנים תלמה / חטיף  /nature valleyשוגי / מיני פסק זמן / טורטית / קורני / טעמי / כדוגמת מתוק:  .12.2.9.1

 הרשות.ואישר בחירת פי ל –קלוריות  99עד או כל מוצר מקביל ברמת האיכות למפורטים לעיל אנרג'י 

באריזה או כל מוצר מקביל ברמת האיכות למפורטים לעיל במבה אסם/ צ'יפס/ ביסלי כדוגמת מלוח:   .12.2.9.2

 הרשות.ואישור בחירת פי ל –אישית 
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 מיוחדת תוספת 

 תוספת מיוחדת   – 3-א.ק טבלה

 המוצר שם
 'מס

מנות 
 במגוון

 הספק שם  מינימום תוקף

  ימים 20 1 הטעמים כל גרם 100 אישי סלט
או  מיקי/צבר/אחלה/שמירכדוגמת: 

 ברמה מקבילה לפי אישור הרשות

או  טרה או תנובה או שטראוסכדוגמת:  ימים 10 1 3% או 1.5% פירות בטעמי או טבעי יוגורט
 ימים 10 1  3% או 0%חלב ווניל/שוקולד  מעדן ברמה מקבילה לפי אישור הרשות

 

 וממרחים רטבים 

 רטבים וממרחים   – 4-א.ק טבלה

 המוצר שם
 'מס

מנות 
 במגוון

 הספק שם  מינימום תוקף

 1 (גרם 20) אישית באריזה ריבה ממרח

 הרשות באישור מוביל ספק ימים 10

 1 (גרם 20) אישית באריזה שוקלד ממרח

 1 באריזה אישית  קטשופ
 באריזה לייט האיים אלף/  האיים אלף

 אישית
1 

 1 אישית באריזה מיונז
 הרשות לבחירת אחר ממרח /רוטב כל

 אישית באריזה
1 

 

 כריכים מפרט .12.3

 ע"י קבלן ההסעדה. ת הכריכים תבוצעהכנ 

 לפי קביעת הרשות. -עצמאית ע"י הרשות לשטח או בשינוע על ידי הקבלן  שונעויהכריכים  

 או בטרמופורט או בקרטון שומר חום.וקרחונים בקלקר עם ניילון פנימי  ויארזהכריכים  

 סוגי הכריכים )בשרי, פרווה, חלבי( בכל הזמנה לפי שיקול דעתה.בחור בין הרשות תהיה רשאית ל 

 הרשות תוכל לבחור מגוון כריכים שונים בכל הזמנה לפי שיקול דעתה.  

 .(גרם )לבן/קמח מלא לבחירת הרשות 160הכריכים יהיו מחצי באגט או ג'בטה שלמה  

 לפי קביעת הרשות. –ליטר  0.5מים מינרליים  מ"ל או 330פחית מוגזת הכריכים יסופקו בתוספת שתיה קלה  

+ פרי )תפוח, אגס,  גרם 60הכריכים יכילו מרכיב עיקרי )ע"פ ההגדרה מטה( + ירקות טריים או קלויים במשקל  

 אפרסק, שזיף וכדומה(

 אריזת הכריכים: 

ו נייר הכריכים החמים יארזו בעטיפת נייר עם אלומיניום שומר חום או עטופים בנייר פרגמנט ועלי .12.3.9.1

 כסף.

 הכריכים הקרים יארזו בעטיפת כריך בתוך קלקר עם ניילון פנימי וקרחונים. .12.3.9.2

האיים, מיונז, חרדל, קטשופ לפי לף גרם בצד )שום, א 9-10( רטבים 2עבור כריכים בשריים: שני ) .12.3.9.3

 קביעת הרשות(.

 אישי.  5%עבור כריכים חלביים )חביתות(: יחידה אחת של קופסת גבינה שמנת או קוטג'  .12.3.9.4
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 :מפרט כריכים בשריים 

 כריכים בשריים   – 1כ. טבלה

 המוצר שם
 הבשר מרכיב משקל

לאחר  בגרם
 צלייה/בישול

 בכריך תוספות

או /ו חומוס ממרח: לפחות יכלול הכריך  120 חם. – בגריל עוף חזה כריך
 .ירקות סלט ,טחינה ממרח

 
 תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
או לשנות  זה ברשימה מופיעות שאינן

 את הרכב הכריך.

 150 חם. – עוף שניצל כריך

 150 חם –ביתי  קבב כריך

 100 פסטרמה נתח שלם/כתף בקר – לבחירה נקניק כריך

 120  שווארמה כריך

 
 חלביים כריכים מפרט 

 חלבייםכריכים  – 2כ. טבלה

 המוצר שם
מרכיב  משקל

 הגבינה
 בכריך תוספות

 .ירקות סלטפסטו /סחוג ממרח: לפחות יכלול הכריך 60 שומן. 15/28%גבינה צהובה כריך 
 

 או זה ברשימה מופיעות שאינן תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
 .הכריך הרכב את לשנות

 75 שומן. 5%בולגרית כריך 

 100 חביתהכריך 

 .ירקות סלט: לפחות יכלול הכריך
 

 או זה ברשימה מופיעות שאינן תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
 .הכריך הרכב את לשנות

 100 כריך חביתת ירק

 .ירקות סלט: לפחות יכלול הכריך
 

 או זה ברשימה מופיעות שאינן תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
 .הכריך הרכב את לשנות

 

 פרווה כריכים מפרט 

 

 חמגשיות .12.4

 ע"י קבלן ההסעדה. ת החמגשיותהכנ 

 לפי קביעת הרשות. -עצמאית ע"י הרשות לשטח או בשינוע על ידי הקבלן  שונעויהחמגשיות  

 בקלקר עם ניילון פנימי או בטרמופורט או בקרטון שומר חום. ויארזהחמגשיות  

 החמגשית תכלול: 

 גרם. 7קשיח ועבה, משקל פריט לא ירד מ  –סכין ומזלג חד"פ  .12.4.4.1

 מלח אישי ופלפל אישי. .12.4.4.2

 מפית. .12.4.4.3

 קיסם עטוף. .12.4.4.4

 פרווהכריכים  – 3כ. טבלה

 המוצר שם
כמות /משקל
 העיקרי המרכיב

 בכריך תוספות

 75 כריך טונה

 .חמוץ מלפפון, מיונז: לפחות יכלול הכריך
 

 או זה ברשימה מופיעות שאינן תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
 .הכריך הרכב את לשנות

  70חציל  חכריך סבי
ביצה 1.5ביצה קשה   

 .טחינה: לפחות יכלול הכריך
 

 או זה ברשימה מופיעות שאינן תוספות להוסיף רשאית תהיה הרשות
 .הכריך הרכב את לשנות
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משומר, וסלט אישי  מצונן טרימנה עיקרית, פחמימה, ירקנית, סלט  :חמות לשטח כוללותהחמגשיות ה 

 ושתיה.יה, פרי או קינוח או חטיף מנילח

 מפלסטיק, עם מכסה שקוף ותתאים לשימוש עם מזון חם. , מחולקת לשלושה תאים והייהחמגשית  

 הקבלן יעביר לרשות אישור מהיצרן כי השימוש בחמגשית מתאים למזון. 

 חמגשית מפרט 

 חמגשית – 1טבלה ח.

 מנה מס'
מס' מנות 

 במגוון
 הערות

צמחונית או מנה  מנה בשרית או מנה 1

 לפי קביעת הרשות –טבעונית 

1 

 גרם לפחות. 150שניצל עוף, שניצל הודו = 

 גרם לפחות. 140גולש בקר = 

 גרם לפחות. 140רצועות עוף, רצועות בקר = 

 גרם לפחות. 140יחידות( =  2 –שוקיים עוף )ללא עצמות 

 גרם לפחות. 160צמחוני, טבעוני = 

 לפחות מתוך המבחר היומי בחדר האוכל.גרם  140 1 פחמימה 2

 גרם לפחות מתוך המבחר היומי בחדר האוכל. 100 1 ירקנית 3

 גרם באריזה אישית. 100 –חומוס, טחינה, חצילים  1 סלט אישי 4

 גרם לפחות 100 –סלט ירקות מצונן  1 סלט טרי 5

 גרם לפחות. 120 1  פיתה/לחמנייה 6

 קינוח 7

1 

 היומי בחדר האוכל. בהתאם למבחר –פרי 

 גרם לפחות. 100  –עוגה אישית 

 חטיף אישי נייצר וולי או קורני.

לפי  –ליטר  0.5מ"ל או מים מינרליים  330פחית מוגזת  1 שתייה קלה 8

 קביעת הרשות.
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 כיבודים  .13

 .וישיבות להם נדרש לספק כיבודים הרשות מקיימת מעת לעת, אירועים שונים .13.1

 ברמות שונות.ופרווה או חלבי, בשרי הכיבודים הינם מסוגים שונים,  .13.2

הכיבודים ישמשו את הרשות לאירועים השונים שלה, בהתאם לנוהל פנימי לגבי אלו כיבודים ניתן להזמין לכל סוג  .13.3

מחוץ  אירוע. האירועים יכולים להיות החל מדיונים בחדרי ישיבות ועד טקסים ואירועים ממלכתיים בעלי משתתפים

 לכבאות.

אתר נציבות ארוזים ומוכנים לנקודות שונות ברחבי יהיה אחראי לאספקתם כין את הכיבודים במטבח הרשות ויהקבלן  .13.4

 .הכבאות

וצורת הגשתם, על מנת לדאוג  םכמותהמרכיבים, עם כל סוגי הכיבודים ופירוט כל  חוברת מצולמתכין יקבלן ההסעדה  .13.5

 לאחידות.

 בלעדיות לקבלן ההסעדה וכי הרשות רשאית להזמין כיבודים ואירועים גם מחברות אחרות מובהר בזאת כי לא תינתן .13.6

 .בהתאם לשיקול דעתה

 כללי - כיבודים .13.7

כל הכיבודים כוללים סידור של המוצרים, הבאה לחדר או לנקודה שנקבע במתחם קריית הכבאות ופינוי בסוף  

 הישיבה/דיון/אירוע.

 הכיבוד יסודר בצורה אסטטית ומרשימה.  

הכיבודים כוללים את כלי ההגשה, מפיות, קסמי שיניים, כלי סועד חד"פ או רב פעמי ומלח ופלפל ככל שסוג  

 הכיבוד דורש זאת

 .או בליטות כל כלי ההגשה יהיו מאותו הסוג, ללא פגיעות, שברים או צ'יפים 

 (.הרשותמתכלים )באישור  גםחד פעמיים לכיבודים יהיו מהודרים, איכותיים, קשיחים ואם יידרש הכלים ה 

דקות לפני תחילת  30וודא שהמזגן מופעל מראש( לפחות יבמקום שהוזמן )ועם הכיבוד מוכן הקבלן יהיה  

 חובה על הקבלן להקפיד על לוחות הזמנים. – האירוע/כיבוד.

 ת התמהיל של פריט הכיבוד ואת אחוזי השומן בגבינות.הרשות תוכל לבחור ולשנות א 

כל המוצרים שמוגשים סגורים )כגון שתיה קרה או פריטי שתיה חמה( חייבים להגיע עם תוקף ארוך של לפחות  

 יום. 60

להלן. מוצרים אלו,  6-הספק יתמחר רשימת מוצרים המפורטת בטבלה כ –להלן  6-כיבודים )מוצרי מכולת(, טבלה כ .13.8

חלב, קפה, תה, סוכר וכדומה, משמשים את הרשות למטבחונים השונים במתחם קריית הכבאות. בהתאם לדרישה, 

הספק יספק את המוצרים לנציג הרשות לאחסון במחסן הרשות בלבד. יודגש כי החלוקה של המוצרים למטבחונים, 

 כמות לחלוקה וזמני החלוקה, הינם באחריות הרשות ויבוצעו על ידה לרבות
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 :כיבודים ימפרט .13.9

 

  

 )פירות וירקות( כיבודים – 1כ. טבלה

 פירוט פריט #

 ( סוגים.6) שישה לפחות של מבחרק"ג   1 חתוכים פירות פלטת 1

 בלבד' א מסוג טריים העונה פירות. 

 כתמים וללא מעיכות ללא פירות. 

 לאכילה ומוכנים קלופים שטופים, צבעונית בקומבינציה הגשה. 

 קיווי, , אפרסמון, (ליחידה גרם 100 -מ יפחת)שלא  תפוח, ירוקים ענבים, שחורים ענבים: לדוגמא פירות

, תפוז(, ליחידה גרם 100 -מ יפחת)שלא  אגס, תותים ,מנגו אננס, ,מלון, אבטיח, סברס, רימונים

 .פומלה, דובדבנים, אדומה אשכולית, סיני תפוז, בננות, תאניםקלמנטינה, 

 .הפירות סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות

 .סוגים( 6) שישהשל לפחות  מבחרק"ג   1 שלמים פירות קערת 2

 7-6.5 בגודל, בלבד מובחר מסוג טריים העונה פירות. 

 כתמים וללא מעיכות ללא פירות. 

 צבעונית בקומבינציה הגשה. 

 אפרסק, שזיף, , ליחידה גרם 100 -מ יפחת)שלא  תפוח, ירוקים ענבים, שחורים ענבים: לדוגמא פירות

שסק, , , בננות, תאנים(, , ליחידה גרם 100 -מ יפחת)שלא  אגס, תותים, אפרסמוןנקטרינה, קלמנטינה, 

 .דובדבניםמשמש, 

 .הפירות סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות

 .סוגים( 5) חמישה לפחות של מבחרק"ג )לא כולל את המטבלים(   1 ירקות פלטת 3

 ם.סכו ללא לאכילה המתאים מעוצב בחיתוך" 

 מטבלים ושני זיתים בתוספת. 

 פטריות, צנונית, שרי עגבניות, מלפפונים, קולרבי, סלרי, צבעוניים פלפלים, גזר: לדוגמא ירקות. 

 טיבול עשבי, בטעמים גבינות, שמנת גבינת, האיים אלף רוטב, פסטולדוגמא:  מטבלים. 

 והמטבלים הירקות סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 
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 (ופרווה )חלבי כיבודים – 2כ. טבלה 

 פירוט פריט #

 .לפלטה גבינות גרם  1,700 עממית גבינות פלטת 1

 קשות( 4) וארבע( רכות 2) שתיים( סוגי גבינות עממיות מהן 6של לפחות שישה ) מבחר. 

 זיתודר לבנה', קוטג, תיבול בעשבי לבנה גבינה: לדוגמא רכות גבינות. 

 גאודה ,קשקאוול, פטה, בולגרית, צפתית, צהובה גבינה: לדוגמא קשות גבינות. 

   הגבינות סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 300 קשה גבינה כל גרם. 

 250 רכה גבינה כל גרם. 

 כריכים מיני פלטת 2

 חלביים
 10 אישי כריך מיני' יח. 

 מקושטים ודגנים לבן מלחם לחמניות חציאו  באגט פרוסותסובין או  מקמחבלחמניות  כריכים 

 .טריים ירקות של בחיתוכים

 עם וביצה טונה, ופטריות עגבנייה עם צהובה גבינה, ובזיליקום פסטו עם מוצרלה: למילויים דוגמא 

 , אבוקדו עם פטה. ירק חביתת, שמנת גבינת, ופסטו בולגרית גבינה, עירית

   ואת סוג הלחם. המילוי יהרשות תהיה רשאית לקבוע את סוג 

 .אישי קיש' יח  15 אישיים קישים פלטת 3

 קיש.-מיני סוגי( 4) ארבעה לפחות של מבחר 

 ס"מ ליחידה. לפחות 5.5 קוטר 

 ועגבניות גבינות, חצילים, בטטה, ירקות, פטריות, ברוקולי, תרדלמילויים:  דוגמא. 

   .הרשות תהיה רשאית לקבוע את סוגי המילוי 

 .סביח פיתהמיני ' יח  10 סביח פיתהמיני  פלטת 4

 חמוץ ומלפפון קשה ביצה חציל, טחינה: סביח במילוי פיתה מיני 

פיתה  מיני פלטת 5

 תוניסאי
 10 תוניסאי פיתה מיני' יח. 

 ועלי קשה ביצה, זיתים, פיקנטי טונה"א, תפו, כבוש לימון: יתוניסא במילוי מלאה חיטה פיתה מיני 

 .פטרוזיליה

 בריוש לחמניות פלטת 6

 במילוי
 10 בריוש לחמניות' יח. 

 בתוספת מילוי ירקות וירקות אנטיפסטי. בריוש לחמניות 

 מילוי סוגי( 4) הארבע לפחות של מבחר. 

 תיבול, ממרח ביצים גבינת שמנת ועשבי למילוי: ממרח טונה וירקות, ממרח בולגרית, גואקמולי דוגמא  . 

 המילוי סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 
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 (ופרווה )חלבי כיבודים – 2כ. טבלה

 פירוט פריט #

 .אמריקאי בייגל' יח  10 אמריקאי בייגל פלטת 7

 ירקות ותוספת מעושן וסלמון שמנת במילוי כפרי או לבן אמריקאי בייגל. 

 .פרנה מיני' יח  10 פרנה מיני פלטת 8

 עם מילוי ובתוספת ירקות טריים. ספרדי לחם פרנה מיני 

 מילוי סוגי( 4) הארבע לפחות של מבחר. 

 אבוקדו, קלוי חציל טחינה, מיובשות עגבנות עם בולגרית, ביצים סלט, טונה ממרח: למילוי דוגמא ,

 .וסלמון שמנת

 המילוי סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 מינילחמניות  פלטת 9

 דגנים משלוש ביס
 20 דגנים. הס משלושימיני ב לחמנייה' יח 

 עם מילוי ובתוספת ירקות טריים. דגנים ביס מיני לחמניות 

 מילוי סוגי( 4) הארבע לפחות של מבחר. 

 וזיתים פטה גבינת, וסלמון שמנת, צפתית, בולגרית, טונה ממרח, ביצים סלט: למילוי דוגמה. 

 המילוי סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 .טורטייה מיני' יח  40 טורטייה מיני פלטת 10

 מקמח מלא או קמח לבן עם מילוי ובתוספת ירקות טריים )תרד ועגבניות(. טורטייה מיני 

 מילוי סוגי( 4) ארבעה לפחות של מבחר. 

 פטה גבינות, קשה וביצה קלויים חצילים, וצנוברים פסטו בולגרית, שמנת וגבינת סלמון : למילוי דוגמא 

 .טונה, גוואקמולי, קלויים ופלפלים

 והמילוי הקמח סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 .טורטיות' יח  20 טורטיות פלטת 11

 תרד ועגבניות(. טריים ירקות ובתוספת מילוי עם לבן קמח או מלא מקמח טורטייה( 

 מילוי סוגי( 4) ארבעה לפחות של מבחר. 

