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 מבוא  .  1
 כללי  .1.1

עבור   ) מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות"המכללה ו/או המזמינה"המכללה האקדמית גליל מערבי (להלן: 

בהתאם לתנאים,  , )תים""השירו(להלן:  של המכללהוחנות נוחות וכלי כתיבה הפעלת מערך ההסעדה 

ובהתאם להוראות   )"  "מסמכי המכרז(להלן:  במפרט ההסעדה על נספחיו לדרישות ולהנחיות המפורטים 

 )."ההסכם"ההסכם המצורף על נספחיו, בפרט  (להלן: 

 רקע על המכללה  .1.2

  המכללה  קמפוס   את ומתפעלת  מנהלת,  ימתהמקי )  580-362-580( שומהר  עמותה הינההמכללה   .1.2.1

 . עכו העיר בשטח מערבי יללג  דמיתהאק

   .סגל והוראהאנשי  300וישנם  ,סטודנטים 0003, -כ  לומדים בקמפוס .1.2.2

  , לרבותהקמפוס במרכזהסעדה  מבני של תשתית  קיימת, דונם 80 פני על המשתרע, קמפוסה בשטח .1.2.3

 .  הסטודנט בית  בבניין

 תיאור השירותים המבוקשים .1.3

  "הזכיין" ו/או"המציע"  להלן:על ע"י קבלן (לה יופל המכלשחנות הנוחות וכלי הכתיבה ההסעדה מערך  .1.3.1

 .מתחם הסעדה אחודוהוא מצוי בתוך  אחד ) "קבלן ההסעדה" ו/או

 המערך כולל:  .1.3.2

 מערך הסעדה בשרי לארוחות הצהריים שיפתח על פי חודשי פעילות  .1.3.2.1

 כולל אזורי קירור, הקפאה ואחסנה.המטבח מבשל במקום  1.3.2.1.1

שתגיש בכל יום   קבועה עמדהשתהיה   אחת  עמדהות, בשרי  תעמדו)  2המערך כולל בתוכו שתי ( 1.3.2.1.2

 משתנה.  עמדהעמדה שנייה שתהייה ועם תוספות חמות   גריל מנות

 מקומות ישיבה.  70 –ישיבה של כ  י אזור  2המערך כולל  1.3.2.1.3

   מערך הסעדה חלבי שיהיה פתוח בכל ימות השנה. .1.3.2.2

 קיות. חות עסישמש כבית קפה במהלך שעות היום ובזמן ארוחת הצהריים יגיש ארו  1.3.2.2.1

 במטבח הראשי.  רלהיעזכולל בתוכו מטבח הכנות שיכול  1.3.2.2.2

 כולל בתוכו מדפים ומקררים פתוחים למכירה של מוצרים שונים.  1.3.2.2.3

 חנות נוחות וכלי כתיבה   .1.3.2.3

 שתייה ,חטיפים וכו וכן ציוד וכלי כתיבה מותאמים  חנות הנוחות תכלול מזון כגון מוצרי חלב, 1.3.2.1.4
 .לצרכי הסטודנטים
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 בשנה: ארוחותדגשים למספר  .1.4

 . או למינימום ארוחות ו/או רכישה כלשהםלכמויות  אינה מתחייבת המכללה   .1.4.1

מגבלות הנובעות מהתפשטות מגפת  ייתכנו חודשים של ירידה בכמות הסועדים (חגי ישראל, חופשות,   .1.4.2

 תקופות מבחנים וכו').הקורונה, 

 . אל הקמפוס  לוחותי משמובהר כי לבאי המכללה הזכות לאכול במסעדות חיצוניות ולהזמין שיר  .1.4.3
 

 הערות כלליות:   .1.5

 מסמך זה רשום בלשון זכר, אך מופנה לשני המינים.   .1.5.1

בהזמנה זו על נספחיה  ודבר הרשומים   ענייןהגשת הצעה על ידי המציע תהווה הסכמה של המציע לכל  .1.5.2

 . על נספחיו ובהסכם

ם  וגש להזון המ בנושא הסעדת באי המכללה והמ המכללה מטרת המסמך היא לרכז את הדרישות של  .1.5.3

 ם במסגרת המכרז.  לצורך קבלת הצעות מקבלני 

 המסמך מגדיר את הדרישות מהקבלן לגבי התפריט שיוגש, מפרט המנות, גודל המנות ותדירות הגשתן.   .1.5.4

 . חדר האוכל והמטבחכמו כן, מגדיר המסמך את הציוד וההשקעה הנדרשים מהקבלן לצורך הפעלת   .1.5.5

  תפעול של ברורה תמונה לקבל  לקבלן לאפשר מנת לע  אותהבצורה נ מפורטים הינםהמכרז   מסמכי .1.5.6

,  ומתי מגישים מה – ההסעדה תכולת את מציינים המסמכים.  בכך הכרוכות והעלויות  ההסעדה מערך

  של יומית להפעלה הנדרש המינימאלי האדם כח של ופירוט מפורט  הסעדה  מפרט, ההפעלה שיטת

 . המערך

,  קבלן ציוד,  הופעה, שירות, איכות בנושאיה  המכלל בדרישות  העוסקים פרקים קיימים כן כמו .1.5.7

 .  המערך להפעלת מינימום דרישות מפורטות מהפרקים אחד בכל. מזון ובטיחות  שינוע, סניטציה

 ) 1(  ההצעה הנדרשת הינה עבור הפעלה של כל המקומות יחד ע"י קבלן הסעדה אחד .1.5.8
 . כללהאת מערך ההסעדה במ מלאה ע"י עובדים של קבלן ההסעדההפעלה  1.5.8.1

 על פי צורך בשעות הבוקר, הצהריים ואחר הצהריים.    הסעדת באי המכללה 1.5.8.2

 אספקת כלים, ציוד, חומרי ניקוי וחומרים מתכלים.  1.5.8.3

 רכישת חומרי הגלם והכנת המזון לכל השירותים.  1.5.8.4
 

 תקופת ההתקשרות .1.6

לתקופ 1.6.1 הינה  ההתקשרות  וארבע(  24בת  ה  משך  החל  העשרים  חודשים  של  )  המלא  ההפעלה  ממועד 

 . דהך ההסעמער

מובהר בזאת כי ככל שמועד תום תקופת ההתקשרות יהא בסמיכות או במהלך חג ו/או תקופה חריגה,   1.6.2

תהא בידי המזמינה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה לפרק הזמן הנדרש  

ליציא  ו/או לפרק זמן הנדרש להערכות  ה  כדי שסיום ההתקשרות עימו יהא במהלך הפגרה הסמוכה 