 פטה גבינות, קשה וביצה קלויים חצילים, וצנוברים פסטו בולגרית, שמנת וגבינת סלמוןלמילוי:  דוגמא 

 .טונה, גוואקמולי, קלויים ופלפלים

 והמילוי הקמח סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 
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 (ופרווה )חלבי כיבודים – 2כ. טבלה

 פירוט פריט #

 ברוסקטה פלטת 12

 קוקטייל
 35 ברוסקטה' יח. 

 עם מילוי ובתוספת ירקות טריים. צרפתי בגט פרוסות 

 מילוי סוגי( 5) חמישה לפחות של מבחר. 

 קלוי חציל אבוקדו, טונה, בולגרית, וסלמון שמנת, צפתית, קלויים ופלפלים פטה: למילוי דוגמא ,

 .מיובשות ועגבניות פסטו בולגרית

 המילוי סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 .סושי רול' יח  60 סושי פלטת 13

 רולים( 5) השיחמ לפחות של מבחר. 

 אבוקדו, צמחוני, טונה טאמגו,   לסוגי רול: פוטומאקי סלמון, ספייסי טונה, אינסייד אאוט סלמון, דוגמא

 מאקי סלמון, מאקי טונה.

 הרול סוגי את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 .גבינה בוריקטס' יח  20 בורקיטס פלטת 14

 חמוץ ומלפפון טחינה, קשה ביצה, קלוי חציל: מילוי עם פריך מבצק גבינה בוריקטס. 

 יח' קרואסון חמאה.   15 קרואסון פלטת 15

 ובתוספת ירקות טריים.  מילוי עם חמאה בטעם גדול קוראסון 

 קממבר גבינת, גוואקמולי, ביצים סלט, פטה גבינת, וסלמון שמת גבינתלמילוי:  דוגמא. 

 המילוי סוגתהיה רשאית לקבוע את  הרשות. 

 .סלמון שיפודי' יח  15 סלמון שיפודי פלטת 16

 50 שיפוד בכל סלמון גרם. 

 בצד. רוטב עם סלמון שיפודי 

 מיני כוסות פלטת 17

 מוזלי
 12 מוזלי מיני כוסות' יח. 

 חתוכים טריים פירות, גרנולה בתוספת יוגורט עם מוזלי מיני כוסות. 

 סילאן וקערית דבש קערית. 

 קשה ביצהתוספת  18

 למנות כיבוד
  1 .יח' ביצה קשה ללא קליפה 
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 )חגים( כיבודים – 3.כ טבלה

 פירוט פריט #

 .דבש גרם 100 -ו עץ תפוחי גרם  500 השנה ראש פלטת 1

  גרם תפוחים. 500לפחות  -רבעי תפוח עץ 

  100 בקערה דבש גרם. 

 .יבשים פירות גרם  500 יבשים פירות פלטת 2

 סוגים( 6) שישה לפחות של מבחר. 

 פפאיה ,משמש, אננס, בננות, צימוקים, תאנה, תמר, שזיף. 

 .המן אוזני"ג ק  1 המן אוזני פלטת 3

 המן אוזנימילויים ל ( סוגי2) שני לפחות של מבחר. 

 שוקולד.  ,למילוי: פרג דוגמא 

 המילוי סוג את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 .סופגניות מיני' יח  15 סופגניותמיני  פלטת 4

 ( מיני סופגניות.3) השל לפחות שלוש מבחר 

 גרם 80: סופגנייה משקל. 

 חלבה, שוקולד, פטסייר קרםלמילוי: ריבה, ריבת חלב,  דוגמא. 

 המילוי סוג את לקבוע רשאית תהיה הרשות. 

 

 (מאפים ועוגיות ) כיבודים – 4.כ טבלה

 פירוט פריט #

 .בורקסים"ג ק  1 מלוחים מאפים מגש 1

 וקערת רוטב עגבניות סוגי בורקס (4) הארבעשל לפחות  מבחר. 

 פילס, תרד פילס"א, תפו בורקס, גבינה פילס: בוריקטס, בורקס גבינה משלוש, מאפיםלסוגי  דוגמא 

, זיוה בולגרית, פילס פיצה, פילס קשקבל, אצבעות פילס ותרד קשקבל פילס, נבטים פילס, פטריות

 גבינות קשבל.

 המאפיםתקבע את סוגי  הרשות . 

 .מתוקים מאפים"ג ק  1 מתוקים מאפים מגש 2

 מתוקים מאפים סוגים( 4) הארבע לפחות של מבחר. 

 גביניות ריקוטה, דייניש תפוחי עץ. בלגי שוקולד קוראסון, חמאה קוראסון: מאפים לסוגי דוגמא ,

 רוגלך, קורסאון שקדים. 

 המאפים סוגי את תקבע הרשות. 

 יבשות עוגיות מגש 3

 מתוקות
 500 מתוקות. יבשות עוגיות גרם 

 עוגיות סוגי( 5) השיחמשל לפחות  מבחר. 

 שוקו עוגיותלסוגי עוגיות: עוגיות חמאה, עוגיות וניל, עוגיות טחינה, עוגיות שוקלד צ'יפס,  דוגמא-

 מעמול. ,ריבה עם חמאהוניל, רולדת תמרים, סהרוני שקדים, עוגיות 

 העוגיות סוגי את תקבע הרשות. 

 יבשות עוגיות מגש 4

 מלוחות
 500 מלוחות יבשות עוגיות גרם. 

 עוגיות סוגי( 5) השיחמ לפחות של מבחר. 

 הספק קביעת לפי סוגים. 
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 (שתייה) כיבודים – 5.כ טבלה

 פירוט פריט #

 מ"ל. 330שתייה מוגזת  פחית  מוגזתפחית שתייה קלה  1

 טמפו/קלים למשקאות המרכזית החברה תוצרת. 

 הרשות ידי על תקבע הפחית תכולת. 

 מ"ל. 330מוגזת לא שתייה  פחית  מוגזתלא פחית שתייה קלה  2

 לימונדה, בננה תות מיץ, תפוזים מיץ, ענבים מיץ: תכולה. 

 הרשות ידי על תקבע הפחית תכולת. 

 - מוגזת קלה שתייהבקבוק  3

 ליטר 1.5
 ליטר 1.5 מוגזת שתייה עם בקבוק. 

 או טמפו קלים למשקאות המרכזית החברה תוצרת. 

 תקבע על ידי הרשות. הבקבוק תכולת 

שתייה קלה לא מוגזת  בקבוק 4

 ליטר 1.5 -
 ליטר. 1.5 מוגזת לא קלהעם שתייה  בקבוק 

 לימונדה, בננה תות מיץ, תפוזים מיץ, ענבים מיץ: תכולה. 

 הרשות ידי על תקבע הבקבוק תכולת. 

5 
 ליטר. 0.25 סודה המכיל זכוכית בקבוק  ליטר 0.25 סודה בקבוק

 ליטר 1 בקבוק   )מיץ ענבים( תירושיין  בקבוק 6
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 )מוצרי מכולת( כיבודים – 6כ. טבלה

 פירוט פריט #

 .גרם 150 עלית טורקי קפה  עלית טורקי קפה 1

 עלית חברת תוצרת. 

 .גרם 200 עלית נמס קפה  עלית נמס קפה 2

 עלית חברת תוצרת. 

 .גרם 200'קובס ג קפה  ג'קובס  קפה 3

 .גרם 200 קלאסי ארומה קפה  קאלסי ארומה קפה 4

 עלית חברת תוצרת. 

 .גרם 200'ויס צ'ס טסטר סמנ קפה  'ויסצ'ס טסטר נמס קפה 5

 אסם חברת תוצרת. 

 .נייר באריזת"ג ק 1 לבן סוכן  לבן סוכר  6

 .לפחות טבליות 700 סוכרזית   סוכרזית 7

 לחיצה בכל אחת טבליה הוצאת המאפשרת פטנט באריזת. 

 .גרם 500 שוקולית  שוקולית 8

 עלית חברת תוצרת. 

 .ליטר 1  - 3% חלב קרטון  3% חלב 9

 ליטר. 1  - 1%חלב  קרטון  1% חלב 10

 .ליטר 1 סויה חלב משקה קרטון  סויה חלב משקה 11

 .שקיקים 100 קלאסיק ויסוצקי תה  קלאסיק ויסוצקי תה 12

 .שקיקים 100 ליפטון לייבל יילו תה  יילו לייבל ליפטון  תה 13
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 אירועים וכנסים  .14

וברמות שונות של  האירועים הינם ברמות שונות, חלבי או בשרי במהלך השנה. שוניםהרשות מקיימת אירועים  .14.1

 .תפריטים

 לרבות מנה עיקרית. ,עצמית בהגשה הגבלה ללא יסופקובאירועים וכנסים  הארוחה מרכיבי כל .14.2

 ,גם מחברות אחרות אירועים וכנסיםמובהר בזאת כי לא תינתן בלעדיות לקבלן ההסעדה וכי הרשות רשאית להזמין  .14.3

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

תפריט מבחר מנות לבחירה, בהתאם לכמויות המצוינות במפרטים להלן, להרכבת הקבלן ההסעדה בכל הזמנה יגיש  .14.4

 .כל סוג של אירועל

 .והכנסים אירועיםהציוד מלא להפעלת את כוח האדם הנדרש ויספק שהאירוע יוזמן ממנו(  כאשר ) ההסעדה קבלן .14.5

המזנונים,  אספקתהפעלה מלאה של האירוע )קצה לקצה( משלב הכנת המזון, עריכת האירוע, אחראי להקבלן  .14.6

 , כולל ניקיון מלא.השולחנות והכיסאות, כלי הסועד, כלי ההגשה, הגשת המזון, ניקיון וחיסול האירוע בסיומו

 ברשות יבוצעו בהגשת מזון ע"ג מזנונים. האירועים .14.7

 הגדרת כמות מזנונים: .14.8

 סועדים. 70מזנון לכל  –עיקרית ופחמימה יחד  

 איש. 70איש + מזנון פחמימות לכל  70מזנון לכל  –עיקרית לחוד  

 איש. 70( לכל 1מזנון סלטים ולחם אחד ) 

 איש.  70( לכל 1מזנון אחד ) –קינוחים  

 שילוט המנות: .14.9

 שלט קטן ומעוצב עליו רשום שם המנה ותיאור קצר שלה. הבמזנונים יהי הכל מנליד  

 השלטים יודפסו בעברית )אנגלית תתווסף על פי דרישה(. 

 ע"י הרשות. השילוט ועיצובו יאושרו מראשועל חשבונו. קבלן ההסעדה  מטעםהשלטים יוכנו ע"י מעצב גרפי  

 אין לרשום בכל מקרה שלטים בכתב יד. 

 10%לפחות   מזון וציוד נלווה לכמות נוספת שללקבלן ההסעדה יערך , מסוימתכמות מוזמנים הזמנת אירוע לעל כל  .14.10

רק אם בסופו של דבר . מחיר המנות הנוספות ישולם מהכמות המוזמנת, על מנת שיוכל לתת מענה למוזמנים נוספים

 .הנוספת ולאחר אישור הרשות תנצרכה הכמו

 כי מגוון התפריט כולו )מזון ומשקאות( יספיק למהלך האירוע ועד לסיומו.קבלן יוודא ה .14.11

 .ינם משקלי מינימוםהמשקלים המוגדרים בהמשך ה .14.12

 עודף שמן.יכיל ולא מידי יש להקפיד כי המזון לא יהיה חריף  .14.13

 ללא אישור מראש. שנקבעוהספק לא יעשה שום שינוי בתפריט או בהרכב המנות  .14.14

( תוספות 2ללא גלוטן שתכלול מנה עיקרית + שתי ) ותמנמס' בכל אירוע יביא קבלן ההסעדה )במידה ויתבקש מראש(  .14.15

 המנה תתומחר כמו שאר המנות באירוע. – ללא גלוטןמיצרן עם רישיון וההסמכה לספק מנות 

 מפרט לאירועים וכנסים בשריים .14.16

 :בהרכבי מנות שוניםאירועים תפריטי המפרט כולל מס' סוגי  

 מזנון בשרי איכותי .14.16.1.1

 מזנון בשרי רגיל .14.16.1.2

 מזנון צלחת מזלג בשרי .14.16.1.3

 מזנון גריל ישראלי .14.16.1.4
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 מזנון בשרי איכותי : 1- אירועים וכנסים טבלה

 תיאור 'מס

 'מס

מנות 

 במגוון

 הערות

1 
 מנה

 עיקרית
3 

  גרם )משקל נטו לאחר  350 כמות לסועד, מינימום )אחד מכל סוג( ( סוגים3שלושה ) –מנה עיקרית

 .סוגים 15בישול וללא רוטב או ירקות, לבחירה מתוך 

 אסאדו. ,פילה ,סינטה ,אנטריקוט –בקר כגון  .1

 .השווארמה עוף )פרגית(, עופות במעשנ –עוף כגון   .2

 פילה פורל. ,פילה בס ,פילה דניס ,פילה מושט ,פילה סלמון נוורווגי –דג )פילה בלבד( כגון  .3

 8 סלטים 2

  סוגים. 25לבחירה מתוך  ,גרם 100מינימום כמות לסועד  ,( סוגים8שמונה ) –סלטים 

 סלטים טריים הדורשים תיבול ברגע האחרון יתובלו במקום בסמוך להגשתם. .1

פטריות טריות, פיצוחים, עגבניות מיובשות,  תוספות כגון:איכותי יכילו הבשרי הסלטים במזנון ה .2

 תחתיות ארטישוק וכיו"ב.

3 
 תוספת

 פחמימה
2 

  לבחירה  ,גרם 180משקל מינימום למנה לסועד  ,( סוגים2לפחות שני ) –תוספות על בסיס פחמימות

 סוגים. 10מתוך 

4 
 תוספות

 חם ירק
1 

  )לבחירה מתוך  ,גרם 100למנה לסועד  במשקל מינימום(, 1) סוג אחד –תוספות על בסיס ירקות )חם

 .סוגים 10

 5 לחמים 5

 ( סוגי לחמים/לחמניות 5מבחר של חמישה )(כולל לחם מחמצת ולחם מקמח מלא) וממרחים 

 .כל סוגי הלחם יספיקו עד סיום האירוע 

 ( סוגי ממרחים 3לפחות שלושה )– /קרם חצילים. טפנד זיתים/ פלפלים/ עגבניות מיובשות/ פסטו 

 4 קינוחים 6

  סוגים. 20לבחירה מתוך  ,גרם 150משקל מינימום לסועד  ,( סוגים4ארבעה ) –קינוחי פרווה איכותיים 

  סחלב, סופלה, שטרודלים. –אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה חם 

 .אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה על בסיס פירות 

7 

עמדת 

שתייה 

 חמה

 

2 
 )קפה אספרסו )עמדת אספרסו  

  בטעמיםנענעתה עם , 

 העמדה ללא חלב. 

8 

 עמדת

 שתייה

 קרה

6 
  מים מינרליים, תפוזים ולימונדה. –שתיה קרה 

  ( סוגי בקבוקי 3שלושה )פפסי/קולה-קוקה מתוצרת ליטר או אישיים )לבחירת הרשות( מוגזים 1.5. 
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 מזנון בשרי רגיל : 2- אירועים וכנסים טבלה

 תיאור 'מס

 'מס

מנות 

 במגוון

 הערות

1 
מנה 

 עיקרית
3 

  גרם )משקל נטו לאחר  350 , מינימום כמות לסועד)אחד מכל סוג( ( סוגים3שלושה )   –מנה עיקרית

 .סוגים 15בישול וללא רוטב או ירקות, לבחירה מתוך 

 כתף בקר, מוקפצים, שיפודים, רוסטביף, פופייט וקדירות. –בקר כגון  .1

 חזה עוף ממולא, פרגית. ירכיים עוף, קדירות, שניצלונים, –עוף כגון   .2

 נסיכת הנילוס, פילה אמנון, סול. –דג )פילה בלבד( כגון  .3

 8 סלטים 2
  סוגים 25לבחירה מתוך  -גרם 100( סוגים )מינימום כמות לסועד 8שמונה ) –סלטים(. 

 .סלטים טריים הדורשים תיבול ברגע האחרון יתובלו במקום בסמוך להגשתם 

3 
תוספת 

 פחמימות
2 

  לבחירה  -גרם  180( סוגים )משקל מינימום למנה לסועד 2לפחות שני ) –תוספות על בסיס פחמימות

 סוגים(. (10עשרה )מתוך 

4 

תוספת 

ירקות 

 חמים

1 
  )לבחירה מתוך  -גרם  100סוג אחד )במשקל מינימום למנה לסועד  –תוספות על בסיס ירקות )חם

 ( סוגים(.10עשרה )

 5 לחמים 5

  כולל לחם מחמצת ולחם מקמח מלא וממרחים -( סוגי לחמים/לחמניות5חמישה )מבחר של 

 .כל סוגי הלחם יספיקו עד סיום האירוע 

 ( סוגי ממרחים 3לפחות שלושה )– פסטו/עגבניות מיובשות/פלפלים/טפנד זיתים/קרם חצילים. 

 4 קינוחים 6

  20לבחירה מתוך  -גרם  150 ( סוגים )משקל מינימום לסועד4ארבעה ) –קינוחי פרווה איכותיים 

 סוגים(.

 .אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה חם 

 .אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה על בסיס פירות 

7 

 עמדת

 שתייה

 חמה

2 
 נענע עם תה( + אספרסו)עמדת  אספרסו קפה 

 חלב ללא העמדה. 

8 

 עמדת

 שתייה

 קרה

6 
  מים מינרליים, תפוזים ולימונדה. –שתיה קרה 

 פפסי/קולה-קוקה מוגזים( הרשות)לבחירת  אישיים או ליטר 1.5 בקבוקי סוגי( 3) שלושה. 
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 מזנון צלחת מזלג בשרי : 3- אירועים וכנסים טבלה

 תיאור 'מס

 'מס

מנות 

 במגוון

 הערות

1 
 מנה

 עיקרית
3 

 ( סוגים המתאימים לאכילה בעמידה ללא צורך בסכין וחיתוך 3שלושה )-  לסועד ברוטו מינימום כמות

 סוגים 15גר', לבחירה מתוך  200

 שיפודוני פילה בקר, קבבוני טלה על מקל קינמון, רול סינטה מיני, נתחים מוקפצים. –בקר כגון  .1

 שיפודוני פרגית, פופייט מיני במגוון מילויים, מוקפצים, חזה עוף מיני על מצע. –עוף כגון .2

 או פילה דניס או נסיכת הנילוספילה סלמון נורווגי או פילה מושט  –דג )פילה בלבד(  .3

 .לפחות אחת המנות תהיה מעוצבת על צלחת קטנה ותכלול פחמימה/ירק מתאימה .4

 8 סלטים 2

  סוגים(. 25לבחירה מתוך  -גרם  100( סוגים )מינימום כמות לסועד 8שמונה ) –סלטים 

 ( סוגי סלטים יוגשו בכוסיות שקופות קטנות.2לפחות שני ) .1

 .תיבול ברגע האחרון יתובלו במקום בסמוך להגשתם סלטים טריים הדורשים .2

3 
תוספת 

 פחמימות
2 

  10לבחירה מתוך  -גר'  150( סוגים )משקל מינימום סועד 2לפחות שני ) –תוספות על בסיס פחמימות 

 סוגים(.

 .יש להתאים את התוספות לצלחת מזלג ולא לשלב תוספות הדורשות חיתוך בסכין ע"י הסועד 

4 
תוספת 

 חםירקות 
1 

  )10לבחירה מתוך  -גרם  100סוג אחד )במשקל מינימום למנה לסועד  –תוספות על בסיס ירקות )חם 

 סוגים(.

 .ניתן לשלב עמדות הכוללות עיצוב צלחת המורכבת ממנה עיקרית, פחמימה, ירק ורוטב 

5 
קינוחים 

 איכותיים
4 

  סוגים(. 20לבחירה מתוך  -גרם  150( סוגים )משקל מינימום לסועד 4ארבעה ) –קינוחים איכותיים 

 יוגשו בכוסיות קטנות שקופות. 4(  קינוחים מתוך ה 2לפחות שני ) .1

6 

עמדת 

שתייה 

 חמה

2 
 .קפה אספרסו )עמדת אספרסו( + תה עם נענע ללא חלב 

7 

 עמדת

 שתייה

 קרה

6 

  מים מינרליים, תפוזים ולימונדה. –שתיה קרה 

 ( סוגי בקבוקי 3שלושה )או משקה   פפסי/קולה-קוקה אישיים )לבחירת הרשות( מוגזיםליטר או  1.5

 מקביל ברמתו ואיכותו לפי אישור הרשות.
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 מזנון גריל ישראלי : 4- אירועים וכנסים טבלה

 תיאור 'מס

 'מס

מנות 

 במגוון

 הערות

1 
 מנה

 עיקרית
5 

  סוגים(. 10לבחירה מתוך , גר' 350לסועד ברוטו מינימום כמות  ( סוגים, )5חמישה ) –מנה עיקרית 

 יפודי פרגית, סטייק פרגית, חזה עוף בגרילש .1

 פרגית = ירך עוף ללא עור ועצמות, ללא סחוסים ושטפי דם.

 קבבונים על מקל קינמון, קבב כבש, קבב פרגיות, המבורגר מיני בלחמניה. .2

 גרם(. 120מיושנים )נתחים של   ( או סטייק של אנטריקוט/ סינטהלשיפוד גרם 90שיפודים ) .3

 אסאדו בפריסה לעיני הסועדים. .4

 נקניקיות מרגז או צ'וריסוס. .5

 סלמון או בס או מושט או דניס. –פילה דג  .6

 מנה צמחונית איכותית. .7

 8 סלטים 2

  סוגים(  25לבחירה מתוך  -גרם  150( סוגים )מינימום כמות לסועד 8שמונה )–סלטים מתאימים לגריל 

  חומוס, טחינה, חמוצים מעורב, זיתים, פלפל חריף, סחוג,  –יתאימו לגריל ויכללו בין השאר הסלטים

 חצילים במגוון טעמים, סלט עגבניות חריף, סלט ירקות קצוץ וכדומה

 (  סוגי לחמים מובחרים, פיתות מיני, לאפות.3מבחר שלושה )  3 לחמים 3

 2 פחמימות 4

  10לבחירה מתוך  -גרם  150סוגים )במשקל מינימום למנה  2לפחות  –תוספות על בסיס פחמימות 

 סוגים המתאימים לגריל(.

 או ציפס.  תפו"א גמדי או פלחים או בנייר כסף .1

 אורז מג'דרה, אורז מקלובה, אורז לבן עם בר, אורז פסטו. .2

5 
 תוספת

 חם ירקות
1 

  )סוגים  10לבחירה מתוך  -גרם  100אחד )במשקל מינימום למנה סוג  –תוספות על בסיס ירקות )חם

 המתאימים לגריל(.

 ( סוגי ירקות קלויים בגריל.3שלושה ) –אנטיפסטי  .1

 שעועית ירוקה שלמה מוקפצת. .2

 .יפילה חציל קלו .3

6 
 קינוחי

 פרווה
3 

  סוגים בניהם  20לבחירה מתוך  -גרם 200( סוגים )משקל מינימום למנה 3שלושה )–קינוחי פרווה

 סחלב ומלאבי(.

7 
שתייה 

 חמה
3 

  קפה אספרסו )עמדת אספרסו( + תה עם נענע 

  ללא חלב.העמדה 

8 

 עמדת

 שתייה

 קרה

6 

  מים מינרליים, תפוזים ולימונדה. –שתיה קרה 

 ( סוגי בקבוקי 3שלושה )או משקה   פפסי/קולה-קוקה ליטר או אישיים )לבחירת הרשות( מוגזים 1.5

 מקביל ברמתו ואיכותו לפי אישור הרשות.
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 חלבייםמפרט לאירועים וכנסים  .14.17

 

 הגדרת עמדת שתייה חמה .14.18

 העמדה תהיה עצמאית ותופעל ע"י עובד/ים של קבלן ההסעדה. 

 מזנון חלבי  : 5- אירועים וכנסים טבלה

 תיאור 'מס

 'מס

מנות 

 במגוון

 הערות

 1 מנה דג 1

  משקל נטו לאחר בישול וללא רוטב או ירקותברוטו לסועד  גרם 200 , מינימום כמות לסועדמנת דג(). 

 עם רוטב בצד סלמון שיפודי 

 50 שיפוד בכל סלמון גרם. 

2 
 מנות

 לבחירה
5 

 5  ברוטו לסועד מתוך הרשימה הבאה: גרם 350 מינימום כמות לסועדלבחירת הרשות,  מנותסוגי 

 מיני כריכים חלבי .א

 קישים אישיים .ב

 מיני פיתה תוניסאי .ג

 טורטיות במילוי .ד

 מיני טורטיות במילוי .ה

 ברוסקיטה קוקטייל .ו

 סושי .ז

 לוייאסון במוקר .ח

 בייגל אמריקאי במילוי .ט

 ת בריוש במילויולחמני .י

 לחמניות מיני ביס .יא

  לעיל 13כיבודים בסעיף מופיע בטבלת בהתאם לתיאור המנות. 

3 
פירות 

 וירקות
2 

 .פירות וירקות, חתוכים בעיצוב על מגשי הגשה 

 ברוטו לסועד גרם 150 כמות לסועדמינימום 

 לעיל. 13תיאור המנות בהתאם למופיע בטבלת כיבודים בסעיף 

 4 קינוחים 6

 20לבחירה מתוך  -גרם  150( סוגים )משקל מינימום לסועד 4ארבעה ) –איכותיים ם חלביים קינוחי 

 סוגים(.

 .אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה חם 

  בסיס פירות.אחד הקינוחים בכל אירוע יהיה על 

7 

 עמדת

 שתייה

 חמה

2 
 נענע עם תה+ קפה מגורען  ,(אספרסו)עמדת  אספרסו קפה 

 חלב כוללת העמדה. 

8 

 עמדת

 שתייה

 קרה

6 

  מים מינרליים, תפוזים ולימונדה. –שתיה קרה 

 פפסי/קולה-קוקה מוגזים( הרשות)לבחירת  אישיים או ליטר 1.5 בקבוקי ם נוספיםסוגי( 3) שלושה  

 או משקה מקביל ברמתו ואיכותו לפי אישור הרשות.
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שחור, נטול קופאין, מגוון מוצרי  העמדה תספק מיחם חשמלי איכותי בצורת סמובר מנירוסטה עם מוצרי קפה 

 תיונים בטעמים, רגיל וירוק. -תה

 ינוקה יסודי לפני תחילת הכנס בעזרת חומר להברקת נירוסטההמיחם  

 גיבוי במטבח האחורי.כבאירועים גדולים יכין קבלן ההסעדה מים רותחים  

 כל הקפה והתה יהיו באריזות אישיות ממותגות 

 .עלית, לנדוור, טסטר צ'ויס, נסטלה –הקפה יהיה מחברות מובילות בלבד  

 .ליפטון, וויסוצקי –לבד התה הארוז יהיה מחברות מובילות ב 

לייט מנות, סוכרזית, חלב סויה, נענע טריה, רמוצרים נלווים בכל עמדה: סוכר לבן מנות, סוכר חום מנות, סוכ 

 ומקלות קינמון קצרים.   לימון טרי

 .הנענע, הלימון הפרוס ומקלות הקינמון יוגשו בכלי זכוכית דקורטיביים 

 ה לפני מועד פתיחת הכנס/האירוע, לאורך כל האירוע או היום, עד העמדה תהיה מוכנה ופעילה החל מחצי שע 

 לשעה שנקבעה עם הרשות, ללא תלות במועדי הגשת הכיבוד. 

 העמדה תכלול את הציוד הבא: 

 כפיות רגילות. .14.18.11.1

 כוסות הפוך רגיל + תחתית. .14.18.11.2

 כוסות זכוכית עם ידית )מאג( לתה. .14.18.11.3

 .8ozכוסות נייר עם מכסה  .14.18.11.4

 בוחשנים. .14.18.11.5

 סועדים(. 150-)עמדה אחת  ל 1:150חמה תהיה ביחס של  כמות עמדת שתיה 

 העמדת שתיה קרהגדרת  .14.19

 העמדה תהיה על שולחן מזנון, תופעל ע"י עובד/ים של קבלן ההסעדה ותכיל את המרכיבים הבאים: 

 למזיגה עצמית. ,תוצרת ישראלית, מוגשים בדיספנסרים שקופים מעוצבים –מים מינרלים קרים  

למזיגה  ,מיצים טבעיים "סחוט טרי" בטעמים: תפוזים ולימונדה, מוגשים בדיספנסרים שקופים מעוצבים 

 עצמית.

או כל משקה אחר  רגילים ודיאטאו "פפסי קולה" קולה" -ליטר, ממשפחת "קוקה 1.5משקאות תוססים  

 .מקביל ברמתו או איכותו לפי אישור הרשות

 עה לפני מועד פתיחת הכנס/אירוע.העמדה תהיה מוכנה ופעילה החל מחצי ש 

 העמדה תכלול כוסות שתיה קרה מפולשות, קרח ולימון פרוס. 

 העמדה תכלול כוסות שתיה חד פעמיות במידה ותהיה דרישה מהרשות. 

מ"ל, שקופות ואיכותיות שאינן נשברות בקיפול ועומדות יציב עם או בלי  180/250כוסות חד"פ יהיו בנפח  

 משקה.

 שתיה: – הוראות כלליות 

בכל האירועים ידאג הקבלן לקרח עבור השתייה ויקפיד כי כל השתייה הקרה תוחזק בקירור עד  .14.19.8.1

 לסועדים. התחילת האירוע ותוגש קר

 מזנוני השתייה יהיו שונים ממזנוני המזון. .14.19.8.2

 הגדרת כלי סועד, הגשה ובישול לאירועים .14.20

יסופקו על ידי הקבלן ויאושרו מראש  לצורך הפעלת האירועיםסועד לכל כלי המטבח, הבישול, ההגשה  

 .לשימוש על ידי הרשות

 כל המנות יוגשו בכלים רב פעמיים מאיכות מעולה. 

הכולל את כל כלי ההגשה של האוכל על המזנונים  ,פעמי-ציוד הגשה רב .14.20.2.1

)קערות/מגשיות/צלחות/כפות הגשה( וכלי האוכל של הסועדים )צלחות, כוסות, ספלים, סכו"ם(, 

 .ומהודרות נייר איכותיות מפות ומפיות

כמו כן יכללו הכלים את כלי מרכז השולחן )באישור הרשות(: מלח ופלפל, נר או צנצנת עם פרח  .14.20.2.2

 לבחירת הרשות.

 חובה כי הכלים באירוע יהיו מאותו סוג, שלמים, ללא צ'יפים ויבשים לאחר שעברו "פילוש". 
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 רזרבה.קבלן ההסעדה ידאג לכמות כלים מספקת לכל אירוע כולל  

 אין לשטוף כלים במהלך האירוע.  .14.20.4.1

 יש להתארגן מראש על כמות כלים מספקת. .14.20.4.2

כל הכלים והסכו"ם יעברו ניגוב בעזרת נייר חד"פ )"פוליש"( ויצאו לסועדים יבשים, מבריקים  .14.20.4.3

 וללא סימני מים.

 הכלים יוצגו לנציג הרשות לפני תחילת ההתקשרות ויקבלו את אישורו. 

( סוגים מכל כלי )סועד והגשה( בתחילת ההתקשרות ונציגי 2לפחות שני )קבלן ההסעדה יציג  .14.20.5.1

 הרשות יוכלו לבחור מבניהם.

נוספים, יראה להם קבלן ההסעדה סוגים נוספים  םבמידה ונציגי הרשות ירצו לראות סוגי .14.20.5.2

 לבחירה.

 הקבלן ידאג לכול ציוד ההגשה, הבישול וכלי הסועד. 

 דאג לכיסאות ושולחנות.י הקבלן 

 ת שומרת לעצמה את הזכות לספק ציוד באופן עצמאי כתוספת לציוד שיספק הקבלן לאירוע.הרשו 

 הגדרת הכלים הרב פעמיים: 

 כל הכלים יוצגו לפני תחילת ההתקשרות לאישור הרשות. .14.20.9.1

 ארגזים, סלסלות, כלי נירוסטה ו/או נחושת. –מתקנים דקורטיביים ללחם  .14.20.9.2

 בוצ'ר עץ מיוחד לחיתוך + סכין. .14.20.9.3

 קערות ופלטות שטוחות. –לסלטים כלי הגשה  .14.20.9.4

מחבתות נחושת, קדירות וסירי נירוסטה, שפינדישים  –כלי הגשה מיוחדים למנות החמות  .14.20.9.5

 מיוחדים.

 כפות חלוקה, מלקחיים, טרוודים, מצקות מרק, מצקות לרוטב . .14.20.9.6

 כלי סוכר. .14.20.9.7

 מלחיות . .14.20.9.8

 מטחנות פלפל שחור . .14.20.9.9

 בצבע לבן.ס"מ לפחות, פורצלן איכותי  20צלחות לסלטים קוטר  .14.20.9.10

 ס"מ לפחות, פורצלן איכותי בצבע לבן. 25צלחות למנות עיקריות קוטר  .14.20.9.11

 צלחות קטנות, כוסות ושאר כלי הגשה למזון מסתובב. .14.20.9.12

 סכו"ם רב פעמי איכותי מנירוסטה. .14.20.9.13

 סכין. .14.20.9.14

 מזלג. .14.20.9.15

 כף מרק. .14.20.9.16

 כפית הפוך. .14.20.9.17

 כפית אספרסו. .14.20.9.18

 מזלגון לקינוח. .14.20.9.19

 כוסות קפה הפוך רגיל . .14.20.9.20

 כוסות אספרסו . .14.20.9.21

 ת גדולה לתה.כוס זכוכי .14.20.9.22

 זכוכית שקופה. –מ"ל  240יה קרה יכוסות לשת .14.20.9.23

 ליטר. 1/2ליטר ו  1קראפים  .14.20.9.24

 מפות במבחר צבעים לבחירה. .14.20.9.25

 מפיות בד במבחר צבעים לבחירה. .14.20.9.26

 עציצים/אגרטלים קטנים דקורטיביים לשולחנות הבר. .14.20.9.27
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קערות אחסון, קרשי חיתוך, מעמד ליבוש  כל כלי המטבח, לרבות: סכינים, גסטרונומים, .14.20.9.28

 קרשים, משקל מנות, כפות, מטרפות, קולפנים, סירים, מחבתות, טרוודים, מלקחיים וכיו"ב.

 כל כלי הבישול שידרשו לקבלן. .14.20.9.29

 כל כלי נוסף שיידרש להפעלה טובה ותקינה של האירוע/הכנס ו/או שיידרש ע"י הרשות. .14.20.9.30

 ובמידת הצורך יוחלף.כל הציוד יעבור אישור מראש של הרשות  

הקבלן אחראי להביא את הכלים המתאימים לאירוע, להבחין בין חלבי לבשרי , ולהתאים את הכלים  

 לדרישות.

 הגדרת כלים לכל אירוע: 

 מזנונים: .14.20.12.1

 לכל סועד. 2 –צלחת עיקרית  .14.20.12.1.1

 לכל סועד. 3 –כוסות שתיה קרה  .14.20.12.1.2

 לכל סועד. 1.5 –מזלג  .14.20.12.1.3

 לכל סועד. 1 –כף מרק  .14.20.12.1.4

 לכל סועד. 2 –כפית קינוח  .14.20.12.1.5

 לכל סועד. 1 –כוסות קפה  .14.20.12.1.6

כל הכמויות הן כמויות מינימום וקבלן ההסעדה  יכול להוסיף עליהם במידה והוא  .14.20.12.1.7

 חושב שלא יספיקו.

 כמות כלי הסועד תספיק לכל האירוע ללא צורך בשטיפה. .14.20.12.1.8

 מזנונים חד"פ: .14.20.12.2

 לכל סועד. 2 –ס"מ קשיחה ואיכותית  22צלחת עיקרית  .14.20.12.2.1

 לכל סועד. 3 –ל שקוף, איכותי ושאינו נשבר בקיפול מ" 330כוסות שתיה קרה  .14.20.12.2.2

 לאדם. 1.5 –גרם יחידה  7מזלג קשיח  .14.20.12.2.3

 לאדם. 1.5 –גרם יחידה 7סכין קשיח  .14.20.12.2.4

 לאדם. 1 –גרם ליחידה  7כף מרק קשיח שאינו מתקפל לפחות  .14.20.12.2.5

 לאדם. 2 –כפית קינוח קשיחה שאינה מתקפלת .14.20.12.2.6

 לכל סועד. oz8 – 2כוסות קפה נייר  .14.20.12.2.7

כמויות מינימום וקבלן ההסעדה  יכול להוסיף עליהם במידה והוא כל הכמויות הן  .14.20.12.2.8

 חושב שלא יספיקו.

בנוסף, קבלן ההסעדה ידאג להביא על חשבונו בכל אירוע את הציוד הנדרש על מנת לשנע, לבשל,  .14.20.12.3

 לחמם ולהגיש את המזון לסועדים.

 הציוד יהיה איכותי, שמיש, נקי מאוד ובמצב מעולה. .14.20.12.4

כור ציוד הוא יקבל מראש אישור מנציג הרשות ועלות הציוד והובלתו במידה והקבלן ירצה לש .14.20.12.5

תהיה כחלק מעלות מחיר המנה שיגיש הקבלן בכל תפריט. במקרה זה יוצגו דוגמאות הכלים 

 לאישור הרשות טרם קיום האירוע, ויקבלו את אישור המפעיל.

 הציוד יילקח מלוכלך ולא יישטף במקום. .14.20.12.6

 כלול:ציוד הבישול/חימום והאחסנה י .14.20.12.7

 תנורים. .14.20.12.7.1

 ארונות חימום. .14.20.12.7.2

 גז לבישול. .14.20.12.7.3

 גריל פחמים. .14.20.12.7.4

 מקררים. .14.20.12.7.5

 מקפיאים. .14.20.12.7.6
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 שולחנות עבודה. .14.20.12.7.7

 טרמופוטים. .14.20.12.7.8

 קלקרים. .14.20.12.7.9

 קרחונים. .14.20.12.7.10

כל ציוד אחר שיידרש לקבלן ההסעדה להוצאת האירוע בצורה מושלמת ע"פ  .14.20.12.7.11

 התפריט.