 ז חדש. למכר
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או   1.6.3 נוספת  לתקופה  ההתקשרות  היקף  להרחבת  האפשרות  את  לעצמה  שומרת  תקופות  המזמינה 

בנות    ) הארכות3(  משלושנוספות בנות שנה אחת או פחות (להלן: "האופציה"), ובכל מקרה לא יותר  

 . שנה אחת כל אחת

זמן   1.6.4 סך  כי  בזאת,  אתמובהר  בתוכו  הכולל  למזמינה,  הזוכה  בין  ה  ההתקשרות,  המפרק  קורי  זמן 

 . ) שנים5(  חמשיעלה על תקופה של לא והאופציה, 

מודגש בזאת כי אופציית ההארכה היא לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה והיא תמומש במקרה של   1.6.5

 הפעלה איכותית ומשביעת רצון בכל תקופת ההתקשרות וע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

 א וללא צורך בהנמקה. בה שהימכל סי אופציה המכללה שומרת לעצמה את הזכות לא לממש  1.6.6

 במקרה של הארכת חוזה לתקופה נוספת, יחולו כל תנאי חוזה זה, למעט אם הוסכם במפורש אחרת.  1.6.7

במקרה של סיום חוזה בכל עת, על המכללה לא תחול כל חבות לתשלום ו/או פיצוי מכל סוג ומין כולל   1.6.8

לעובדים ו/או  לקבלן ו/או  ים  פיצוי  תשלומיאובדן רווחים ואובד הזדמנויות להתקשרויות אחרות ו/או  

 אחרים כתוצאה מהבאת חוזה זה לידי סיום.ל
 

 הפסקת ההתקשרות:  .1.7

הדואר   1.7.1 לעניין  רשום.  בדואר  או  אישית  במסירה  לנמען  ותשלח  בכתב  תעשה  ההתקשרות  הפסקת 

 ) ימי עסקים. 3הרשום, מוסכם כי יראו את המכתב כהגיע ליעדו תוך שלושה (

 תבים הינה בהתאם לכתובת המופיעה בחוזה ההתקשרות.מען מכתובת למובהר בזאת כי הכ 1.7.2

שהפסקת   1.7.3 בהנחה  וזאת  לצדדים  טענה  כל  תהא  לא  התקשרות  הפסקת  של  במקרה  כי  מובהר 

 ההתקשרות נעשתה בהתאם לתנאים הקבועים. 

 יום מרגע ההודעה.  60הפסקת התקשרות ע"י המכללה תהיה תוך  1.7.4

 יום מרגע ההודעה. 120תוך  הפסקת התקשרות ע"י קבלן ההסעדה תהיה 1.7.5
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 קריטריונים לקבלן ההסעדה -תנאי סף .  3
 

הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם במועד האחרון להגשת הצעות   רשאים להשתתף במכרז ולהגיש 3.1

 למכרז כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

רשויות המס במדינת  ן מול יו כדי הרשום כדין ומנהל עסקעוסק מורשה או ו/על המציע להיות תאגיד   3.1.1

 ל;ושכתובתה הרשמית של הישות המשפטית האמורה אף היא במדינת ישרא  ישראל

 על המציע לצרף תעודת התאגדות ומסמכי התאגדות; -בלבד  תאגיד 

בנוגע   1953-על המציע לעמוד, ככל שישנם, בתקנים הרשמיים כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג 3.1.2

 לנושא ההתקשרות; 

  1976-בעל כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולהיות המציע על  3.1.3

כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  בעל אישור בדבר ניהול ספרים  וכן להיות עוסק מורשה ו

 מוסף;

 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנ"ל;

 ניסיון המציע: 3.1.4

וש שנים האחרונות בטרם המועד  של של בתקופהלכל הפחות ניסיון מוכח   למציע 3.1.4.1

ו/או בתי   בהפעלת שירותי הסעדה (קייטרינג) ,ברצף האחרון להגשת הצעות למכרז זה

 ; ממועד הגשת ההצעהקפה ומסעדות  

אישור  על ידי מורשה מטעם המציע בצירוף לצרף להצעתו הצהרה חתומה על המציע

 .רו"ח/עו"ד לאימות

של שלוש שנים האחרונות בטרם המועד  תקופה פחות בלכל הניסיון מוכח   למציע  3.1.4.2

 המקום :) לפחות1מערך הסעדה אחד (  בהפעלת ברצף האחרון להגשת הצעות למכרז זה

או אספרסו  ו/או בית קפה  ו/או  מסעדה בשרית ו/ יהיה חדר אוכל עם מטבח מבשל בשרי 

 סועדים ביום;  200חלבי בהיקף של בר 

שה מטעם המציע עם שם  די מורם על יעל המציע לצרף להצעתו תצהיר חתו

, כולל אנשי קשר םהחברות/מקומות אותן המציע מסעיד ואת שמות המקומות וכתובת

 ליצירת קשר. 

להזמנה  ולצרף  ' בלהוכחת עמידת המציע בתנאי זה על המציע למלא במלואו את נספח  3.1.4.3

 ; ב'בנספח  את כל האישורים הנלווים הנדרשים

בכל אחת מהשנים   שירותי הסעדה מאספקת  לפחות₪  500,000 של למציע מחזור כספי שנתי  3.1.5

   .9201 -ו  7,2018201

 ;למפרט ההסעדה ג'על המציע לצרף אישור חתום על ידי רואה חשבון כמפורט בנספח 

על המציע ו/או נציגו להשתתף בסיור החובה שיתקיים למכרז זה והשתתפותו בסיור זה תהא תנאי   3.1.6

 מוקדם להשתתפות במכרז;
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משלם לעובדיו שכר ותנאים נלווים, כולל הפרשות לתנאים סוציאליים, על פי  י הוא צהיר כ המציע י 3.1.7

 כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו. 

בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות  )ד' (נספחעל המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת 

  חלים על המציע כמעסיק לצורךציים ההקיבו עובדים לפי דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים

 ; המבוקשים על ידי המכללה אספקת השירותים

 ;'הנספח המצורף כ בנוסחעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המכללה  3.1.8

עמוד ממסמכי המכרז, וככל שיהיו גם על כל עמוד ממסמכי ההבהרות,    על כלעל המציע לחתום  3.1.9

 דרשים חתימת עורך דין/רואה חשבון . מות הנובמקו בחתימה וחותמת

 

 ריכוז מסמכים להגשה .  4
 

המכרז ומהווים תנאי להשתתפות    מהווים יחד את מסמכילמען הסר ספק, המסמכים המפורטים להלן  4.1

 במכרז;

 אי מילוי ו/או צירוף של מסמך כלשהו עלול להביא לפסילת ההצעה; 4.2

 להלן ריכוז המסמכים: 4.3

 ת מורשי החתימה של המציע בחתימ  ה חתוםנספח "א" כתב הצע 4.3.1

 ; תעודת התאגדות צירוף  -  בלבדתאגיד  4.3.2

 ; האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים 4.3.3

על עיסוקו     הצהרה חתומה על ידי מורשה מטעם המציע בצירוף  אישור רו"ח/עו"ד לאימות 4.3.4

צה ו/או  טבחי ק ו/או מ מטבחים מבשליםו/או   בהפעלת שירותי הסעדה (קייטרינג)של המציע 

בהיקפים ושירותים הדומים לשירותים המבוקשים על  ו/או בתי קפה ומסעדות  חדרי אוכל

ידי המכללה לכל הפחות, הפועלת לכל הפחות תקופה של שלוש שנים האחרונות בטרם 

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

 ; להזמנה זו' בניסיון המציע כנדרש בנספח   4.3.5

 ;בנספח "ה" להזמנה זולאמור בהתאם כתב ערבות בנקאית  4.3.6

 ;להזמנה זו 'ג  בנספח  רואה חשבון כמפורט אישור 4.3.7

בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני עבודה,  ) ד' מאומת (נספחתצהיר  4.3.8

  צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים

 המבוקשים על ידי המכללה; 

 אפ, כולל תפריט, עיצוב ומחירי מכירה. –הפופ  לעמדת ) קונספטים לפחות 2(  שניהצגת  4.3.9

למען הסר ספק, הדוגמאות שיציג המציע בהצעתו יחייבו את המציע במידה   4.3.9.1

   .ויזכה
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 חתומים בחותמת וחתימה;  מסמכי המכרזכל  4.3.10

 ;הרצ"בהסעדה  הבמפרט בהזמנה זו ו מסמכים נלווים ואישורים הנדרשים להצגה  4.3.11

  רישום של המציע ואישור רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי המניות, הרכב האחזקות ודתתע  העתק 4.3.12

 ומורשה החתימה במציע;

  4ונספח א' 2' א כנספח אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח בנוסח המצורף 4.3.13

 ;להסכם
 

 תיאור הליך המכרז .  5
 

 המכרז הינו מכרז פומבי;  5.1

 להלן:ולמועדים המפורטים   התאם לשלבים, לתנאיםב המכרז יערךהליך   5.2

 -ורכישת מסמכיםמכרז פרסום ה 5.2.1

 . נמצאים באתר המכללה תחת "מכרזים" וניתן להורידם ללא עלותמסמכי המכרז   5.2.1.1

 -לקבלת הבהרות יםמועד 5.2.2

כל המציעים המשתתפים בהליך ההזמנה יהיו רשאים להפנות אל המכללה שאלות   5.2.2.1

ו אל  ות הבהרה כאמור יופנ י ומסמכי המכרז. שאלהבהרה בכתב הנוגעות לפרטי, תנא 

  עד לתאריך   pninaa@wgalil.ac.ilבלבד לכתובת  בדוא"ל פנינה אלקוביהגברת 

 ;א'יום   17/10/2021

 התשובות לשאלות יוחזרו לכתובת הדוא"ל של השואל; 5.2.2.2

התשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה   5.2.2.3

" (להלן:  www.wgalil.ac.il   נט של המכללה בכתובת יפורסמו באתר האינטרלשאלות,  

באתר האינטרנט יחשב,  הפרסום .'דיום  20/10/2021-העד לתאריך  )האינטרנט"אתר 

לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על  

 נט;יוזמתם  באתר האינטרפים החובה להתעדכן מהמשתת

על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת הטלפון ליצירת קשר עימו, מס'  5.2.2.4

 פקס, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת;

חתום על ידי המציע בחותמת וחתימה לפי    למסמכי המכרזמסמך הבהרות זה יצורף  5.2.2.5

 מכרז.העניין ויהווה חלק בלתי נפרד ממסכי ה

 -ללה סיור באתר המכ 5.2.3

, יהא מחויב להגיע לסיור החובה באתר המכללה  מכרזכל מציע החפץ להשתתף בהליך ה 5.2.3.1

 ; 10:00-11:30בשעה  ד' יום  13/10/2021-שיתקיים ב 

http://www.wgalil.ac.il/
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נקודת המפגש ליציאה לסיור החובה יהיה בכניסה למבנה ההנהלה. מציע שלא ישתתף  5.2.3.2

 בסיור החובה לא יהיה רשאי להגיש את הצעתו;

בהשאלה לקבלן הזוכה  ןויינת ות המכללה עדה והציוד אשר בבעלבסיור יוצג אזור ההס 5.2.3.3

 בכל תקופת ההתקשרות 

 

 -הגשת הצעות 5.2.4

לדרישות ולהנחיות המפורטים ע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש כל מצי 5.2.4.1

ולהחלטת   במסמכי המכרז בכלל ובהתאם להוראות ההסכם המצורף על נספחיו בפרט,

 ; הי או דחייתהבדבר קבלת הצעה כלש  המכללה

יגיש את הצעתו למכללה במעטפה סגורה לתיבת  מכרז המשתתף בהליך ה   כל מציע 5.2.4.2

  בהתאם 12:00 בשעהא' יום  31/10/2021 -לעד ההנהלה המכרזים המוצבת במשרדי  

 למפורט להלן:

המציע יגיש מעטפה בה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים, יש לציין על גבי   5.2.4.2.1

   ;"158/2021"מכרז מספר המעטפה 

אי חתימה על  ממסמכי המכרז בחותמת וחתימה.    כל אחדעל    יש לחתום 5.2.4.2.2

למסמכי ההזמנה)  השמטה, שינוי או תוספת  איזה מהמסמכים (כמו גם כל 

עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  

 של המכללה;

 ם בכתב ברור;יש למלא את הפרטים במסמכי המכרז ובנספחי 5.2.4.2.3

כל השמטות, שינויים או תוספות  אין לבצע  מובהר בזה כי    סר ספקלמען ה 5.2.4.2.4

ההסעדהלמסמכי   המובא  .  מפרט  לנוסח  מחויב  יהיה  במסמכי  המציע 

 ; מכללהכפי שנמסרו על ידי ה  המכרז

ה 5.2.4.2.5 ההמלצות  מכרז  למסמכי  האישורים,  כל  את  לצרף  יש  החתומים 

 ;הבמפרט ההסעד הנדרשים והמפורטים  והמסמכים

ולציין את הצעתכם.    ההסעדה   מפרט פחים המצ"ב  ללהשלים את הנס יש   5.2.4.2.6

 ציע ירשם בשקלים חדשים ללא מע"מ;על ידי המ וצעהמחיר הסופי המ 

מסחרי 5.2.4.2.7 שיהיו    -סוד  מבקש  שהוא  פרטים  כלולים  המציע  ובהצעת  במידה 

חסויים בפני הצגה למציעים אחרים  מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יצרף  