 ציוד ההגשה יכלול: .14.20.12.8

 יה יהיו שונים.תמזנוני מזון וש –מזנונים  .14.20.12.8.1

 למזנונים.דקורציה  .14.20.12.8.2

 קערות הגשה. .14.20.12.8.3

 פלטות הגשה. .14.20.12.8.4

 שפינדישים. .14.20.12.8.5

 מחבתות. .14.20.12.8.6

 סירים. .14.20.12.8.7

 ספירטיות. .14.20.12.8.8

 מעמדים לקינוחים. .14.20.12.8.9

 מתקנים לשתיה קרה. .14.20.12.8.10

 מתקנים לשתיה חמה. .14.20.12.8.11

 כל ציוד אחר שיידרש לקבלן ההסעדה להגשת המזון והמשקאות בצורה מושלמת. .14.20.12.8.12

 

 לאירועים דםאח כ .14.21

אשר יועסקו על ידו באירועים ובכנסים של הרשות יהיו באישור  והפועלים מטעמו כל עובדי קבלן ההסעדה 

 .של הרשות מחלקת הביטחון

כל עובדי הקבלן יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית או אישור העסקה מקורי וחתום כנדרש מאת רשות  

 ממשלתית מוסמכת בלבד וקיבלו את אישור הקב"ט לעבודה במתחם.

ימים מראש  20, קבלן ההסעדה יידרש להעביר לפחות הצוות שאושרו אנשילמעבר דרש צוות נוסף יבמידה וי 

מובהר כי מחלקת הביטחון  .ת מחלקת הביטחון של הרשותאת שמות העובדים ומספרי ת.ז שלהם לצורך בדיק

 רשאית לבקש מהקבלן פרטים נוספים במידת הצורך בקשר לעובדים.

 ל להיכנס למתחם.מובהר כי עובד שלא יעבור את האישור הביטחוני לא יוכ 

צוות העובדים של קבלן ההסעדה יהיה שירותי, מקצועי ואדיב עם הקפדה על לבוש אחיד והופעה חיצונית  

 אסתטית ונקייה התואמת את אופי המקום והאירוע.

כל העובדים הקבועים שעוסקים במזון )שפים, טבחים, מנהלים( יעברו בדיקות רפואיות תקופתיות כנדרש אצל  

 תי או אצל רופא משפחה מוכר ויהיו מצוידים בכל עת באישור רפואי לעבודה במזון. רופא תעסוק

 תוקף האישור יחודש לפחות אחת לשנה ובכניסת עובד חדש לעבודה. .14.21.6.1

 על קבלן ההסעדה לצייד את העובדים במדים נקיים, נעלי עבודה סגורות ונגד החלקה. 

 ולחים. וללא תכשיטים.עובדי מטבח יעבדו עם כובעים בכל עת, שיער אסוף, מג 

יודגש כי חובה על עובדי קבלן ההסעדה להיות עם מדים נקיים ומגוהצים בכל עת ובמידה והמדים יתלכלכו  

 במהלך העבודה יהיה ברשותם סט נוסף ונקי להחלפה.

 .אין להגיש לסועדים במדים מלוכלכים או עם סינר ניילון 

 מסודרים.אין לעבוד עם בגדים "אזרחיים" אלא רק עם מדים  

 יש לעבוד עם כפפות חד פעמיות בהגשת מזון שדורש מגע ידני )כגון הכנת כריך(. 

ככלל על קבלן ההסעדה לדאוג למספר עובדים הרצוי בכדי למלא את כל הדרישות להפעלה נכונה, בטוחה  

 ואיכותית של מערך ההסעדה.
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 .1משתתפים, יהיה מנהל אירוע וטבח סוג  300בכל אירוע שיש בו מזון עד  

 .3משתתפים יהיה מנהל אירוע ושף סוג  300בכל אירוע שיש בו מזון מעל ל  

 מס' העובדים המינימלי באירועים וכנסים לא יירד מהתקנים המצורפים בטבלה מטה: 

 תקן כ"א יהיה לכל אורך האירוע / הכנס .14.21.16.1

 לות ע"פ הטבלה מטה.תקן כ"א שנקבע הינו תקן מינימום ויוכפל במכפ .14.21.16.2

 קבלן ההסעדה יוכל להוסיף עליו במידת הצורך. .14.21.16.3

על קבלן ההסעדה להביא צוות נוסף במידה והוא חושב שיש סיכוי לפגיעה בשירות, בניקיון,  .14.21.16.4

 במזון, בפינוי ובהצלחת האירוע.

 התקן אינו כולל צוות של נהגים, סבלים, מחסנאי ועובדים כלליים שעל הקבלן לדאוג שיהיו. .14.21.16.5

 הגדרות כלליות  

 מנהל האירוע  .14.21.17.1

 מטעם קבלן ההסעדהאירוע בכל אירוע יהיה נוכח מנהל  .14.21.17.1.1

 יהיה בעל ניסיון בתור מנהל אירועים. .14.21.17.1.2

 יהיה שירותי, אדיב ומקצועי. .14.21.17.1.3

 שף  .14.21.17.2

 ומעלה בטבחות. 3סוג  .14.21.17.2.1

 שנים באירועים. 5בעל ניסיון של לפחות  .14.21.17.2.2

 בעל ניסיון בתור שף של אירועי הסעדה יוקרתיים. .14.21.17.2.3

 טבח .14.21.17.3

 ומעלה בטבחות. 1סוג  .14.21.17.3.1

 שנה באירועים. 1בעל ניסיון של לפחות  .14.21.17.3.2

 בריסטה )ברמן קפה(  .14.21.17.4

 יהיה בעל ניסיון בתור ברמן קפה באירועים. .14.21.17.4.1

 יהיה מקצוען בהכנת קפה איכותי וטוב. .14.21.17.4.2

 ברמן )לעמדות משקאות קרים( .14.21.17.5

 יהיה בעל ניסיון בתור ברמן משקאות באירועים. .14.21.17.5.1

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                             105מתוך  80עמוד 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

80 

 

  הכבאות לקרייתרועים מחוץ יא .14.22

 .הכבאות לקרייתמחוץ שיתקיימו רועים יאגם על נחיות המפורטות במפרט זה חלות כל הה .14.23

 רועים. יטיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה בא .14.24

באמצעי קירור אקטיביים או באמצעי בידוד פסיביים, באופן המבטיח אחסון בשר שאינו מוכן לאכילה יבוצע  

( מעלות צלזיוס. בכל מקרה תישמר שרשרת קירור עד למועד 4כי טמפרטורת הבשר לא תעלה על ארבע )

 הטיפול התרמי.

 רוע יאוחסן הבשר בסמוך לעמדת ההכנה )"גריל"(.יבמקום הא 

 .למטבח מחוץאין לבצע כל פעולות עיבוד בבשר החי, לרבות שטיפה, חיתוך וציפוי,  

 ידי הוספת תבלינים/רטבים בלבד.-הקבלן רשאי לתבל את מוצרי בשר במהלך הטיפול התרמי בלבד על 

 .שוברוע לא יוגש יבשר שלא נצרך בתום הא 

 ד ויסומן באופן ברור.ציוד המשמש לטיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה ישמש למטרה זו בלב 

רועים. על אף האמור הקבלן רשאי להגיש יחל איסור לצלות דגים ומוצריהם, שאינם מוכנים לאכילה בא 

 באירועים אלו דגים ומוצרי דגים מוכנים לאכילה.

 טריים מירקות סלטים .14.25

 .בלבד אקטיביים קירור באמצעי אירוע למקום ישונעו הסלטים 

 .קירורב סלטים ישהו האירוע כל לאורך 

 הקבלן יצטייד מראש בכלים נקיים ובאמצעי בידוד ו/או חימום לשמירה על טמפרטורת המזון המוכן. 

 סמוך למקום הכנת המזון ימצאו מקור מים, סבון ונייר לצורך שטיפת ידיים וניגובן. .14.26

  

שם התפריט / 

 הפריט

 מנהל אירוע
 5שף סוג 

 ומעלה
 ברמן קפה -בריסטה  ומעלה 3טבח סוג 

סועדים בעמדת  80לכל  1

 100לכל  1 -אספרסו ו

 סועדים בשתיה חמה

ברמן שתיה 

 קרה

 לפי פירוט

לאירועים מעל 

 משתתפים 300

 לפחות

 300לאירועים עד 

 משתתפים

 סועדים 100לכל  1

 100לכל  1

 סועדים

 1 1 1 1 1 מזנון בשרי איכותי

 1 1 1 1 1 רגיל מזנון בשרי

מזנון צלחת מזלג 

 בשרי
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 גריל ישראלי
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 ארגון חדר האוכל  .15

 השירות בחדר האוכל .15.1

וייעשה בהם שימוש במגשים אישיים לשימוש השירות בחדר האוכל יהיה על בסיס מערכי הגשה עצמית,  

 הסועדים.

 על אף האמור לעיל, יערוך הקבלן מראש שולחנות עבור בעלי תפקידים בכירים. מספר השולחנות הערוכים יהיה 

 . בהתאם לדרישת הרשות

לעיל. לרשות שמורה הזכות לשנות  2.4בסעיף  עולקבשעות הפעילות שעות פתיחת חדרי האוכל יהיו בהתאם  

 שעות. 12, במקרים פרטניים, בהתראה של הארכתן()כולל את שעות הפעילות 

 ובהתאם להוראות הרשות. העבודה תוכניתפי -בהתאם לסדר היום ועל תוגשנההארוחות  

 אלא אם מפורט אחרת, נורמות השירות להן מחוייב הקבלן יהיו כדלקמן: -נורמות שירות  

רוס ויסדר את עמדות ההגשה בחדרי האוכל, כך שזמן ההמתנה עד לישיבת הסועד לאכול הקבלן יפ .15.1.5.1

 לא יעלה על שמונה דקות מהעמידה בסוף התור לחדר האוכל ועד קבלת המנה העיקרית.

המנגנון המדויק למדידת זמן ההמתנה, לרבות מיקום אמצעי המדידה, ייקבע על ידי  .15.1.5.1.1

 . הרשות

 לפינוי כלי האוכל בסיום הארוחה. ולא יפריע ותפעולןעמדות חלוקת המזון  .15.1.5.2

 .זה מפרט להוראות בהתאם, במשך כל זמן הארוחה תישמר אחידות בגיוון ובכמויות המזון המוגש .15.1.5.3

כלל מוצרי המזון המצוינים  כאשרהארוחה יהיו זמינים על כל שולחן הפריטים הבאים  ןבמשך כל זמ .15.1.5.4

 : ונקיים יוגשו באריזה/כלי קיבול סגורים להלן

 מלח. .15.1.5.4.1

 פלפל.  .15.1.5.4.2

 מפיות נייר.  .15.1.5.4.3

 מגשים וכלי אוכל נקיים ויבשים לשימוש הסועדים. יונחובמשך כל זמן הארוחה  .15.1.5.5

ידי הסועדים על גבי מגשים לעמדת פינוי הכלים. הסרת שיירי המזון -פינוי כלי האוכל יתבצע על .15.1.5.6

 מכלי האוכל באחריות הקבלן. 

חדרי האוכל ובפרט השולחנות ועמדת פינוי הכלים,  הקבלן מחויב לשמור על ניקיון ואסתטיקת .15.1.5.7

 במשך כל זמן הארוחה לרבות פינוי כלים שלא פונו ע"י הסועדים.

 :להלן כמפורט בכירים למפקדים שולחן אוכלה חדרב יערוך הקבלן - בכירים מפקדים לשולחן הגשה 

הקבלן יגיש את המזון בתפזורת למרכז השולחן )פריטים בחלוקה באופן מבוקר בהתאם לכמות  .15.1.6.1

 הסועדים(. 

הקבלן יפרוס מפת שולחן רב פעמית מבד טרם הארוחה. הקבלן ישתמש במפות בצבעים שונים  .15.1.6.2

 לארוחה חלבית ובשרית בהתאם להנחיית הרשות.

 בחדר האוכל. המזון יוגש לשולחן רק לאחר הסבת הבכירים לשולחן  .15.1.6.3

 פינוי הכלים משולחנות אלו יהיה באחריות הקבלן.  .15.1.6.4

 פעמיים וכלי האוכל.-הקבלן אחראי על הדחת כלי המטבח, מכלי ההגשה הרב 

 פעמיים לאפיה ולבישול.-לא יעשה שימוש חוזר בכלים ו/או ציוד חד 

 מגשים וכלי אוכל .15.2

 תחזוקת כלי ההגשה בהתאם.על . הקבלן יהיה אחראי על ידי הרשותיסופקו  הגשהכלי ה 

 .ראשיתפי הוראות הרבנות ה-פי כל דין ועל-טביל כלי מתכת וזכוכית חדשים לפני השימוש עליהקבלן  

הכלים המפורטים להלן יסופקו הן לארוחה בשרית והן לארוחה חלבית. כלי אוכל יעמדו  -כלי אוכל לארוחה  

 .ובהתאם לדרישות הרבנות הראשית בדרישות כשרות

 יסופק על ידי הרשות.  -מגש שירות מפלסטיק קשיח  .15.2.3.1

 .יסופק על ידי הקבלן – דף נייר בגודל המותאם למגש השירות .15.2.3.2

 יסופק על ידי הרשות. - מנה ראשונה/סלטים -צלחת מחרסינה ו/או זכוכית  .15.2.3.3
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 .יסופק על ידי הרשות - מנה עיקרית -ס"מ לפחות מחרסינה ו/או זכוכית  23צלחת  .15.2.3.4

 .יסופק על ידי הרשות - מרק –מחרסינה ו/או זכוכית )מרקייה(  קערה .15.2.3.5

 .יסופק על ידי הרשות - קינוח –מחרסינה ו/או זכוכית  צלחת .15.2.3.6

 .יסופק על ידי הרשות - חלד-סכין, מזלג, כף, כפית עשויים מתכת אל .15.2.3.7

 יסופק על ידי הקבלן. –שתייה חד פעמיים לשתייה חמה ולשתייה קרה  כוסות .15.2.3.8

לסיים את כל עבודות הניקיון במטבח וחדרי האוכל, לרבות שטיפת הכלים.  הקבלןארוחות, על הלאחר סיום  

 .ובחגים ובשבתות הרשותידי -אין להשאיר כלים מלוכלכים מיום ליום, אלא במקרים חריגים שיאושרו על

קרה בו במקרה של תקלות בתשתית או במיכון, שאינן מאפשרות שימוש במדיח הכלים או שטיפת כלים, ובמ 

 הקבלן. של היאפעמיים -לא ניתן לעשות שימוש בכלים כאמור, האחריות לאספקת כלים חד

 מידע לסועדים .15.3

 :לפחות , נגיש וברור המיידע את הנכנסים באשר לפרטים הבאיםבולטבכניסה לכל חדר אוכל יוצב שלט  

 תפריט המוגש באותה ארוחה.ה .15.3.1.1

 אצל הרשות. םרלוונטיידרכים ליצירת קשר עם גורמים  .15.3.1.2

 שילוט בנוגע לאלרגנים במזון. .15.3.1.3

הקבלן יעמיד בחדרי האוכל אמצעים )שלטים, מסכים( לצורך יידוע הסועדים בנושאי היגיינה  .15.3.1.4

 אישית, תזונה וכשרות, בין אם כלליים או רלוונטיים לתפריט המוגש ביום ספציפי.

 מידע תזונתי לסועדים .15.4

מרכיבי הארוחה  שמות: הבא המידעהמציג את  והחלוקהת ההגשה ועמדב שילוט הקבלן יציבבחדר האוכל  

המוגשים )בכל הארוחות וכולל סלטים( לרבות ציון האם המנה טבעונית/צמחונית, ציון מנת פחמימה עתירת 

 .האלרגנים על ומידעסיבים תזונתיים, מנת בשר דלת שומן, לחם קל )אם סופק( 

 יהיה אחיד בכלל חדר האוכל.ניסוח המידע התזונתי עבור כל אחד מסוגי המוצרים  

ידי הקבלן, למעט ניסוחים המופיעים על אריזות -אין לייחס כל סגולה רפואית למוצרי המזון המסופקים על 

 ידי משרד הבריאות. -מוצרי מזון ארוזים מראש, כפי שאושרו על
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 תפעול המטבח וחדרי האוכל  .16

 המפורטות להלן.פי הנחיות -הקבלן יפעיל את המטבח ואת חדר האוכל על .16.1

 טיפול בירקות ובפירות .16.2

קליפתם, יעברו חיטוי בחומר חיטוי  עםירקות ופירות, כגון עגבניות, מלפפונים, פלפלים ופירות הנאכלים  

ידי משרד הבריאות, ובהתאם להוראות היצרן. משך הזמן ממועד החיטוי ועד הצריכה לא יעלה -המאושר על

 ( שעות.6על שש )

 ין פרי לפני חיטוי לבין פרי מחוטא ומוכן לאכילה. ההפרדה תבוצע בנפחי הקירור ובהגשה.יש להפריד באחסון ב 

קליפתם ואשר מחייבים פריסה לפני הגשתם )אבטיח, מלון וכו'( יעברו שטיפה במים  עםפירות אשר לא נאכלים  

 וסבון לפני הגשתם.

צעו בחדר נפרד וממוזג ובו עמדה חיתוך הירקות והפירות השלמים המחוטאים וערבוב ותיבול הסלטים יתב 

 ייעודית לשטיפת ידיים. 

 , נפרד וממוזג ובו עמדה ייעודית לשטיפת ידיים.ייעודי בחדר מורכבים סלטים הכנת 

  .יום מבעודאין לחתוך ירק או פרי לסלט  

 .הרשות ידי על יאושרו לקילוף הירקות וסוגי כמות - ירקות קילוף 

 הכנתם ויועברו לקירור.כל הסלטים יכוסו מיד עם סיום  

 טיפול במוצרי בשר  .16.3

 זה נפרדים וציוד מיכון, בשטחים תבוצענה ודגים בקר, עוף בבשר תרמי וטיפול עיבוד, הפשרה, אחסון פעולות 

 .צולב מגע המונע באופן, מזה

 . כל מוצר חדש יחייב קבלת אישור בהתאם.הרשותידי -רשימת מוצרי הבשר שיציע הקבלן תאושר על 

 בשרהפשרת  .16.4

 מעלות צלזיוס. 10הפשרת הבשר תעשה בנפח קירור ייעודי נפרד בטמפרטורה של עד  

 הפשרת הבשר תבוצע ללא אריזות הקרטון תוך הקפדה על ניקוז נוזלי ההפשרה. 