אסורים    ים כאמור בהן לבקשתונספח המפרט את החלק  המציע להצעתו 

חלקים   .לעיון אותם  כי  הסכמה  מהווה  כסודיים  אלו  חלקים  של  ציון 

בהצעות של מציעים אחרים יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש  

. מובהר כי בכל מקרה, על  על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים

 ול חיסיון;חהמחיר המוצע לכל פריט לא י
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קול דעתה הבלעדי, לשנות את  עצמה את הזכות, לפי שישומרת להמכללה   5.2.4.2.8

ההמועד  להליך  הודעה  ים  במכרז.  תפורסם  המכללהבעניין  ,  אתר 

 . ובאחריות המציעים לעקוב אחר פרסומים בנושא

 

 בחירת ההצעה הזוכה 5.2.5

, המכללה תבחן את ההצעות שהתקבלו, ובמסגרת זו תהא רשאית לפנות אל המציעים 5.2.5.1

 עתם;שה לקבלת הבהרות להצ כולם או חלקם, בבק

המכללה עשויה לבקש מהמציעים, כולם או חלקם, לערוך פרזנטציה להצגת הצעתם   5.2.5.2

בפניה, במועד ובמקום אשר יקבעו על ידה ואשר יתכן שיהיה בסמיכות רבה למועד הגשת 

 ההצעות; 

חלקם, לנהל    המכללה תהא רשאית לנהל הליך של "התמחרות" עם  המציעים, כולם או 5.2.5.3

סכם ההתקשרות, לבטל את ההזמנה, , וכן כל החלטה ומתן לגבי ההצעה וה עמם משא

 אחרת כמפורט בהזמנה זו;

המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההכרעה  5.2.5.4

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה; 

עבודה יצוע הצורך ב בחר על ידה, לבסופו של שלב זה, המכללה תכריז על המציע אשר נ 5.2.5.5

 נשוא מכרז זה.
 

 ה אמות מיד -מדדים לבחינת ההצעות .  6
 

ה  ר את הזוכה על פי אמות מידה אלאמות המידה לבחירת הזוכה יהיו כמפורט להלן והמכללה תבח 6.1

 אך היא אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי;    ואשר תקנה לה את מירב היתרונות ע"פ אמות המידה, 

ש להחלטת המכללה בדבר קבלת הצעה כלשהי  ראו אותו כמסכים מראשיחליט להגיש הצעה יכל מציע  6.2

 או דחייתה; 

 -בחינת אמות המידה תעשה בשלושה שלבים 6.3

 .תנאי סףעמידה ב-שלב ראשון

 . )60%איכות ( -שלב שני

 ).40%מחיר ( -שלב שלישי

 : תנאי סף -שלב ראשון 6.4

טעמה, על פי שיקול  דת המכרזים, או מי מוע -בשלב זה תיבחנה עמידה בתנאי הסף של ההצעות 6.4.1

עתה רשאית לפנות להבהרות והשלמת פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים  ד

  ;או מכל המציעים

 התנאים המוקדמים תיפסל על הסף; מ   הצעה שלא תעמוד באחד  6.4.2
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 לאחר מכן תקבע קבוצת המציעים הסופית לשלב זה; 6.4.3

  )5חמישה (   דת איכות שתכלולזים תמנה ועוועדת המכר -ן הכללי) מהציו60%איכות ( -שני שלב  6.5

 חברים בלתי תלויים אשר יתנו ציון איכות משוכלל לכל אחד מהמציעים.

 לן ההסעדה על פי המפורט בסעיף זה;בשלב זה יינתן ניקוד לאיכות ולניסיון קב  6.5.1

ן  נת יי 60, כאשר ציון  100נק' מתוך   60מובהר בזאת כי הציון המקסימאלי לעניין אמת מידה זו הוא  6.5.2

 להצעה האיכותית ביותר; 

 : ועדת המכרזים או מי מטעמה תדרג את הצעות המציעים ע"פ הפרמטרים הבאים 6.5.3
אותו    -  נקודות  40עד   6.5.3.1 חלבי  ו/או  בשרי  הסעדה  ממערך  ספק)  (סיקור  המזמינה  התרשמות 

וייב ההסעדה  במערך  ביקור  על  במקום. ההתרשמות תתבסס  בישול  עם  חנו  מפעיל המציע 

הבא  ניקי הקריטריונים  המזון,  טעם  במערך  ים:  סדר  המזון,  נראות  הצוות,  הופעת  ון, 

האוכל.   וכלי  בריאות  שילוט,  כן  ההסעדה,  של  בסיס  על  התרשמות  וכמו  אישיים  ראיונות 

 המזמינה עם הספק. 

התרשמות המזמינה משביעות רצון של לקוחות נוספים של המציע. מובהר    -נקודות    10עד   6.5.3.2

לקוחות נוספים שיעביר  ל העביר המציע בתנאי הסף או  ות שלקוחלפנות לנה תוכל  כי המזמי

של   ההוראות  קיום  ההסעדה,  מקבלן  רצון  שביעות  הינם:  שיבדקו  הפרמטרים  המציע. 

שינויים   והמשירות,  המוגש  מהמזון  הסועדים  רצון  שביעות  החוק,  הוראות  קיום  הלקוח, 

ו שינויים  בכירה,  הנהלה  מעורבות  ההסעדוחדשנות,  במערך  תקופת  חידושים  לאורך  ה 

 רות ורצון להמשך התקשרות של הלקוח עם ספק ההסעדה.ההתקש

 הפופ אפ.  עמדתהתרשמות מהצעת המציע לקונספט של  –נקודות  10עד  6.5.3.3

   .ותשקלל את הציוניםהמכרזים תיתן לכל פרמטר ציון האיכות שמונתה על ידי וועדת ועדת  6.5.4
 

 -יון הכללי) מהצ40%(  הצעת מחיר-שלב שלישי 6.6

  לצורך שקלול הצעת המחיר,המחיר שהוגשה על ידי קבלן ההסעדה. צעת תשוקלל הבשלב זה  6.6.1

 .לאחר השקלול כמפורט  תתייחס למחיר הסופיהמכללה  
 ציון המחיר יקבע כך:  6.6.2

וכל    50%המחיר הנמוך ביותר יקבל    -למוצרים השונים  מחירי מכירה   6.6.2.1

 להצעה הנמוכה.   נמוך יותר ביחס המחירים האחרים ינוקדו בציון  

   חה לעובדי המכללה  ההנ   אחוז  6.6.2.2

 . וההצעות האחרות יהיו בהתאמה אחריה 10%ההצעה הגבוהה ביותר תקבל 

ויתר    40%המחיר הגבוה ביותר יקבל  –מחיר הזיכיון החודשי קבוע המוצע על ידי המציע  6.6.2.3

וצע לא  בציון נמוך יותר ביחס להצעה הגבוהה בעניין זה. מחיר הזיכיון המ ינוקדוההצעות  

 ₪ + מע"מ.  2,000יפחת מסך 
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בנוסף, ינקוב המציע בדמי זיכיון כאחוז מהפדיון החודשי. דמי הזיכיון שישולמו על ידי  

ון דמי  ב הזוכה בפועל יהיו הסכום הגבוה בין השניים. לצורך ניקוד סעיף זה יובאו בחש

 הזיכיון החודשי הקבוע המוצעים בשקלים כאמור לעיל.  

שבשקלול    תהא ההצעה שלב זה  ניקוד הגבוה ביותר ב שתקבל את ה ההצעה   6.6.2.4

דמי  בהנחה לסגל וב תהיה הנמוכה ביותר במחירי המכירה והגבוהה ביותר  

 .הזיכיון 

 
 
 

 
 כתב ערבות .  7

 
(להלן: 7.1 מותנית  ובלתי  אוטונומית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  ראשונה"  על  אצל"ערבות  בנק    ) 

וזאת    ,)₪  עשרת אלפים₪ (  10,000בסכום של  ,  עדהה' למפרט ההס   כנספח המצ"ב    ישראלי לפי הנוסח

לביצוע   והבטחה  ההצעה  רצינות  הנדרשלהבטחת  הערבות  השירות  סכום  בכל  המזמינה  ולשיפוי   ,

בתוקף תהא  הראשונה  הערבות  שהיא.  סיבה  מכל  מהצעתו,  בו  יחזור  והמציע  לתאריך   במידה  עד 

2022/02/28 . 

ו/או בגבייתה  כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות הראשונה ב וישו ביולה  למו על  יחולו על המציע 

 ידו; 

למ 7.2 העומדים  הסעדים  מיצוי  משום  הראשונה  הערבות  בחילוט  יהיה  לא  כי  בזאת   נגד  כללהמובהר 
 , תוחזר הערבות הראשונה למציע;כללההיה והצעת המציע לא תתקבל על ידי המהמציע. 

הנד 7.3 וככל  ההסכם  על  המציע  יחתום  תתקבל,  המציע  הצעת  למכאם  ימציא  בהסכם,  ערבות רש    ללה 

ימים    14כערבות ביצוע, וזאת תוך  להסכם    16  בסעיףבנקאית בלתי מותנית, לתקופה ובסכום כנדרש  

 מיום קבלת ההודעה מהמכללה כי הצעתו נתקבלה;

  אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי המכללה, לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ו/או  7.4

ביטוחים כ כל אלה  קיום    , תהיה המכללה רשאית לחלט את לעיל  עד למועד המפורטנדרש בהסכם, 

קיום   אי  ידי  על  לה  שייגרמו  ההפסדים  לכיסוי  בחירתה  לפי  חלקה,  או  כולה  הראשונה  הערבות 

כלשהם,    התחייבויותיו הוצאות  ו/או  הפסדים  ו/או  נזקים  להוכיח  צורך  כל  מבלי  וזאת  המציע,  של 

בהתאם ובנוסף לאמור בכל  זקיה הממשיים, וזאת  ל המכללה לתבוע את נבזכויותיה ש  ומבלי לפגוע

 . דין

 

 ביטוחים .  8
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המציע אשר הצעתו תיבחר על ידי המכללה, ימציא לידי המכללה, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות,   8.1

 .להסכם  א' נספח ות כמפורט בהסכם ההתקשראישור מחברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל 

 

 תמורה .  9
 

 במסמכי המכרז;   כמפורט השירותים, את הצעתו עבור ביצוע  ההסעדה טפרלמ בנספח א' המציע ירשום  9.1

. הצעת המחיר  מס ערך מוסף כוללתהיה אשר תצוין על ידי המציע לפרטי המזון והמשקאות הצעת המחיר   9.2

 ;11ובסעיף  9  בסעיף  תהיה צמודה למדד המופיע בהסכםהנקובה 

 ; ציעאשר תצוין על ידי המאחוז ההנחה לעובדי המכללה  הצעת  9.3

כאשר בפועל תגבה המכללה   –דמי הזיכיון החודשיים שהמציע מציע לשלם למכללה וכן אחוז מהפדיון החודשי  9.4

 את הגבוה בין השניים.  

 .להסכם 9 בסעיףלאמור בהתאם יינתנו המבוקשים תנאי התשלום בגין השירותים  התמורה ו 9.5
 

 ונות ש .  10
 

 סכימים מראש כי: תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מ 

לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי   10.1 וזאת בהתאם לשיקול דעתה   מהמצעיםהמכללה רשאית    השונים, 

הבלעדי והמוחלט של המכללה. בכלל זה, רשאית המכללה לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או  

טה על  ם ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלמסמכים, תוספות או שינויי 

 לה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור; הבחירה הסופית. המציע מתחייב לשתף פעולה עם המכל 

האמור   10.2 אף  על  רשאית,  זוהמכללה  מי  בהזמנה  של  הצעה  לקבל  לא  מהמצעים,  זו  הצעה  אם  אף   ,

אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים בכל    ואף  המפרטמולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי  

 ; מכללה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרזכממסמכי ה

לקבלת   10.3 לפנות  או  ההצעות  בדיקת  הליך  את  לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  המכללה 

 הצעות בהליך חדש. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללה; 

המ 10.4 פרסום  לאחר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  הבהרות  המכללה  תיקונים,  על  להודיע  כרז, 

ניפרד ממסמכי המכרז. המציע    ושינויים בתנאי המכרז, ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי 

בחתימתו   חתומים  כשהם  כאמור,  שהוסף  מסמך  וכל  המכללה  הודעת  את  הצעתו  למסמכי  יצרף 