 ידי השרייתו במי ברז קרים זורמים או יבושל כשהוא קפוא.-הפשרתו תזורז על סיוםבשר שלא הספיק להפשיר,  

 .הרשותידי -בטחת האיכות של הקבלן כפי שיאושרו עלהלכל פריט בשר יקבע בנהלי זמן הפשרה מאושר  

 ודגים טיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה .16.5

אחסון בשר קפוא שאינו מוכן לאכילה יבוצע במקפיא ייעודי באזור האחסון בנפרד ממזון מוכן לאכילה,  

 באריזתו המקורית.

"מקרר גולמי" ייעודי, באופן שימנע טפטוף נוזלי הבשר במקרר. אחסון בשר מצונן שאינו מוכן לאכילה יבוצע ב 

 בכל מקרה תישמר שרשרת קירור עד למועד הטיפול התרמי.

בשר גולמי טרי מצונן )אספקה ישירה מהמשחטה( יאוחסן במקרר, באריזתו המקורית, בטמפרטורה שאינה  

 להקפיא מוצר זה.( מעלות צלזיוס עד למועד העיבוד. חל איסור 4עולה על ארבע )

עיבוד בשר גולמי יבוצע בחדר עיבוד בשר ייעודי ממוזג. יש לייעד כיור לשטיפת ידיים בחדר זה ולציידו בסבון  

 נוזלי ונייר לניגוב ידיים.

 .מקוררת במטחנה בשר עיבוד חדר בתוך תבוצע, הרשות"י ע תאושר אם, בשר טחינת 

ישמש למטרה זו בלבד ויסומן באופן ברור בסימון "בשר ציוד המשמש לטיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה  

 גולמי".

 .מבוקרת' בטמפ בשריחיתוך בשר מוכן לאכילה יתבצע רק בשולחן עבודה ייעודי  

 כשהם נקיים. יסופקוחל איסור לנקות או לקשקש דגים. כל הדגים  

 טיפול בביצים .16.6

 תשמשנה למאכל.ביצים סדוקות או שבורות תיזרקנה ולא  -הביצים הטריות ימוינו  

 ביצים קשות, המוגשות לסועדים כשהן שלמות, תהיינה מביצים טריות בלבד. 

 שימוש בביצים קשות מפוסטרות ייעשה להכנת כריכים או סלטי ביצים בלבד. 

 ביצים טריות יאוחסנו בקירור, בנפרד מפריטי מזון אחרים. 

 מוצרי המאפה יהיו מהסוגים הבאים: -טיפול במוצרי מאפה  .16.7
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 מאפה מוכנים לאכילה. מוצרי 

 מוצרי מאפה מוכנים לאכילה קפואים הדורשים הפשרה. 

 מוצרי מאפה קפואים הדורשים הפשרה ואפייה. 

 מוצרי מאפה קפואים הדורשים הפשרה, התפחה ואפייה. 

 בחושות עוגות כדוגמת מאפים להכנת( הראשית רבנותה ובאישור נוסף ניפוי דורשות)שאינן  יבשות תערובות 

 .ופנקייק

 התפחת מוצרי מאפה תתבצע בציוד ייעודי לכך או לפי הנחיות היצרן. 

 במטבח המכיל קונדיטוריה תהיה הקונדיטוריה בחדר נפרד. 

 התנורים, שולחנות העבודה וכל ציוד האפייה ימוקמו בחדר הקונדיטוריה. 

 נפחי הקירור וההקפאה יהיו נפרדים עבור הקונדיטוריה. 

מוצרי מאפה מעובדים וגולמיים )תאים נפרדים במקרר או מדפים נפרדים  תשמר הפרדה בנפחי הקירור בין 

 בחדר הקירור(.

 טיפול במוצרי בצק .16.8

( שעות בקירור. מוצרים מוכנים לפני אפייה )לדוג' כדור בצק 72גושי בצק ניתן לשמור עד שבעים ושתיים ) 

 ( שעות בקירור.24ללחמנייה( ניתן לשמור עד עשרים וארבע )

ו נוזליים )עיסות, בצק רך, בלילות לבלינצ'ס ופנקייק( יש להכין ביום האפייה ו/או הטיגון. בצקים רכים א 

 העיסה תאוחסן בקירור ומנות מדודות יוצאו לעיבוד.

( שעות בקירור 24בצקים המכילים מילוי רטוב )בורקס, מילוי פרי( ולפני אפיה יאוחסנו עד עשרים וארבע ) 

 ויצרכו ביום האפייה.

( ימים 7( שעות בקירור או לחלופין עד שבעה )24גות יבשות יאוחסנו לפני האפייה עד עשרים וארבע )בצקים לעו 

( ימים 3( שעות בטמפרטורת החדר, עד שלושה )24בהקפאה. לאחר האפייה יאוחסנו המאפים עד עשרים וארבע )

 ( ימים בהקפאה.7בקירור או עד שבעה )

 יים תתבצע בציוד ייעודי לכך או לפי הנחיות היצרן.התפחת מוצרי מאפה קפואים מוכנים תעשיית 

 .בצק מוצרי וציפוי מילוי לבצע ניתן 

 .במטבח ייעודי פרווה באזור יהיו פרווה מאפה למוצרי ההכנות כלל 

 מרקים  .16.9

 . וכמפורט לעיל בתבלינים שימוש תוך, בלבדציר /אבקה בסיס על מרקים יוגשו לא 

 שקדי"א/אטריות/אורז, תפ, קטניותקפואים, /טריים ירקות כגון מגוונות תוספות ויכילו, עשירים יהיו המרקים 

 '.וכדקרוטונים /מרק

 קינוחים .16.10

 פירות אפויים, מוס ו/או קציפות, סלט פירות וכדומה יוכנו ביום ההגשה. 

 שימוש בשמן טיגון .16.11

סף. לשימוש נופסול הקבלן יקבע שיטה לניטור איכות שמן הטיגון במהלך השימוש בו, ומדד הקובע מתי השמן  

 . לעיל.7.2.3.3ראה גם סעיף  בטחת האיכות של הקבלן.ההשיטה והמדדים יעוגנו בנהלי 

 )ולהיפך(. ודגים ירקות טיגון לרבות, אחרים למוצרים בשריים מאכלים בו שטוגנו בשמן ישתמש לא הקבלן 

באופן רציף את איכות שמן הטיגון בו נעשה שימוש במטבח. שמן שיימצא לא ראוי לטיגון, יועבר  הקבלן ינטר 

 למיכל איסוף חיצוני ולא יישפך לביוב.

 מחזור מזון  .16.12

מוצרי מזון שהוגשו בחדר האוכל ייזרקו בתום הארוחה ולא ימוחזרו, למעט המוצרים הבאים: סירופים  

, ההמקורית שלא נפתח םבאריזת מאפה מוצריבקירור, חמוצים,  לשתייה, ממרחים שאינם דורשים אחסנה

מוצרי חלב באריזתם המקורית שלא נפתחו ונשמרו בקירור, פירות שלמים, קינוחים אישיים באריזתם 

 המקורית, רטבים באריזתם המקורית.

המופיעים מוצרי מזון שנפתחו במטבח, ולא הוצאו לחדר האוכל וניתן לשמור לאחר פתיחתם: כל הפריטים  

 לעיל ובנוסף, תבלינים, ירקות משומרים )ובתנאי שהועברו לכלי קיבול נקי וסגור(. בסעיף

 מוצרי מזון משומרים מהחי )לרבות בשר משומר וטונה( לא ניתן לשמור לאחר פתיחתם. 
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ת ( שעות ובתנאי שהן שלמו24ביצים קשות, שהוכנו מביצים טריות, ניתן לשמור בקירור עד עשרים וארבע ) 

 .שעתיים תוך צלזיוס מעלות 4 -ל צלזיוס מעלות 70 -מ לצנן יש הביצים אתובקליפתן. 

סלטים או ירקות/פירות טריים שנחתכו ו/או תובלו במטבח לא יישמרו מארוחה לארוחה וייזרקו. אריזות  

 ( שעות בקירור.24פתוחות של ירק מצונן ניתן לשמור עד עשרים וארבע )

 שהוצא לעמדת ההכנה בפני הסועד לא יחזור למקרר גולמי וייזרק בתום הארוחה.בשר שאינו מוכן לצריכה  

הסר  למעןחומם ולא הוגש בחדר האוכל. /בושלחומם מארוחה לארוחה, לרבות מזון ש/בושלאין לשמור מזון ש 

ספק, חל איסור לעשות צינון למוצרים אלו. מזון זה ייזרק בתום הארוחה. ניתן לקבל אישור פרטני מהרשות 

 מעלות צלזיוס באמצעי חימום ולא בפס הגשה.  70לצינון מזון שבושל באותו ונשמר בטמפרטורה מעל 

בות סלטים וירקות. מזון זה אין לשמור מזון מקורר שהוגש על פסי ההגשה בחדר האוכל מארוחה לארוחה, לר 

 ייזרק בתום הארוחה.

 כלים הדחת .16.13

 השרייהאו /ו מוקדמת בשטיפה שימוש תוך, המלא לניקיונם הנדרשת' בטמפ נקיים במים תהיה הכלים הדחת 

 .להדחה הכלים הכנסת טרם המזון שאריות להסרת

 ההדחה הכלים יהיו נקיים ויבשים באופן מלא ויונחו באופן שיאפשר אוורור טוב.  בתום 

 .בד במגבות ולא, פעמי חד סופג נייר באמצעות יבוצע, חריגים במקרים ונדרש במידה, נוסף כלים ייבוש 

 .הקבלן באחריות הינה ההזנה למענה שנדרשו הכלים כלל הדחת 

 .ולבישול לאפיהפעמיים -דח ציודאו /ו בכלים חוזר שימוש יעשה לא 
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   אדם כוח .17

 כללי .17.1

 זה. בסעיףעובדי המטבח וחדר האוכל ידרשו לעמוד בדרישות המפורטות במפרט כוח אדם קבלן  

יים לעסקים לייצור מזון(, תמטבח וחדרי אוכל יעמדו בדרישות תקנות רישוי עסקים )תנאים תברוא עובדי 

 לתקנות הנ"ל, או כל דין אחר שיבוא במקומם., וכן התוספות והתיקונים 1972 -תשל"ב 

 בכל שעות פתיחת חדר האוכל יהיה נוכח: 

 .ההסעדה מערך מנהל .17.1.3.1

 בהתאם לצורך או לפי קביעת הרשות. –חובה, ארוחת ערב  –ארוחת בוקר, ארוחת צהריים  - שף .17.1.3.2

 טבח אחד לפחות.  .17.1.3.3

ת. הטבלה לא מציינת את בטבלה להלן מופיעים המשרות הנדרשות להפעלת מתחם ההסעה והמטבח ברשו 

כמויות העובדים הנדרשים אותם יש להגיש במסגרת הצעת המציע למכרז. הכמות שתוגש תהווה המינימום 

הנדרש לצורך ציון האיכות אולם באם יסתבר כי כמויות אלו אינן מספיקות לתפעול מערך ההסעדה ברשות 

 בונו לצורך עמידה בכלל הדרישות. בהתאם לדרישות המכרז, הקבלן יידרש להוסיף כ"א נוסף על חש

כל מידע נדרש )קו"ח, תעודות מקצועיות ועוד( שיתבקש על ידי נדרש להעביר  הקבלן: עובדי הקבלן אישור 

 .ההסעדה במערך םהעסקת טרם קלנדריים ימים 30, לפחות מטעמו לפרויקטהאדם  כוחאישור הרשות לצורך 

טרם כניסתם לתפקיד, לרשות שמורה זכות הרשות תראיין את מנהל מערך ההסעדה ואת השף  .17.1.5.1

 שלא לאשר את העובדים.

 קבלו את אישור הקב"ט לעבודה במתחםי: כל עובדי הקבלן יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית וקב"ט אישורי 

 טרם תחילת עבודתם.

הרשות תאשר את עובדי הקבלן בכתב ומראש בטרם העסקתם, לרבות השף ומנהל שירותי ההסעדה במקרה  

 שינויים בכוח האדם.של 

. בכל מקרה מדובר ביחס המינימלי, והוא מותנה 40:1-היחס בין עובדי הקבלן למספר הסועדים לא יפחת מ 

 במתן שירות תקין העומד בנוהלי משרד הבריאות ובצורכי הרשות.

 .לעילהנדרש  העובדיםבמקרה של גידול במספר הסועדים יישמר יחס  .17.1.8.1

 . לאירוע פרטני פןבאוהיחס המוגדר  ישמר באירועים .17.1.8.2

 :יושל הפרטים הבאים ביחס לכל עובד עודהחובה והאחריות לנהל תי הקבלןעל  

 פרטי העובד )שם, מקצוע וסיווג מקצועי(. .17.1.9.1

 כל אישור מתאים הנדרש בהתאם לתפקידו. .17.1.9.2

 רישום שכרו, ימי ושעות עבודתו. .17.1.9.3

 הבאה.אישור על ביצוע בדיקות רפואיות כנדרש להלן, כולל מועד ביצוע הבדיקה  .17.1.9.4

 מעקב אחר ביצוע הבדיקות.  .17.1.9.5

 תיעוד ההדרכות. .17.1.9.6

 הקבלן אחראי לכך שבכל שעות ההסעדה תהיה נוכחת מצבת כוח אדם עפ"י מצבת התקנים ובעלי התפקידים 

 .שתיתן מענה מיטבי לשירות הנדרש

 בכל מועד הפעלת שירותי ההסעדה יהיה נוכח בשטח הרשות גורם ניהולי אחראי מטעם הקבלן. 

 עובד של מקום מילוי לאפשר מנת על, היומיומיים ההסעדה בשירותי הנדרש מעל אדם כוח מצבת יכין הקבלן 

 אצל בדיקה מועד מבעוד תעבור הנוסף האדם כוח רשימת. בתגבור צפוי בלתי צורך של במקרה או שנעדר

 .לרשות מידית כניסה עובדים לאותם לאפשר מנת על"ט הקב

שעות לפחות מתחילת יום  4 תוך כן עשה לא. באופן מידי מחליף הקבלן יספק, עובדים עדרותיה של במקרה 

 .ולהפעיל את מנגנון הפיצוי המוסכם לנכות את שכרו הרשות רשאית תהא, העבודה
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 :באתר קריית הכבאות להפעלת מערך ההסעדה מינימליתכוח אדם  טבלת .17.2

 ניסיון נדרש )מינימלי( הכשרה נדרשת תיאור התפקיד התפקיד
משרה היקף 

 נדרש

מנהל 

מערך 

 ההסעדה 

ניהול מערך ההסעדה 

 כולו 
  קורס ניהול איכות בהיקף של

 שעות. 40לפחות 

  קורס בטיחות במזון בהיקף

 שעות. 40של לפחות 

  קורס נאמן תברואה של משרד

 הבריאות.

בניהול  לפחות ( שנות ניסיון5חמש )
מיזמים בתחום שירותי הסעדה 

  .ללקוחות מוסדיים

 משרה מלאה

 

 שף

ניהול מטבח, פיתוח 

 מוצרים,

הרכבת תפריטים, 

הדרכות במערך 

 ההסעדה

  המוסמך ע"י  5סוג טבח  –שף

 איגוד השפים הישראלי.

  קורס ניהול איכות בהיקף של

 שעות. 40לפחות 

  קורס בטיחות במזון בהיקף

 שעות. 40של לפחות 

כשף לפחות ( שנות ניסיון 5חמש )

 במערכת הזנה גדולה או כשף יועץ

 לתעשיית המזון

 משרה מלאה 

 

 םטבחי
 

 משרד"י ע)מוכר  3סוג  טבח

 (הכלכלה

בעבודה מעשית  לפחות ניסיון( 2) שנתיים

 בטבחות במטבח מלונאי/מוסדי/מסעדה

 מלאה משרה
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 ניסיון נדרש )מינימלי( הכשרה נדרשת תיאור התפקיד התפקיד
משרה היקף 

 נדרש

 עיבוד פעולות ביצוע

: כגון במטבח המזון

, טיגון, בישול, עיבוד

, והקפצה אפיה, צלייה

 השלמת עבודות ביצוע

 לפני המאכלים

 .הגשתם

)מוכר ע"י  2או  1טבחים סוג 

 משרד הכלכלה(

( ניסיון אחת לפחות בעבודה 1שנת )

מעשית בטבחות במטבח 

 .מלונאי/מוסדי/מסעדה

 לחלופין
לפחות שנים  3טבחים בעלי ניסיון של 

בעבודה מעשית בטבחות במטבח 
מלונאי/מוסדי, ובעלי תעודת הכשרה 

 שעות לימוד 500רלוונטית בהיקף של 
לפחות במכללה/בית ספר מקצועי 

. תנאי זה למקצועות הבישול והטבחות
מכח האדם  50% -יכול להתקיים רק ל

 לסעיף זה

כמות בהתאם 
 לצורך.

 
 אומלאה  משרה

 משרה חלקית
 סלטים מכין)

 הפעלתאו /ו

"חצר  עמדת

 "(מזון

 עובד

 ניקיון

את כל עבודות  מבצע

ניקיון במטבח, סביב 

בחדר האוכל, פינוי  ,לו

וניקיון חדר  אשפה

 איסור חל. השירותים

 בהכנה העסקתו על

 .מזון והגשת

  העובדים הדרכת במסגרת

 לא נדרש

כמות בהתאם 

 לצורך.

 

 מלאה משרה

 מזון עובד

 כללי

, המזון בהכנת מסייע

 ממלא, מגיש, עורך

 ונותן מפנה, מערך

. האוכל בחדר שירות

 וסידור סחורה פריקת

 .סחורות מחסן

כמות בהתאם  לא נדרש העובדים הכשרת במסגרת

 לצורך.

 

  מלאה משרה

משגיח 

 רותכש
 שרותי השגחת כשרות

בהתאם להגדרת הרבנות 
 ראשון לציון המקומית

כמות בהתאם  בהתאם להגדרת הרבנות המקומית

 לצורך.

 משרה מלאה

 

 
 בריאות עובדי הקבלן .17.3

רופא מוסמך לפני התחלת עבודתם במתחם ההסעדה, לאחר אירוע כל עובדי הקבלן יעברו בדיקות רפואיות אצל  

 תקופתיות לפחות פעם בחצי שנה במהלך עבודתם. בדיקותבריאותי משמעותי ו

 יחייבו המצאת אישור רפואי המעיד על בריאותו וכשירותו של כל עובד וכי אין לו כל מגבלה הרפואיותהבדיקות  

לעבוד במגע עם מזון, לעבוד במתחם ההסעדה, וכי אין סיכון בריאותי רפואית או אחרת לביצוע שירותי הסעדה, 

 לבאי מתחם ההסעדה כתוצאה מהעסקתו.

שירותי ההסעדה עפ"י ההסכם, הקבלן יציג לאחראי כל אישור רפואי שיידרש להציג והמעיד  מתןלפני תחילת  

כתוצאה מהעסקתם של מי על בריאותם של עובדי הקבלן ועל היעדר סיכון בריאותי לבאי מתחם ההסעדה 

 מעובדי הקבלן )האישורים יתויקו בתיק להצגה בכל עת לביקורת אצל האחראי ו/או מבקר חיצוני(.