 שור קבלתם והבנתם; ובחותמת, לאי

הליכי  10.5 את  לסיים  מתחייבת  אינה  התקשרות)    המכרז   המכללה  בהסכם  והתקשרות  ההצעות  (קבלת 

הליך   במסגרת  שתוגש  הצעה  כל  מקרה,  בכל  מסוימת.  תקופה  למשך    מכרז תוך  בתוקף  תהא  זה 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות; 150תקופה של 
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נדחה מכל סיבה שהיא 10.6 ו/או  , לא תהבוטל המכרז או  ו/או פיצוי  יה למציעים זכות לקבל כל תשלום 

בגיןשיפוי   לגרוע,  ומבלי  לרבות  זו,  הזמנה  עם  הקשור  בכל  הגשת    כלשהו  לשם  שהוצאו  הוצאות 

 ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה; 

לאלתר, ככל שיסתבר כי הפר    מהמצעיםהמכללה שומרת לעצמה הזכות להפסיק ההתקשרות עם מי   10.7

 מכוח ההצעה או מכוח הסכם ההתקשרות;ו התחייבויותיאת 

שלא 10.8 מתחייב  מחירים/הצע  המציע  מציעים  לתאם  עם  בהסדרים  לבוא  ולא  אחרים,  מציעים  עם  ות 

פוטנציאליים אחרים. המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות  

תהי המכללה  כובל.  הסדר  בגדר  בהיותה  היתר  בין  פלילית  דעתה  עברה  שיקול  פי  על  רשאית  ה 

 לדעתה חשש לתאום פסול כאמור; המוחלט לפסול הצעות בהן קיים

כל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינוי אלא אם נכתב אחרת   10.9

 במסמכים;

המכללה תהיה רשאית להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי, או שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים   10.10

שניהם או לממשה בשלבים או לבטל  לפצל את ההזמנה בין שני מציעים ולהתקשר עם    מהצעה, או  

והמציע לא   כול בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף להוראות הצעה זו ובכפוף להוראות כל דין הצעה זו, וה

כלשהן ותביעות  בטענות  לבוא  כך  יוכל  או  בגין  השירות  היקף  את  להגדיל  המכללה  של  זכותה  כן   .

 קטינו מבלי שהמחירים ליחידה ישתנו עקב שינוי זה;לה

המ 10.11 שאם  לפנות  ציע  המכללה  רשאית  ההסכם,  על  לחתום  יסרב  ראשונה  בעדיפות  נתקבלה  הצעתו 

 למציע שהצעתו זכתה בעדיפות שנייה או שלישית ועד העדיפות האחרונה; 

 אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא;  10.12

ההזמנה יגבר האמור במסמך  כי ההזמנה מהווים מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכי  מסמ 10.13

 המחמיר עם המציע;

שימוש   10.14 כל  לעשות  שלא  מתחייב  המציע  המכללה.  רכוש  הינם  בזאת,  המצורפים  המסמכים  כל 

 במסמכים שלא לשם הגשת הצעתו. 

   

    

 _______ __________  שם המציע:

 _________________  חתימה וחותמת המציע: 

 _________________   י:על יד נחתם 

 _________________   תפקיד: 

 _________________   תאריך:  

 כתב הצעה   –נספח א'  
 

 להפעלת מערך הסעדה במכללה האקדמית גליל מערבי  -2021/158מכרז פומבי 
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 ר המכללה האקדמית גליל מערבי , ע": לכבוד

 ______ אני הח"מ_______________________   ת.ז  ___________ 

 הח"מ_______________________   ת.ז  _________________ אני 

 מס' חברה _________________  שכתובתי_____________________  

 
ורפים  והמסמכים המצ מפרט ההסעדהההזמנה לרבות אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון והבנו את 

 מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: , אליו

להפעלת מערך  ותנאיהם ההתקשרות  הסכםואת    ההסעדה מפרטההזמנה לרבות  כל מסמכיהבנו את  .1

ואנו מסכימים לכל האמור בהם ומתחייבים לפעול כאמור בהם    הסעדה במכללה האקדמית גליל מערבי

לכל  תנו מהווה ראיה חלוטה להסכמתנו שת הצעהג ולמלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם.  

חתימתנו בראשי תיבות   .טלות עלינו על פי המסמכים האמוריםההתחייבויות המו  התנאים וקבלת

, וחתימתנו המלאה בסוף כל מסמך, מאשרים כי הבנו ואנו  המכרזבתחתית כל עמוד ממסמכי ובחותמת 

י לא תהינה לנו כל תביעות או דרישות או טענות  מסכימים לאמור בהם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו, וכ

להפעלת מערך   ההסכםו/או תנאי   מפרט ההסעדהההזמנה לרבות י הבנה או אי ידיעה של תנאי  לעניין א

 ;ההסעדה במכללה

לדחות כל הצעה או את ההצעות  , הננו מסכימים שהמכללה תהא חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו .2

בשבילה,   לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר מערך ההסעדהסור את למ,  כולן ולבטל את המכרז

לבעלי הצעות שונות   ההפעלה ולמסור את   מערך ההסעדהביותר, או לפצל את אפילו אם היא איננה הזולה  

כפי שיראה לה ככדאי ביותר בשבילה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה, כמופרט  

 תחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המכללה; , ואנו מבמפרט ההסעדה

כוח אדם, ציוד, רישיונות וכל הדרוש   עלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית,בזה, כי אנו ב הננו מצהירים  .3

ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם וכי אנו עומדים בתנאים   להפעלת מערך ההסעדה

 ; דהההסע במפרטהמצטברים להגשת הצעה, המפורטים 

בהתאם  לצורך מע"מ ומנהלים ספרים כחוק, והכל   ו/או עוסק מורשה תאגיד מורשה וכי הננ יםמצהיר  והננ  .4

 ;לחוקי מדינת ישראל

 ; צו פירוק או צו כינוס נכסים נו לא תלויים ועומדים נגד .5

כי החברה מקיימת את מלוא חובותיה בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה   יםמצהיר  והננ  .6

 ; צים החלים עליה, לרבות צו ההרחבהים הקיבווההסכמ 

 על כל תתי סעיפיו; במכרז זה את כל המסמכים הנדרשים כאמור   להצעתנו זו  הננו מצרפים .7

להפעלת מערך ההסעדה  את התנאים  ולבדוק נקטנו בכל האמצעים הנראים לנו כנחוצים כדי לחקור  .8

ביקרנו בכל  . התגלות במהלך אספקתםואת הקשיים העלולים ל   בהתאם להוראות מסמכי המכרז במכללה

ולא יהיו לנו כל טענות אי התאמה כלפי  ואנו מודעים למצבם הפיזי, ואין  המקומות נשוא מפרט זה
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כמו כן קיבלנו מכם,   המכללה בשל כך, ואנו לוקחים על אחריותנו ועל חשבוננו את כל הטיפול בכך.

המוקדמות לפני הגשת   נותי דעתי לצורך בדיקולשביעות רצוננו המלאה, כל מידע ונתון שהיו דרושים ל

 זו;  נו הצעת

ו/או  הסכם הבנת תנאי מתנאי הבקשה להצעות מחיר על ידנו, לא תקנה לנו זכות שינוי כלשהי מה יא .9

 בשל כך; מהמחיר ו/או מלוחות הזמנים, ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי המכללה 

 ;ם אמתהרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעתנו הינ .10

מתכבדים  י המכרז ובפרט את תנאי ההסכם, הננו לאור האמור לעיל, ולאחר שבדקנו ובחנו את כל תנא  .11

אחת  בשרית ו (אחת שתי עמדות להפעלת מערך ההסעדה של המכללה הכוללתהצעתנו זו ולהגיש את 

 . חלבית במבנה בית הספר לניהול בניין קייבמבנה בית הסטודנט וקפיטריה   )חלבית
התאם להוראות  נכם המלאה, בלשביעות רצו לספק את כלל השירותים הנדרשיםתחייבים בזה הרינו מ

   .ולתנאים הקבועים במסמכי המכרז

 פרטי המציע: .12

 נא למלא את הפרטים בטבלה: פרטי המציע: 

   שם החברה: 

   מס' ח.פ: 

   כתובת החברה: 

   שם החותם: 

   תפקיד: 

   פרטי איש קשר לבירור פרטים:

   טלפון משרד: מס' 

   מס' טלפון נייד: 

   כתובת דוא"ל: 

 

 

 כדלקמן: יםומחייב  יםמצהיר  ו הצעה זה הננבחתימת כתב 

 להפעלת מערך ההסעדה; לא קיימת מניעה חוקית, חוזית או אחרת להגשת הצעתנו, להתקשרות איתנו   .12.1
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בתוקף,   .12.2 להחזיק  מתחייבים  אנו  הצעתנו  את  תקבלו  בביטאם  השירות,  מתן  כל  הרלוונטיים  במשך  וחים 

 ;להסכםא'   ובכיסויים כנדרש בנספח

ל כערב .12.3 תנאי,  ות  ללא  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  בזאת  לצרף   הרנו  זו  שבהצעה  התחייבויותינו  קיום 

סך   על  סניף___________________  בנק___________________,  של  לטובתכם,  עבורנו  שהוצאה 

חכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את הערבות במקרים המזכים  בזו את כו  ים מייפו  ₪)  עשרת אלפים (₪    10,000

, כולם או מקצתם. במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם  למסמכי המכרזתכם בכך בהתאם  א

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי    יםמוותר  ולממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראה כלשהי ואנ 

 שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל; עד מסויג על כל זכות להתנגד לכל צ

להציע הצעות ואנו  בהזמנה  אישורינו לבצע בדיקות אודותינו כמפורט    תנים לכם בזה אתננו מסכימים ונו ה .12.4

הגשת   לרבות  האמורות,  הבדיקות  עריכת  לצורך  ידכם  על  שתידרש  דרך  בכל  פעולה  לשתף  מתחייבים 

 ; צורך בחינת הצעתנומסמכים והסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם ל

לקי .12.5 ידכם  על  ונדרש  הצעתנו  תתקבל  שבהצעתנו אם  התחייבויותינו  התחייבויותינו  זו,    ים  כל  את  נקיים 

 מנים הקבועים לכך במסמכי המכרז;שבמסמכי המכרז בהתאם ללוחות הז

ת  , במטבחים, בחדרי האוכל ובתי הקפה שהננו מפעילים מעותברואה  נאפשר ביצוע ביקורות בטיחות מזון .12.6

 א הודעה מוקדמת ובכל עת; וע"פ צורך או דרישה של המכללה, ללעל פי כל דין לעת, 

השירות יינתן לכם ע"י עובדים המועסקים על ידנו בתנאים נאותים, ע"פ חוק, לרבות  אם תתקבל הצעתנו    .12.7

התשע"ב העבודה,  דיני  של  האכיפה  "להגברת  החוק  להוראות  הוראה   ותקנותיו"  2011  - בהתאם  כל  וכן 

 ; , ועל פי כל דיןוקית רלוונטית אחרתח

מתחייב  .12.8 לכ להוד  יםאנו  באיזה  יע  ו/או  בהצעתנו  המפורטים  מהנתונים  באיזה  שיחול  שינוי  כל  על  ם 

מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתנו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד ההכרזה על הזוכה;  

המציעי מרשימת  אותנו   להסיר  רשאים  שתהיו  לנו  אשר  ידוע  שינוי  האמורים  בנתונים  שיחול  במקרה  ם  

 בין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת;הותי,  אם נודע לכם על כך מאיתנו וייראה לכם מ

הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים  גשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה  בעצם ה .12.9

ו/או לכל תנאי     להפעלת מערך ההסעדה   שר לתנאיםבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בק

 . םז, לרבות נספחיהראה הכלולים במסמכי המכרו/או הו
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 נו________________________ א

 התאגיד/המציע שם              

 

 _________________________________________________ שכתובתנו

 

 ______________ מייל____________         _ פקס________________               טלפון

 : נו חתימת וזו  אותנו  המחייבת הצעתנו  זוהי

___________________ ____________________ 

 תאריך     וחותמת חתימה      

 

 ________________ .: ז.ת  ______________  י"ע

 

 ________________ .: ז.ת  ______________  י"ע

 

 )חתימה מורשי(
 

 תובת מלאה________________________________________  כ
 
 

 _______________________ פקס          _______________________ טלפון

 

 ר  ו  ש  י  א 

 

 , נספחיו  על  ל "הנ   המסמך  כי  בזאת  מאשר , _____________________, ח "רו / ד "עו , מ "הח  אני 

 

   המציע  בשם  לחתום  מורשים  שהינם _____ ____________ י "וע ________________  י "ע  נחתם 

 

 . המציע  את  מחייבת  וחתימתם 

_____________     _______________________ 

חותמת + חתימה        תאריך         
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 בהפעלת שירותי הסעדה  ניסיון המציע    -  ב' נספח  

 : המציע ניסיון אודות פרטים להלן למפרט ההסעדה  3.2.4 לסעיף בהתאם

 פיל חברה. יש לצרף פרו  .1

 המלצות לפחות.  2יש לצרף  .2

 :ממליצים ושמות  זו הצעה  נשוא שירות עבורם שביצענו לקוחות רשימת להלן .3
 

 ממליץ שם מס' טלפון 
 לצרף ( אפשרי

 בכתב המלצות
 )אפשר אם

שנת   היקף ביצוע  
ביצוע 

 העבודות

 מס' שם הגוף

     1 . 