עובד קבלן אשר לא ביצע את הבדיקות או שאין בידיו את האישורים הנדרשים לא יספק את שירותי ההסעדה  

 עד למועד שבו יבצע את הבדיקות וישיג את האישורים הנדרשים.

ציג אישור רופא משפחה ורופא ישחזר מחופשת מחלה משמעותית שיכולה ליצור מגבלת תעסוקה,  קבלןובד ע 

 תעסוקתי המאשר את חזרתו לעבודה בכלל ובמזון בפרט.

הקבלן יעדכן את נציג הרשות לגבי כל עובד מטעמו שנמצא מאומת לקורונה ויעביר דיווח מידי לגבי מועדי  

ע לשם בחינת הרשות להשלכות על כניסה לבידוד. הקבלן ידווח על כל עובד מטעמו העבודה והפעולות אותם ביצ
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שנכנס לבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות ויספק עובד חלופי לתקופה האמורה בהתאם להנחיות במסמך 

 זה.

כל הזמן ויהיה מיומן במתן  רשותהקבלן ידאג לספק ערכת עזרה ראשונה וימנה לה ממונה. ממונה זה יימצא ב 

 רשותל, רשותה ידי על תאושר הראשונה העזרה תכולתעזרה ראשונה, ויש לוודא רישום שמו בפנקס הכללי, 

 הזכות לבקש הוספת פריטים שונים לערכה על חשבון הקבלן.

 הדרכות .17.4

חפיפה של שבעה . מנהל שירותי ההסעדה ייכנס לאחר יומייםעובד הקבלן לא ייכנס לתפקידו ללא חפיפה של  

 ימים, לרבות כל ההדרכות, המבחנים והבדיקות הרפואיות הנדרשים עפ"י המפרט וההסכם.

בין אם ההדרכות  להלןיוודא כי יעברו כל הדרכה והסבר כנדרש עפ"י כל דין וכמפורט  אוהקבלן יעביר לעובדיו  

 באחריותו ובין אם לאו.

 לאחראי אחת לשלושה חודשים.סיכומי ההדרכות והתאריכים שבהם בוצעו יועברו  

 אופי האירוע.ל בהתאםענון של ההדרכות, ילאחר אירועי בטיחות יבצע הקבלן לכל עובדיו באופן מידי ר 

כגון תרגול ירידה למקלטים, תרגיל חירום,  רשותב המתקיימיםעובדי הקבלן מחויבים להשתתף בתרגילים  

 חלטתו של האחראי.תרגיל בטיחות ותרגיל אבטחה, בהתאם לשיקול דעתו ולה

 ענון בתדירות הנדרשת בהגדרות ההסמכה.ינאמני בטיחות יעברו ר 

לדרוש  רשות. אין בהדרכות האמורות כדי למנוע מהלהלןכל אחד מעובדי הקבלן יעבור את ההדרכות המופיעות  

 כי הקבלן יעביר לעובדיו הדרכות נוספות.
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 הערות תדירות/מועד פירוט נושא

 בטיחות

לשישה  אחתלפחות  בטיחות לעובדי הקבלןכללי 
 חודשים

באחריות הקבלן לבצע הדרכות בטיחות 
ולדאוג שכל עובדיו יעברו הדרכה 

ספציפית בנושא בטיחות בעבודה, כל אחד 
 בהתאם לתפקידו/למשימות שהוא מבצע

כלי חדש, ציוד חדש, תהליך עבודה חדש. 
שלבים:  ארבעההדרכה מלאה כוללת 

לימוד תיאורטי, בחינה תיאורטית, 
 לימוד מעשי )תרגול(, בחינה מעשית

בקבלת ציוד חדש; 
ענון עבודה במיכון כל יר

שישה חודשים או לאחר 
 אירוע בטיחותי

באחריות הקבלן ליידע את העובד בדבר 
הסיכונים האפשריים הכרוכים בעבודה, 

אמצעי ההגנה, השימוש בהם, תחזוקתם, 
 ותקינותםשמירתם 

ענון כל יר בעת קליטה; כללי -הדרכת בטיחות 
 חודשים 12

: כל עובד יעבור רשותה"ט קבבאחריות 
בחינה מעשית ע"י אחראי הבטיחות, 
 ויחתום על מחויבותו ביישום הנדרש

ענון כל יר בעת קליטה; התנהגות בשעת חירום
 חודשים 12

 רשותה"ט קבבאחריות 

נהלים 
 בסיסיים

 

  הקבלןבאחריות   חודשים 12כל  נוהל עישון נוהל לבוש,

  הקבלןבאחריות   חודשים 12כל  עזרה ראשונה

 באחריות  הקבלן חודשים 12כל  שימוש בציוד כיבוי אש

 באחריות הקבלן חודשים 12כל  הטרדה מינית

 באחריות הקבלן חודשים 12כל  התנהגות ושירות

 תזונה ומזון
 

 באחריות הקבלן חודשים 12כל  המזוןאבות המזון ומרכיבי 

קורס בישול או עבודה של יום במטבחים 
 בעלי אופי דומה

 באחריות הקבלן: לשף שלוש פעמים בשנה

הדרכת תקנות בטיחות מזון עפ"י משרד 
 הבריאות

באחריות הקבלן; כולל דגשים לגבי ניקיון  חודשים 12כל 
 אישי ולבוש תקין

 עובדי הקבלןניקיון, לבוש והתנהלות  .17.5

 .רשותה של והמשמעת הסדר כללי את יכבדו ועובדיו הקבלן 

את מדי הרשות או כל בגד עם סממן/סמל הרשות הארצית לכבאות  ושלבלהקבלן ועובדיו חל איסור מוחלט על  

 אי עמידה בסעיף זה תחשב הפרה יסודית של ההסכם. והצלה.

 : על יקפידוהקבלן  יבכל עת שיעסקו בהכנת המזון ובהגשתו, כל עובד 

 הופעה מסודרת ונאותה. .17.5.3.1

 היגיינה אישית ברמה גבוהה: ניקיון הגוף, שימוש בדאודורנט וגילוח. .17.5.3.2

 חזות חיצונית בריאה והעדר פצעים חיצוניים, שלשולים והקאות. .17.5.3.3

 ידיים נקיות וציפורניים גזוזות ונקיות. .17.5.3.4

 שערם.שיער אסוף או תספורת קצרה, ויחבשו כיסוי ראש בהיר המכסה את  .17.5.3.5

בגדים אחידים, בהירים, נקיים, שלמים ומגוהצים, העומדים בכל הקריטריונים התברואתיים  .17.5.3.6

 והרפואיים הנדרשים. עובדי הקבלן שיעסקו בהכנת מזון ילבשו גם סינר לבן וכובע תואם.

עם סוליות המותאמות למניעת העשויות עור,  לפי תקן ישראלי נעלי בטיחותעובדי הקבלן ינעלו  .17.5.3.7

 .החלקה

 העדר עדיים על אצבעותיהם ועל זרועותיהם, למעט טבעת נישואים. .17.5.3.8

 נשיאת תג עובד המציין את שמו ותפקידו. .17.5.3.9

דין  לכ פי עלכל עובדי הקבלן בדיקות בריאות כלליות ובדיקות היגיינה  יעברולפני תחילת כל יום עבודה  

או מי מטעמו שהוסמך לכך ובכפוף  הקבלןוהתקנים בהתאם למפורט במפרט זה. הבדיקות ותיעודן יבוצעו ע"י 

 .אחראילהסכמת ה

 בעת הכנת המזון והגשתו במתחם ההסעדה לא יחזיקו ברשותם טלפון סלולרי. 

 לאחר טיפול במזון גולמי יש להחליף סינר ולרחוץ ידיים ביסודיות, במים חמים, סבון ומברשת. 

במעבר בין תחנות עבודה שונות במתחם  הקפדה יתרה על נטילת ידיים: לאחר שהייה בשירותים, לאחר עישון, 

 .והקפדה על אחריות אישית של עובדים אלו ההסעדה

 עובדי קבלן שתפקידם ניקיון לא ייגעו במזון או במוצריו. 
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 כניסה למטבח מתחם ההסעדה מורשית רק לעובדי הקבלן, למבקר ולמורשים ע"י האחראי. 

למעט במקומות המותרים לעישון באופן  רשותאחר באיסור עישון: לא יעשן אדם במתחם ההסעדה ובכל מקום  

 מפורש.

 .בעלי חייםאיסור החזקת בעלי חיים: לא יימצאו במתחם ההסעדה  

 איסור לינה: לא ילון ולא יגור אדם במתחם ההסעדה. 

אינו מתאים או בלתי מוכשר לעבודה כלשהי, או שנהג בביצועה  הרשותהקבלן ירחיק מיד כל עובד שלדעת  

 שלא כשורה. ברשלנות או
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 שילוח מזון לצריכה   .18

 כללי .18.1

לאתרים ארוחות ארוזות גם שירותי שילוח מזון ו, לשירותי ההסעדה המפורטים לעילהקבלן יספק, בנוסף  

 .הרשות לדרישת בהתאם( "קצה "נקודותשונים ברחבי הארץ )להלן: 

פי הוראות -ידי הקבלן על-ייוצרו ויארזו על ,קצה לנקודותידי הקבלן -כל המנות ו/או המוצרים שיסופקו על 

 מפרט זה.

 .קצה לנקודות המסופקים המזון פריטי של רטורההטמפ שרשרת על לשמירה אחראי הקבלן 

 אריזה וחימום .18.2

קצה יהיו מוצרים שיוצרו ונארזו במתקני הייצור של הקבלן ו/או קבלני  נקודותכל מוצרי המזון המסופקים ל 

 .זה מפרטרישיונות והיתרים מתאימים, כמפורט ב, שהם בעלי מטעמו המשנה

אמצעים מתאימים במטבח, וקבלת אישור ב שימושאריזה משנית של מנות במטבח לכל מטרה מחייבת  

 . הרשותמראש ובכתב של 

 מוצרי מזון הנצרכים חמים, יחוממו במטבח או לחילופין יסופקו קרים במידה ובמקום הספקה קיימים 

 . אמצעי חימום ועל פי דרישת הרשות

, למעט אוכלה לחדרלא ינופקו דגים ומוצריהם )לרבות מוצרי דג מעובדים מוכנים לאכילה( לצריכה מחוץ  

 דג משומר באריזתו המקורית.

 הגשה מתאימים.ו מזיגהאוכל יסופק בליווי כלי המחוץ לחדר  לצריכהמזון בתפזורת  

 .זה מךמס להוראות בהתאם האריזה דרישות 

 שילוח המזון .18.3

 .זה במפרטהובלה ושינוע המזון יבוצעו בהתאם להנחיות המפורטות  

מוצרי המזון ישונעו באמצעי חימום אקטיביים, או באמצעי בידוד פסיביים מתאימים, כשהם סגורים  

 ובאריזתם המקורית.

ישונעו באריזתם הפנימית פריטי מזון נלווים מקוררים )מוצרי חלב, סלטים מוכנים ארוזים מראש וכו'(,  

 המקורית באמצעי קירור אקטיביים או באמצעי בידוד פסיביים מתאימים השומרים על טמפרטורת המזון.

, יציין הקבלן את השעה הרשותידי נציג -ידי הקבלן או על-במידה והמזון משונע באמצעי בידוד פסיביים, על 

 האחרונה לצריכה על גבי אמצעי הבידוד.

תונפק תעודת משלוח בשני עותקים אשר לפחות  ההסעדה מערךעבור מזון המנופק מחוץ ל -תעודת משלוח  

הנקודה/יחידה לה מיועד המזון, סוג המארז, מספר המנות, תאריך ושעת  שםתכיל את הפרטים הבאים: 

 האריזה, חתימה וחותמת משגיח הכשרות.

שלוח. עותק אחד של התעודה החתומה באחריות הקבלן להחתים את נציג הרשות המקבל על גבי תעודת המ 

 יישאר בידי הרשות.

 למפרט זה. 5.4בסעיף הוראות שינוע נוספות מפורטות  

 פינוי ציוד שאינו חד פעמי הינו באחריות הקבלן. 

 טמפרטורת המזון .18.4

( או לחלופין בשעת הצריכה המצוינת על גבי אמצעי הבידוד, הרשותבשעת צריכתו הצפויה )לפי הזמנת  

 מביניהם, טמפרטורת המזון תהיה:המאוחר 

 ( מעלות צלזיוס.10מזון קר: מקסימום עשר ) 

 ( מעלות צלזיוס.65) שישים וחמשמזון חם: מינימום  

מזון לפני שילוחו, וכן לבצע בדיקות טמפרטורה מדגמיות בנקודות הקצה להן נשלח  כליש לבצע בדיקות טמפרטורה ל .18.5

ן כמפורט במפרט זה. הבדיקות תתועדנה בתיק הבטחת האיכות של המזון בהתאם לנהלי הבטחת האיכות של הקבל

 , ותוצגנה לפי דרישה.ההסעדה מערך
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  עבודה תהליכי .19

 מפורטות הנחיות בנוגע לתהליכי העבודה שבין הקבלן לבין הרשות.  להלן .19.1

 תפריט .19.2

 6 -ל וערב צהריים)בוקר,  ארוחות תפריטימים קלנדריים מיום חתימת ההסכם  22יעמיד תוך  הקבלן 

 יהיה עת שבכל כך לעת מעת ויעודכן זה , בקובץ אקסל נגיש,למסמך בהתאם יהיה התפריט( קדימה חודשים

 .קדימה לפחות אחד רבעון תפריט

 .הרשותחריגה מהתפריט השבועי המאושר מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב של  

 הזמנת מזון .19.3

השוטפות המוגשות בחדרי האוכל, לרבות ארוחות ביניים, עדכונים להזמנות לצריכה מחוץ למסגרת הארוחות  

 ידי הרשות על פי לוחות הזמנים המפורטים במפרט זה.-יועברו לקבלן על

 באחריות הקבלן לוודא קבלת ריכוז הזמנות מידי יום ליום העוקב.  

  ת מראש.הרשו מאושרת שלשיסופקו על ידו ללא הזמנה  לא תשלם לקבלן בגין שירותים או מוצריםהרשות  

 :לפחות הרשות לקבלן את המידע הבאבהזמנות השונות תספק  

 סוג המוצר )כריכים, ארוחה ארוזה, כיבוד וכולי(. .19.3.4.1

 התפריט הרצוי )מתוך בנק התפריטים(. .19.3.4.2

 מועד האספקה. .19.3.4.3

 שעת תחילת האירוע ומשכו. .19.3.4.4

 מיקום האירוע/האספקה. .19.3.4.5

 מספר המשתתפים. .19.3.4.6

 דרישה לכשרות מהדרין. .19.3.4.7

 שם איש קשר. .19.3.4.8

 של איש הקשר. מס' טלפון .19.3.4.9

 העברת הזמנה לקבלן:להרשות  תבהם נדרשהמינימלי לוח הזמנים להלן  

 

, לאספקה באותו היום, תועברנה לקבלן עד לשעה פריטים( 20זמנות כיבוד בכמות שאינה עולה על עשרים )ה 

 לקבלן ביום העבודה הקודם.בבוקר יועברו  10:00. הזמנות אותם נדרש לספק עד השעה 16:00

במקרים בהם לא הועברו לקבלן כל נתוני ההזמנה כנדרש לעיל, באחריות הקבלן לפנות לרשות לצורך השלמת  

 הנתונים הדרושים.

ידי הרשות בכל -ות עללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי לוחות הזמנים המפורטים לעיל הינם לצורך הזמנת מנ 

 כמות נדרשת.

 וביטול הזמנותתהליך שינוי  .19.4

שינויים בהזמנות יבוצעו באופן שוטף במסגרת לוח הזמנים המפורט להלן, ובהתאם למגבלות המפורטות  

 להלן:

 מוצר מס"ד
 מועד העברת הזמנה מינימלי

 )טרם מועד אספקה נדרש(

 ( ימי עבודה מראש3) שלושה ארוחות במארזים לצריכה  .1

 ( ימי עבודה מראש4) ארבעה רועיםיא .2

 ( ימי עבודה מראש2) שני (פריטים 20)מעל  יםכיבוד .3

 שעות מראש 4 מנות 20כיבוד בכמות שלא עולה על  .4

 עבודה מראש יום מוצרי מזון נלווים .5
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 שינוי מיקום האספקה יוכל להיעשות ללא מגבלה, בכפוף לתנאי ההסכם. .19.4.1.1

ידי הרשות בכתב. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כספי במקרה בו ביצע פעולה -כל שינוי יעשה על .19.4.1.2

 לא מסמך מתאים בכתב.ל

ידי הרשות ורישום זה יהווה ראיה חלוטה בכל מקרה של -מועדי ההודעה על כל שינוי יתועדו על .19.4.1.3

 מחלוקת.

 :יזכה את הקבלן בתשלום המפורט מצד הרשות, הקטנה ו/או ביטול בהזמנות .19.4.1.4

 ארוחות וכיבודים 

 מועד הודעת הביטול/הקטנה מס"ד
מהסכום  (%) שיעור

לתשלום )בגין החלק 
 היחסי בהזמנה שבוטל(

 ללא תשלום האספקה מועד לפני שעות 12 מעל .1
 30% שעות )כולל( לפני מועד האספקה 12 - מ פחות .2
 50% שעות )כולל( לפני מועד אספקה 6 - מ פחות .3
 70% שעתיים )כולל( לפני מועד האספקהמ פחות .4

 

 כנסים ואירועים

 מועד הודעת הביטול/הקטנה מס"ד
מהסכום  (%שיעור )

לתשלום )בגין החלק 
 היחסי בהזמנה שבוטל(

 ללא תשלום שעות לפני מועד האירוע 72עד  .1
 50% שעות לפני מועד האירוע 24עד  .2
 75% ביום האירוע .3

 

עליון" או במקרים של שביתות, פיגועים,  מדיניות הביטולים לא תתקיים במקרים של "כח .19.4.1.5

 וכיו"ב.אירועי כבאות גדולים מלחמה, מבצעים, 

 למען הסר ספק, במקרה של הקטנת ההזמנה יפוצה הקבלן רק בגין חלקו היחסי של הביטול. .19.4.1.6

מובהר בזאת, כי במקרה בו בוטלה או הוקטנה הזמנת מוצרי מזון נלווים או ארוחות ביניים,  .19.4.1.7

הודעה לקבלן טרם אספקת ההזמנה, בהתאם להוראות מפרט זה, לא יהיה אשר נמסרה עליה 

 זכאי הקבלן לפיצוי כספי.

הרשות, לבצע שינויים בלוחות הזמנים ו/או מיקום האירוע בקשר  תעל אף האמור לעיל, רשאי .19.4.1.8

 :לכל הזמנה, וזאת ללא כל פיצוי לקבלן, הכל כמפורט להלן

או  (4עד ארבע )של  ניתן להודיע על דחייה ,שעות ממועד האספקה( 4)עד ארבע  .19.4.1.8.1

 ( ממועד האספקה.2עד שעתיים )הקדמה של 

  .שעות ממועד האספקה ניתן להודיע על שינוי במיקום האירוע (4) עד ארבע .19.4.1.8.2

 ועדת תזונה  .19.5

 .הרשותהקבלן ישתתף בוועדת תזונה בהתאם להנחיות  

הצפת בעיות בתחום ההזנה, העלאת נושאים לשיפור ולשימור וגיבוש  ועדת תזונה לצורך תקיים הרשות 

פתרונות ליישום והטמעה )וכל זאת בכפוף לאמור בהסכם זה( והצגת ממצאי ניתוח שאלוני משוב בנושא 

 ההסעדה. 

 הפי שיקול דעת-עלבוועדת התזונה  )לרבות רב הרשות( מטעמהלשנות את הרכב המשתתפים  תרשאי הרשות 

 הבלעדי.

 .הרשותלכל הפחות, ובהתאם להנחיית  רבעוןלדת התזונה תתכנס לדיונים אחת וע 

 עדת התזונה ובכפוף לאמור בהסכם זה.והקבלן יהיה מחויב ליישם ולהטמיע את הנושאים שסוכמו בו 
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 מדידת שביעות רצון .20

 בביצוע הסקר. . הקבלן מתחייב לסייע ככל שיידרשרצון משרותי ההסעדה פעיל מנגנון למדידת שביעותת הרשות .20.1

הבלעדי. מבלי לפגוע באמור  הפי שיקול דעת-ויכול שישתנה מעת לעת על הרשותידי -מנגנון שביעות הרצון ייקבע על .20.2

 הבלעדי. הדעת שיקול"י עפ, ותיקופו המנגנון לבחינת פעלתבסעיף זה, הרשות 

 שביעות רצון הסועדים תימדד ע"י סקר שביעות רצון. .20.3

 באופן שתמצא לנכון.הרשות תערוך את הסקר  .20.4

 .95%-בסקר שביעות הרצון, אך יש לשאוף לשביעות רצון גבוהה מומעלה  80%שביעות רצון מספקת תיחשב ציון של  .20.5

ת, תוך שמירה על עקרונות המודל, ומועדי הסקרים יהיו אקראיים. איסוף הנתונים יבוצע במהלך או בסמוך לארוח .20.6

 .תרשותוכנית העבודה ותוך התחשבות באילוצי ה

 , ישמשו לבדיקת ביצועי הקבלן.ושל סקרים אל הממצאים .20.7

 .שיפור הנדרש ענייןלבמקרה שהסועדים לא יהיו שבעי רצון מהמגוון או מהשירות, הקבלן יענה על דרישות הרשות  .20.8

 .הקבלןלטיפול  הרשותיועברו ע"י נציג  הסועדיםאו  רשותתלונות של הובקשות מיוחדות  .20.9

ימים ( 3עד שלושה )מנהל שירותי ההסעדה יבדוק תלונות באופן אישי. תשובה לתלונה תינתן בכתב ותועבר לאחראי  .20.10

 מיום שנתקבלה אצלו.עסקים 

, תהיה הרשות רשאית להביא סקרים רצופים הלפחות במשך שלוש 80%בציון במקרה שתוצאות הסקר לא יעמדו  .20.11

 הסכם זה.את הקבלן לשימוע בקשר ל
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 ותחזוקה תברואה, ניקיון .21

 כללי .21.1

הקבלן ימלא אחר הדרישות התברואתיות וישמור על ההיגיינה ותנאי התברואה במטבחים וחדרי האוכל  

 בהתאם להוראות כל דין, הוראות מפרט זה.

פי הוראות -שמדת מזון( עלההקבלן יעמוד בכל הדרישות ובדרכי הטיפול במצבים חריגים )תחלואות מעיים,  

 כל דין.

 (קבלן אדם כוחבריאות אנשי הסגל של הקבלן ) .21.2

 ויפעל כדלקמן: לעיל כאמור, רפואי העסקה אישור עםהקבלן יוודא, כי במטבח יעבדו אך ורק אנשי סגל קבלן  

 יבצע ביקורות במטבח ובחדרי האוכל. .21.2.1.1.1

 יבצע בדיקות וביקורות לאנשי סגל קבלן העובדים במטבח לאיתור מפגעי תברואה. .21.2.1.1.2

 טיפול במזיקים .21.3

 . ההסעדה תכנית טיפול במזיקים במתקניויבצע הקבלן יכין  

 לדרישות בהתאם, והדברה מזיקים ניטור תכלול התוכניתההסעדה.  הקבלן יקיים תכנית סניטארית במתקני 

 .דין כל פי על, על ידי מדביר בעל רישיון הדברהנגיעות או סימני מזיקים,  תגלו בה פעם בכלו זה מפרט

 מצבים חריגים .21.4

תחלואת מעיים או שונות כגון תחליפי במקרה של סגירת המטבח מסיבות  ממקורהקבלן יערך לניפוק מזון  

 ליקויים חמורים שנתגלו במטבח. הקבלן יגיש תכנית גיבוי למקרים אלו.

 פי הוראות כל דין.-במקרה של תחלואת מעיים ינקוט הקבלן בכל הפעולות הנדרשות על 

 :הבאיםמזון ממתקני הקבלן במקרים  רשאי לאסור ניפוק האת הרשות 

 ידי הרשויות.-העדר רישיונות בתוקף כנדרש על .21.4.3.1.1

 ציון ביקורת לקוי או נכשל בביקורת במתקן הקבלן ו/או מציאת ליקויים פוסלים בביקורת. .21.4.3.1.2

 קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות במוצרי מזון המיוצרים במתקן. .21.4.3.1.3

את מעיים חריגה, המצביעים כי מקור ממצאי תחקיר אפידמיולוגי, במהלך אירוע תחלו .21.4.3.1.4

 הזיהום במזון המיוצר במתקן.

 בכתב. הרשותחידוש האספקות מהמתקן מותנה בתיקון הליקויים ובקבלת אישור  

 .הקבלן של הינה, הרשות"י ע המאושר, חלופי ממתקן מזון אספקת על האחריות 

 הרשות האתתברואה חריגים, שאינם עומדים בתקן המקובל במשרד הבריאות,  ממצאיבמקרים בהם נמצאו  

 :הבאים מטעמיםלהורות לקבלן להשמיד מזון  תרשאי

 חשש לסיכון בריאותי. .21.4.6.1.1

 נשמר או הוגש בניגוד להנחיות.או  מזון שאוחסן .21.4.6.1.2

 מזון פג תוקף. .21.4.6.1.3

 מזון עם תוצאות בדיקות לא תקינות. .21.4.6.1.4

 ה לגביו הרשות.תכל מזון שהנח .21.4.6.1.5

 מבנים וציוד –ותחזוקה  ניקיון .21.5

 'א נספח ראההתחזוקה  והוראותהקבלן יבצע תחזוקה מונעת של מתחם ההסעדה וציודו, לפירוט הציוד  

 למפרט זה.

 לרבות חדר השירותים, ניקיון השטחים העומדים לרשות הקבלן, על מתקניהם השונים והציוד המותקן בהם, 

 .עתהוא באחריותו המלאה של הקבלן בכל 

 במועד יבוצעו העבודות. הקבלן עם בתאוםמתחם ההסעדה, מבנה  ותיקון לצביעה תאחראי תהיה הרשות 

 פסח המועד חול במהלך)לדוגמה:  ההסעדה מתחם השבתת משך של למינימום צמצום תוך, מראש שיתואם

 (.סוכות או

 בהתאם לרבות חדר השירותים, ,והמטבח האוכל חדר לניקיון הנדרשות הפעולות כל את יבצע הקבלן 

 .המחייבים והתקנים זה מפרט להוראות
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 בתום כל משמרת יקורצף כל הציוד שהיה בשימוש במהלכה. 

 ניקוי הציוד יבוצע עפ"י הוראות היצרן. 

ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לצורך ביצוע  רשותייעשה שימוש בחומרי ניקוי המתאימים לדרישת ה 

 ניקיון.

 לניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.חומרי ניקיון וציוד עזר  

 כל לכלוך, מים ושמן יש לנקות באופן מידי. 

 .או בור שומן למחזור שמן בישול מיותר ומשומש יש להעביר לחביות ריקון 

אזורי פינוי למלאים יפונו באופן מידי או בתום משמרת, המוקדם מביניהם, האשפה הפסולת ופחי הכל  

 אשפה תקניות, סגורות כראוי.האשפה בלבד ובשקיות 

 הקבלן יהיה אחראי על שטיפת פחי האשפה וניקיונם. 

הקבלן יפנה את כל אריזות הקרטון לאחר השימוש בהם לקרטוניה שבסמוך למטבח. הקבלן יהיה אחראי  

מחוץ  ןקרטואריזות שהקרטוניה תהיה מסודרת בכל עת ולא תהיה מלאה עד סופה ושלא יהיו כלל 

 לקרטוניה.

 .על חשבונו הטמנה לאתרתם שטחיהיה אחראי לפינוי אריזות קרטון לאחר ה לןהקב 

 לפחים המתאימים והפרדתם על פי הדין. ההסעדה מתחם של פסולתה לפינוי הבלעדי האחראי הינו הקבלן 

 .ן הקבלןחשבו עליחול  מורשה מחזור אתר או הטמנה לאתר נוזליםהובריכת ריכוך  שומןה בורפינוי 

נייר : סבון נוזלי, נייר טואלט ווהסועדים חדרי השירותים המשמשים את עובדיול ,בכל עת ,יספקהקבלן  

 .ניגוב ידיים

 הקבלן יהיה אחראי לתיקון סתימות בחדר השירותים באמצעות עובדיו או קבלן משנה מטעמו. 

או  Rinse testכך שבמבחן  ,כלי ההגשה והבישול ינוקו במים חמים ובסבון מחטא מיד אחרי השימוש בהם 

Swab test .לא יימצאו חיידקים פתוגניים 

 הקבלן יוודא ניקיון כל הכלים היוצאים ממכונת השטיפה, לפני הבאתם לשימוש הסועדים. 

הריהוט והציוד במתחם ההסעדה, לרבות השולחנות, יהיו נקיים מכל זיהום ומשאריות מזון במשך כל זמן  

 ההגשה ובתום כל יום.

דקות, ובתוך פרק זמן זה יפונה וינוקה  מחמששולחן שסועדים קמו ממנו לא יושאר בלתי מפונה במשך יותר  

 דקות מזמן עזיבת הסועדים יהיה השולחן פנוי, נקי וראוי לישיבה. חמשע"י עובדי הקבלן. בכל מקרה, בתום 

 אורך לכל האוכל בחדר השטחים כלל את ינקו אשר מטעמו ניקיון עובדי יעסיק הקבלן הארוחה במהלך 

 .עת בכל נקי יישמר האוכל שחדר כך, לכלוך של פינוי יבצעו, הארוחה

 חדרי שולחנות של וניקיון והמטבח האוכל חדר כל של שטיפה, יסודי ניקיון, ארוחה כל בסיום יבצע ןהקבל 

 .האוכל

 המבקרים רשאים לדרוש מהקבלן לנקות לאלתר כל משטח, פריט ציוד או אזור. 

 .האירוע בתום הקבלן"י ע יבוצעו, מיוחדים אירועים לאחר וסידור ניקיון 

 , יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.ולות הניקיון, לרבות מכונות שטיפת רצפותכל הציוד הנדרש לפע 

 הדברה .21.6

 .חודשים לשלושה אחת ההסעדה מתחם של להדברה אחראי יהיה הקבלן 

בפעולות  רשותה עם בתאום ינקוטאיתר הקבלן במתחם ההסעדה מקקים, מכרסמים וכיוצ"ב מזיקים,  

 מניעה והדברה מתאימות.

 פרטים הכולל מסמך ינפיק אשר הסביבה להגנת המשרד מטעם הדברה היתר בעל מדביר"י ע תעשה ההדברה 

 לשמור יש המסמך את. ההדברה רחומ של וריכוזו מהותו, וסוגה הפעולה תאריך, מענו, המדביר שם: אלה

 .ההדברה פעולת ביצוע מיום חודשים ששה

 .רשותל הקבלן בין ובתיאום הדברה לתוכנית בהתאם, מדביר בנוכחות ורק אך יבוצעו ההדברה פעולות כל 

 ההדברה יסומן ע"י שלט אזהרה, כנדרש עפ"י ובהתאם לתקנות.  אזור 

. במקרה של הזזתן לצורכי מןבמסגרת ההדברה מונחות מלכודות, באחריות הקבלן לשמור על מיקו כאשר 

 ניקיון, ידאג להחזירן באופן מיידי.

 איכות הסביבה .21.7
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, בנושאים הקשורים באיכות רשותהקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות ה 

 הנוצרת בעת עבודתו.הסביבה ובכל הנוגע לצמצום כמויות הפסולת 

 הקבלן יעשה שימוש, במידת האפשר, במוצרים העומדים בתקנות איכות הסביבה. 

 חזור, פינוי לאתר מורשה.יאלא אם יורה אחרת, סדר העדיפות לטיפול בפסולת הינו כדלקמן: שימוש חוזר, מ 

 הקבלן יפעל ככל הניתן להחזרת אריזות ריקות לספקים. 

 ולת לסוגיה וישליכה לפחים המתאימים.הקבלן יאסוף ויפריד את הפס 

לשימוש, החזקה או אחסנה של חומרי ניקוי, שמנים, גז,  רשותה אישור בכתב מאתעל הקבלן לקבל מראש  

 צבעים וחומרים שאינם להזנה המחויבים בדיווח.

ע במתחם ההסעדה הותקנו מתקני נידוף וסינון עפ"י דרישות רישוי עסקים ואיכות הסביבה. הקבלן יימנ 

 מהזזה של ציוד הבישול מאזורי הנידוף.

 יש להקפיד לסגור ברזי מים פתוחים. 
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  הבטחת איכות .22

הקבלן וקבלני המשנה שיעסיק יעמדו לכל אורך שלבי שרשרת אספקת הארוחות בכל דרישות אבטחת האיכות  .22.1

 המפורטות בסעיף זה להלן.

 :הבאים לתקנים יהיו ההסעדה במערך הקבלן סמכותה .22.2

 ."ISO 9001 -"Quality Management Systems Requirementsתקן  

 ".FSSC 22000 - "Food Safety System Certification תקן 

הקבלן יוודא חידוש ההסמכות באופן שוטף לאורך כל תקופת ההפעלה והאחזקה, עפ"י המהדורה המעודכנת  

 של התקנים.

 לעת.הקבלן יימלא אחר המלצות משרד הבריאות כפי שיעודכנו מעת  

נפק תעודת ההסמכה ו. בחו"ל תהרשותידי -ידי גוף התעדה המאושר על-נפק בישראל עלותעודת ההסמכה ת 

 )הארגון הבינלאומי לתקינה(. ISO-ידי ה-ידי גוף התעדה המוסמך על-על

 מערכת הבטחת האיכות ובטיחות המזון  בקרת .22.3

ידי גופי ההתעדה -פנימיים( ועל ידי הקבלן )מבדקים-מערכת הבטחת האיכות ובטיחות המזון תבוקר על 

 שהסמיכוהו לתקן )מבדק חיצוני( בהתאם לתדירות שנקבעה בתקן.

ממצאי הביקורות התקופתיות של הרשויות המוסמכות וממצאי הסיקורים התקופתיים של גופי ההתעדה  

 . הרשותיתועדו, ויועברו לידי 

שומות שהתבצעו במסגרת פעילות האיכות , ואת כלל הרההסעדה מערךהקבלן יציג את תיק ניהול האיכות ב 

 .ועם דרישת לרשות)בדיקות, פעולות מונעות ומתקנות וכו'( 

 ייצור פריטי מזון .22.4

הינם תנאי מקדים לאספקת פריטי המזון למתקני המזון  הרשותהצגת אישורי ההסמכה ו/או קבלת אישור  

 של הקבלן.

 ההסעדה  מערךהבטחת איכות ב .22.5

 .ISO -ה נימערך הבטחת איכות בהתאם לתקהכבאות  בקרייתהקבלן יטמיע וינהל  

לאיסוף מוצרים פגומים מכל נקודה אליה נופקו המוצרים, או איסוף  RECALLיכללו בתוכם נוהל  םנהליה 

יהיה אפקטיבי,  RECALL-מוצרים לגביהם התעורר חשד לפגם בטיחותי. על הקבלן להבטיח כי נוהל ה

החשודים או הפגומים. הנוהל גם יבטיח, כי מוצרים נוספים שיוצרו ויאפשר איסוף מהיר ומלא של המוצרים 

או מיוצרים באותם תנאים, ושעשויים גם הם להוות סיכון לבריאות הסועדים, ייבדקו וייאספו במידת 

 הצורך.

חלה על  RECALLבמקרה של מוצרים לגביהם התעורר חשד לפגם בטיחותי או במקרה של הפעלת נוהל  

ידי הקבלן באופן מלא, ויוצגו לפי -. כל תהליכי הטיפול במקרה יתועדו עללרשותהקבלן חובת דיווח מידית 

 דרישה.

הקבלן יגדיר נהלי עבודה ברורים ומפורטים המאפשרים לעובדיו לטפל, לאחסן, לעבד, להכין ולהגיש את  

קים ואחזקת היתר נהלי ניקיון, טיפול במזי המזון לסועדים בצורה בטוחה ונכונה. נהלי העבודה יכללו בין

 כנית לדגימת מוצרי המזון המיוצרים במטבח.ציוד ומיכון, לרבות ת

הקבלן ינהל יומן תפריטים, בו יתועדו מדי יום כל מרכיבי התפריט אותם הוא מגיש בפועל בכל אחד מחדרי  

הביניים הנצרכים מחוץ לחדרי  האוכל בכל אחת מהארוחות השוטפות, ולרבות מרכיבי התפריט של ארוחות

 האוכל.

 תכנית הבטחת איכות  .22.6

 .זה במפרטיקיים תכנית להבטחת איכות על פי הנדרש  הקבלן 

הקבלן אחראי להבטחת האיכות של המוצרים והשירות. באחריותו לבצע את כל הבדיקות, הביקורות,  

 ות.הניסויים, הבחינות וכל אשר יידרש להבטחת עמידות המערכת בדרישות הרש

 .חודשים מתחילת מתן השירות במתחם הרשות 3עד  הרשות לאישורנהלי האיכות של הקבלן יוגשו  

 הרשות רשאי להשתתף בכל המבדקים הנערכים אצל הקבלן ואצל ספקי המשנה. 



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                             105מתוך  100עמוד 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

100 

 תכנית "עקרונות השירות בקו הראשון"  .22.7

הקבלן יגבש תכנית לשירות ב"קו הראשון" )הנקודה שבה קיים מגע ישיר בין הסועד לנותן השירות מטעם  

מנותני השירות  הרשותהקבלן( בהתאם לקריטריונים שלהלן, לרבות ומבלי לגרוע, המגדירים את דרישות 

 )עפ"י העניין(:

 )תכולת השירות, מה מותר ומה אסור וכד'(.  ההסכםהכרת  .22.7.1.1

(, זיהוי לקוחהכרת הלקוח: פרופיל וסוג האוכלוסייה, התוכנית התפעולית, מפקד היחידה )דרישות  .22.7.1.2

 צרכים, טעם האוכל וכיוצ"ב.

 לא תלוי במקום ובנותן השירות. -אחידות בשירות )סטנדרטיזציה(  .22.7.1.3

כלל זה הכל עפ"י העניין. ב -הופעה נקייה ומסודרת )לרבות פריטי לבוש: כובע, סינר, תלבושת אחידה  .22.7.1.4

יש להגדיר סוג תלבושת נפרד והולם לאירועים, סוג תלבושת אשר יבדיל חזותית בין עובדי ניקיון 

 לעובדים במזון וכד'(.

 הכרת התפריט ויכולת להסביר את מרכיביו. .22.7.1.5

 יכולת להתמודד עם בעיות, כולל דיווח לממונים על תקלות. .22.7.1.6

 ידע בסידור שולחן ו/או הגשה. .22.7.1.7

לל זה: אמפתיה ויכולת הקשבה לתלונות, יכולת תגובה מהירה, יוזמה, תפיסת הסועד כלקוח, ובכ .22.7.1.8

 תודעת שירות.

 יוזמות, חדשנות ויצירתיות )בהתאם לחוזה(.  -ליצור את השירות בכל פעם מחדש  .22.7.1.9

התוכנית תגדיר את האופן בו תיושם המדיניות והפעילות שיקיים הקבלן בתחומים המפורטים להלן, לפחות  

 ומבלי לגרוע:

 ההדרכה לעובדים, מועדי הכשרה, משך ותדירות. תכני .22.7.2.1

 שיטת אכיפת ובקרת המדיניות ע"י הקבלן בקרב העובדים. .22.7.2.2

 אמצעים שינתנו לעובדים )תלבושת וכד'(. .22.7.2.3
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 קרה על הקבלןב .23

  כללי .23.1

ועמידתו בדרישות  הסעדהאת ביצועי הקבלן בתחום ה הרשותבקר ת ,ההתקשרותבמהלך כל תקופת  

 ההסכם, והכול מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן. 

 הבקרה תבוצע באמצעים הבאים 

 .במערך ההסעדה, לרבות מתקני הייצור והמחסנים השונים ביקורות במתקני הקבלן .23.1.2.1

הקבלן  ביקורות במתקני הייצור של קבלני המשנה, לרבות ספקי חומרי הגלם של אותם יצרנים. .23.1.2.2

 יאפשר במסגרת ההתקשרויות שלו עם ספקי המשנה לבצע ביקורות אלו. 

 ביקורות יזומות על ידי מבקרי מזון מקצועיים מטעם הרשות ולקיחת דגימות לבדיקות מעבדה. .23.1.2.3

תלונות, דיווחים ומידע רלוונטי  זה, לרבות בחינת במסמךסקרי שביעות רצון סועדים, כמפורט  .23.1.2.4

 בתחום מענה ההסעדה.

 י לגרוע מהתחייבויות הקבלן למתן שירותי הסעדה, הקבלן יאסור כניסה למטבח אלא לבעלי התפקידיםמבל 

 המפורטים להלן:

 אנשי סגל קבלן להפעלת המטבח ושירותי ההסעדה.  .23.1.3.1

 .הראשיתהמקומית ורבנות משגיחי הכשרות וסגל ה .23.1.3.2

 מטעם הרשות.ורבנות גורמי רפואה  .23.1.3.3

 וכל מי שהוגדר מראש ובכתב על ידי הרשות. מטעמהאנשי הרשות או מי  .23.1.3.4

 הרשותביקורות  .23.2

, והקבלן מחויב, כי נציג ההסעדה מערךרשאי לבצע ביקורות בכל שעות הפעילות של  מטעמהאו מי  הרשות 

 לאורך כל שלבי הביקורת. הרשותמטעמו יתלווה אל נציגי 

 .הרשותשל  הלפי שיקול דעת הביקורות תהיינה מתואמות מראש או במתכונת פתע )ללא הודעה מראש( 

של הקבלן או של קבלני המשנה מטעמו, ייערכו בכל מתקני היצרן  שוניםבמתקני הייצור ה הרשותביקורות  

וסביבותיו הקשורים בייצור מוצרי המזון. הביקורות ייערכו במחסני היצרן )חומרי גלם, אריזות ותוצרת 

 (. ISO, HACCPגמורה(, מתקני הייצור ובחינת מערכות ניהול האיכות )

 ה מסופקים ונצרכים מוצרי המזון של יצרן המזון.הביקורות יתאפשרו לכל אורך תקופת הזמן במהלכ 

לשנות את סוגי הביקורות לרבות אופן ודרכי הבדיקה ותדירותן, כולל ביצוע ביקורות חוזרות  תרשאי הרשות 

בהם מספק הקבלן שירותי  וכיבודיםככל שיידרש, וביצוע ביקורות נוספות במהלך אירועים  ההסעדה מערךב

 .הומחוצה להכבאות  קרייתהסעדה בשטח 

 :)ליקויי תברואה וכוח אדם( פוסל/ים מהותייםבביקורות בהן נמצא/ו ליקוי/ים  

השירותים מהמתקן בו נתגלו הליקויים, וכל זאת עד מתן שמורה לרשות הזכות להפסיק מידית  .23.2.6.1

 השירותים מהמתקן.מתן לתיקון הליקויים וקבלת אישור הרשות בכתב לחידוש 

וללא דיחוי לתיקון הליקויים הפוסלים, וליקויים אחרים שנמצאו  על הקבלן לפעול באופן מיידי .23.2.6.2

 בביקורת.

עד לחידוש אספקת השירותים מהמתקן יידרש הקבלן להעמיד תשתיות חלופיות ו/או להציג  .23.2.6.3

פתרונות חלופיים לצורך המשך אספקת השירותים למערך ההסעדה ולנקודות הקצה בהתאם 

 לדרישות ההסכם.

 דו"חות הביקורת .23.3

 יתועדו על ידו.והביקורת שבוצעו ע"י הרשות יועברו לידי הקבלן  דו"חות 

לא יאוחר מחמישה ימי  הרשותהקבלן יציג דו"ח פעולה מתקנת לרבות לוח זמנים לביצוע התיקונים לאישור  

 עבודה ממועד קבלת דו"ח הביקורת.

 י וידווח על גמר טיפול.כל הליקויים המפורטים בדו"חות הביקורת באופן מיידי וללא דיחו את יתקןהקבלן  
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יתעד את ממצאי הביקורת שפורטו ע"י נציג  לפגוע באמור לעיל, נציג הקבלן שמונה לליווי הביקורת מבלי 

הרשות תוך כדי הביקורת והקבלן יתקן את הליקויים במהירות האפשרית וללא תלות במועד קבלת דו"ח 

 הביקורת.

 

 פעילות בזמן חירום .24

 "זמן חירום" יהיה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן: –הגדרה  .24.1

 .1951-הכרזת ממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית התשי"א 

ב לפקודת 90הכרזה על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה ו/או בחלק מסוים ממנה בהתאם לס'  

 .1971-המשטרה )נוסח חדש( התשל"א

 פ"י החלטת נציב כבאות והצלה.ע 

השירות נשוא מכרז זה, על כל מרכיביו, חיוני בזמן חירום ואספקתו נדרשת לרשות בזמן חירום, באופן רציף וסדיר,  .24.2

 באיכות הנדרשת על פי תנאי המכרז ומסמך תכולת העבודה.

את השירותים בתוך פרק הרשות תודיע לספק כי היא נמצאת בזמן חירום. עם קבלת הודעה, מתחייב הספק לספק  .24.3

 הזמן הנדרש במכרז.

 ידוע לספק כי בזמן חירום, תהא לרשות זכות ראשונים לקבלת השירות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. .24.4

הספק מתחייב לתת שירות מלא, מקצועי ורצוף כנדרש בשגרה ועל פי האמור במסמך תכולת העבודה, מרגע קבלת  .24.5

ככל שעל הקבלן לזמן בעלי תפקידים חלופיים בתקופה  ללא שיבוש או הפרעה.ההודעה מהרשות כי מדובר בזמן חירום, 

זו יהיה הדבר על חשבונו המלא. על עובדים אלו יהיה לעמוד בדרישות מסמך זה כאשר על הקבלן יהיה לעדכן את 

 הרשות ולקבל אישורה בהתאם להסכם זה.

בזמן חירום, בתוך הזמן שנקבע בהתאם  לשם כך, מתחייב הספק לעשות כל הנדרש על מנת לספק את השירות .24.6

גם מעבר לשעות  ,לפי הצורךאו הסעות לעובדים ולשינוע המזון, הכל \וגםלהתחייבותו, לרבות תגבור כ"א וכלי רכב 

 הפעילות לרבות בשבתות וחגים.

פי הרשות חובת הספק כאמור לעיל, חלה עליו גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות ספקי משנה, והוא יהיה אחראי כל .24.7

 לאי אספקת השירות כנדרש בזמן חירום.

 רישום מפעל חיוני לשעת חירום .24.8

על מנת למזער את הפגיעה ברציפות התפקודית של מתן השירותים נשוא מכרז זה. בכוונת הרשות לרשום  

את הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת מתן השירותים לפי המכרז כמפעל חיוני לשעת חירום 

 . 1967-חירום התשכ"ז-לטובת הרשות הארצית לכבאות והצלה בהתאם לאמור בחוק שירות עבודה בשעת

על הספק לסייע לנציג הרשות ככל שיידרש על מנת לרשום את כל הפועלים מטעמו למתן השירותים נשוא   

 מכרז זה. 

הספק יבצע את כלל הפעולות אשר יידרשו , אם וככל שיידרשו ממנו כאשר יוכרז כמפעל חיוני על ידי גופי  

 המדינה השונים.
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 הוראות לתחזוקהו טבלת הציוד –ספח א' למפרט הסעדה נ

 כלליות  הוראות .1

 .("רשותציוד ה" :להלן)בנספח זה תספק את הציוד המפורט  רשותה .1.1

ויימסר דו"ח  ע"י הקבלן יחד עם נציג הרשות "רשותבמועד תחילת ההסכם תבוצע ספירת המלאי הקיים ב"ציוד ה .1.2

 המסכם את סוג הפריטים, כמויות ואיכויות, כולל שם המותג.

 . רשותיושאל לשימוש הקבלן ללא כל תשלום ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ה רשותהציוד  .1.3

 , אם תמצא שהוא חיוני.רשותכל ציוד נוסף שאינו מופיע במפרטי הציוד ויידרש במהלך תקופת ההסכם יירכש ע"י ה .1.4

 הקבלן רשאי להוסיף במתחם ההסעדה ציוד נוסף, לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהאחראי. .1.5

לקבלן יהיה מאושר ע"י גורמים המוסמכים עפ"י דרישות חוק, בעלי תו תקן ישראלי ובהתאם להוראות  ציוד השייך .1.6

 הבטיחות הרלוונטיות בחוק. האישורים יוצגו לאחראי.

הקבלן ימסור הצהרה  –ציוד וכלי עבודה אחרים השייכים לקבלן שאין לגביהם דרישות חוק ותקנות לאישור שימוש  .1.7

רק לאחר אישורו יוכל הקבלן להשתמש בהם. האחראי יהיה רשאי להורות על בדיקת הציוד על כשירותם לאחראי, ו

 ו/או הקבלן. רשותע"י מנהל אחזקה או אחראי בטיחות מטעם ה

 .ע"י הרשות לא תינתן תוספת תמורה במקרה של הוספת ציוד .1.8

 .רשותלא תאשר פריט ציוד, יחליף הקבלן את הפריט עד לאישור ה רשותהיה וה .1.9

 

 ת ציודאחזק .2

 אינסטלציה )מים וביוב(, לרבות בכל עת ועל חשבונו כולו, מטבח,הכל ווציוד בחדר האהקבלן אחראי לתחזוקת  .2.1

מדיחי  שולחנות עבודה במטבח, מדפי אחסון, כיריים גז, ציוד מטבחי מוסדי, חדרי הקפאה, חדרי קירור, מנדפים,

והכול בהתאם  רשימת ציוד בחדר אוכל ומטבח – ב'בנספח וכיוצ"ב כמפורט  כלים, שולחנות כיור, עגלות עבודה

 .מסמך תכולת העבודה למעט מערכות מיוחדות להפעלת הסימולטורלהוראות 

 בחתימה על ההסכם בהתאם למכרז זה יראו את הקבלן כמי שחתם על קבלת הציוד לידו למשך תקופת ההסכם.  .2.2

וד שיועבר לידי הקבלן, זאת תוך איתור ובדיקה של הקבלן ונציג הרשות ייערכו סיור משותף לשם סקירת  הצי .2.3

שלמות ותקינות הציוד ובהתאם לצורך תיעוד וטיפול בתקלות קיימות בעת המסירה. ככל שיתגלו תקלות או שברים 

 בציוד בעת סיור זה וטרם מסירת הציוד לידי הקבלן יתוקנו אלו על ידי הרשות ועל חשבונה.

וע כל פעולות האחזקה המונעת ותיקון תקלות ופעולות הניקיון הנדרשות לצורך פעולות הקבלן בפרויקט יכללו ביצ .2.4

 :תיקון הציוד הרשות

הינן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר מהקבלן את  העבודה תכולת במסמךמובהר, כי הדרישות המפורטות  

של ציוד ועד למסירה הסופית  , לתקינותם המלאה בכל עתציוד הרשותהאחריות לאחזקה רציפה של 

 . תקופת ההתקשרותבתום  לידי הרשות הרשות

כך שתשמר לפחות רמת ביצועי המערכת  הקבלן יחליף כל רכיב או מערכת שאורך חייהם הסתיים 

 המוחלפת.

שאינו  חלק חילוף התשלום הכולל המשולם לו, כל מכלול ציוד במסגרתבמסגרת עבודתו,  יחליףהקבלן  

כל חלק מכל ישפץ ויתחזק  כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה,שלא  ןמתפקד כשורה או התבלה באופ

כל חומר עזר המשמש לתפעול, תחזוקה, יספק ציוד או מערכת והסוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת 

שיפוץ או תיקון יחידת ציוד או מערכת לרבות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף כדוגמת מסנני מים 

בכל מקרה, וכדומה.  צבע לתיקונים שוטפים, רצועות, חלונות זכוכית, אטמים שונים ואויר, נורות שונות,

 ההחלטה לגבי החלפה של ציוד נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

חשבון הקבלן, לרבות כוח האדם, האמצעים, החומרים, חומרי העזר  תבוצע עללציוד הרשות אחזקה ה  

 .והחלקים הנדרשים, מדבקות טיפולים

 האחזקה תכלול טיפולים שוטפים )אחזקה מונעת( לציוד הרשות כנדרש על פי הוראות יצרן. 

כל פעולות האחזקה והתפעול יבוצעו תוך הקפדה על הוראות יצרן, החוקים והתקנות, לרבות תקנות  

 יבוצעו באופן שוטף. הבטיחות ובהיעדר כאלה לגבי ציוד כלשהו. כל פעולות האחזקה
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ר או תביעה כספית לפיצויים של הקבלן בגין מתן הוראה לביצוע פעולה לפי הנחיות לא יתקבל שום ערעו 

יצרן. הנ׳׳ל מתייחס הן לאחזקה יומית, חודשית, שנתית ותקופתית אחרת, לאיתור ותיקון תקלות ולכל שאר 

 .מסמך תכולת העבודההוראות 

נו באמצעות קבלן מורשה תקלות שבר, הספק יתקן על חשבונו כל תקלת שבר בציוד הרשות על חשבו 

 מוסמך. תיקון התקלה יכלול את העבודה והחלקים הנדרשים לתיקון ו/או כל תשומה אחרת.

תיקון תקלות המצריך ניתוק מערכות כגון: חשמל, מים, וביוב יהיה בתיאום מראש עם נציג הרשות וקבלן  

 התחזוקה למתחם קריית הכבאות.
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 רשימת ציוד בחדר האוכל – ב'נספח 

 תום תקופת אחריות יצרן כמות תיאור הציוד #

 אין בע"מ קרור ע.מ.ל 3 חדר קירור 1

 אין בע"מ קרור ע.מ.ל 1 חדר הקפאה 2

 אין בע"מ מפלים 2 במטבח( 2בחד"א,  1מנדפים ) 3

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 3 ארון אחסון יבש 4

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 2 גסטרו 1/1תבניות  20קומביסטימיר  5

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 ליטר 70מחבת חשמלית מתהפך  6

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 רוחבי-מקרר ארון דו 7

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 2 קוצץ ירקות שולחני 8

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 2 סל/שעה 130-200מדיח  9

 31/11/2020 בע"מ נירומטל 2 כוס/שעה 700דלפק מים קרים סודרה  10

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 גרידל חשמל שולחני 11

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 2 ליטר 25מיחם שבת  12

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 משטח חלק –גרידל חשמל  13

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 ליטר/שעה 900מרכך מים  14

 31/11/2020 בע"מ נירומטל 1 ליטר  110מחבת חשמל מתהפך  15

 31/11/2020 נירומטל בע"מ 1 תבניות 36ארון חימום נייד  16

 7/02/2021 נירומטל בע"מ 1 מקרר ארון דו רוחבי 17

 7/02/2021 נירומטל בע"מ 1 ק"ג 140מכונת קוביות קרח  18

 7/02/2021 נירומטל בע"מ 1 מכונת שטיפה בלחץ 19

 26/09/2021 בע"מ נירומטל 2 דלפק הגשה דו צדדי חם 20

 26/09/2021 נירומטל בע"מ 1 דלפק הגשה דו צדדי קר 21

 26/09/2021 נירומטל בע"מ 1 פגודה חמה גסטרו 22

 26/09/2021 נירומטל בע"מ 1 פגודה קרה גסטרו 23

 26/09/2021 נירומטל בע"מ 2 דלפק מים קרים )מים + סודה( 24

 אין נירומטל בע"מ 4 מנדף למדייח כלים 25

 אין נירומטל בע"מ 5 מקרר  26

 אין נירומטל בע"מ 3 תנור חימום 27

 אין נירומטל בע"מ 1 קומביסטימר 28

 אין נירומטל בע"מ 5 עגלת שרות 29

 אין נירומטל בע"מ 1 עגלת פח 30

 אין נירומטל בע"מ 3 עגלת צלחות 31

 אין נירומטל בע"מ 4 עגלת לוח )גיגית( 32

 אין נירומטל בע"מ 80 גסטרונום בשרי  33

 אין נירומטל בע"מ 60 גסטרונום חלבי  34

 אין נירומטל בע"מ 64 בשרי –גסטרונום חצי  35

 אין נירומטל בע"מ 23 חלבי –גסטרונום חצי  36

 אין נירומטל בע"מ 2 כיריים גז 37

 אין נירומטל בע"מ 2 גלגלת צינור מים 38

 אין נירומטל בע"מ 1 דחסן קרטונים 39

 אין אמקור 1 מקרר אמקור 40

 