     2. 

     3 . 

     4 . 

 

 

   

 חתימה   שם מלא 
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 אישור רואה חשבון   -  ' ג נספח  

 

 )"המציע" :להלן________________________(של_____________ ____ חשבון רואה מ"הח אני
 

 :כדלקמן הפרטים בזאת מאשר

 

 היה:  2013-2015 מהשנים אחת בכל הסעדה שירותי מאספקת המציע של שנתי כספים מחזור
 

 ).מ"מע כולל  לא: _________________ ₪ (  2017 בשנת

 

     ).מ"מע כולל  לא: _________________ ₪ (  2018 בשנת

 

 ).מ"מע כולל  לא: _________________ ₪ (  2019 בשנת

 

 

 

 

 , רב בכבוד

     

 טלפון לברורים   כתובת רו"ח   שם ומשפחה של רו"ח 

 

   

 חתימה וחותמת   תאריך 
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מערבי    ה האקדמית גליל במכלל   להפעלת מערך הסעדה   158/2021מכרז  -תצהיר   –  ' ד נספח    

 

 ____________________מטה החתום אני

 ____________________ז "ת בעל 

 ,  _____________________תפקיד 

, כן אעשה  לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה  וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי  לאחר
 :כדלקמן בכתב  בזה מצהיר

בעניין   .1 חובות  קיום  לאשר  וההסכהנני  הרחבה  צווי  עבודה,  דיני  לפי  עובדים  זכויות  מים  שמירת 
 ותים נשוא מכרז זה. הקיבוציים החלים על החברה כמעסיק לצורך אספקת השיר

 
 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   זה שמי, זו .2

 

 
 ___________________________   :חתימת המצהיר

 
 
 

 

 ________________, מס' רישיון__ "מ___________________ עו"ד, אני הח

מורשה   שהואה על ידי _____________________תי מטעם החבר מאשר בזה, כי הצהרה זו נחתמה בנוכחו

 חתימה מטעמה, לאחר שהזדהה בפני  והובהר לו תוכנו של תצהיר זה. 

 

 

   

 תאריך   חתימה + חותמת 
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 נוסח ערבות בנקאית   -  ' ה נספח  

 תאריך:_____________ 

 , לכבוד

 מערבי גליל האקדמית המכללה

 ,רב שלום

 __________' ______מס ערבות: הנדון

) הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  "החייב"כפי בקשת ________________ (להלן: 

 עם מכרז מספר ) בקשר"סכום הערבות"_______________ ש"ח (________________ ש"ח) (להלן: 
 . ללה האקדמית גליל מערביכבמ עדהלהפעלת מערך ההס 158/2021

 בגובה סכום כל, בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת ימים שבעה תוך מקרה בכל םלפע מפעם לכם נשלם אנו
 ובלבד, החייב מאת תשלום תחילה לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, הערבות סכום

 . המוגדל הערבות סכום על יעלה לא יחד גם דרישותיכם כל פי על לשלמו עלינו  שיהיה הכולל שהסכום

 למשרדי בכתב להגיע צריכה פיה  על דרישה וכל בכלל ועד   2202/02/28: יום עד  פה וקבת  תישאר זו  ערבות
 שתגיע דרישה. ל"הנ  התאריך מאשר יאוחר לא_____________________  הוא שמענו, מ"הח הסניף
 . תענה לא ל"הנ התאריך לאחר אלינו

 . להסבה או להעברה ניתנה אינה זו  ערבות

 ___________________________ ,רב בכבוד
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 שעות פתיחה וימי פעילות מערך הסעדה  
 

 פריטי  ימים  שם מערך ההסעדה 
 בוקר וערב 

 ארוחת  
 צהרים

וחנות הנוחות   מערך הסעדה  
ה'   –א'  19:00-8:00  16:00-11:30  

12:30-8:00 ו'   
 

 

 להלן.  המצוינים  ההסעדה  שירותי  עדי מו  לפי  לפעול  מתחייב  ההסעדה   קבלן   .1
  העמדות  שבה  השעה  את  מציינים  זה  במסמך  המצוינים  שעות  מועדי  כי   מובהר  , ספק  הסר  למען  .2

 . קהל  לקבלת  ים מוכנ או בית הקפה החלבי    ת ו הבשרי 
 המוכתבת  הפעילות  ואופי  צורכיהם  פי  על  זה  הסכם  נשוא  השרות  את  יספק  ההסעדה   קבלן  כי  מובהר  .3

 בכל  מכללה ה  פעילות  פי -על  איפה  תיגזר ההסעדה   קבלן  פעילות , דמית גליל מערבי המכללה האק  י "ע 

 , ובתוך כך: עת 
מערך ההסעדה לא יפעל בשבתות, ערבי חג ובמועדי ישראל. המכללה שומרת לעצמה להדמים את   .א

פעילותה כל עת שתחפוץ, לקבלן תימסר הודעה מראש ולא תהיה לו שום טענה או דרישה לפיצוי.  

 מהמכללה. בובכת  נו רשאי לסגור חלקים ממערך ההסעדה ללא אישור מראשהקבלן אי

 לאורך כל השנה ויעניקו שירות מלא.   המערך החלבי יהיה פתוח .ב

בחינות    .ג תקופת  הקיץ,  חופשת  בתקופת  הבשריות  העמדות  את  לסגור  לבקש  רשאי  יהא  הקבלן 

 אך הדבר מצריך אישור מראש ובכתב של המכללה.  סמסטר וחופשות 

האקדמיתבתחיל .ד השנה  של  שנתי  לוח  הקבלן  יקבל  התקשרות  שנת  כל  להיער  ת  ויוכל    ך בקמפוס 

 בהתאם.
 : צרכיה פ"וע  הבלעדי דעתה שיקול פי  על הפתיחה שעות את לשנות תוכל המזמינה כי  מובהר .4

הפעילות, כשינוי קבע,    המכללה  .א בהודעה  של השעות  השינוי  רשאית לשנות את שעות  בכתב  יעשה 

 ימים.   7ראש של מו

כז  למכללה .ב מערך  של  פתיחה  לדרוש  לעת,  מעת  הזכות,  בהתראה  שמורה  אחר  או  כזה  אחר  או  ה 

 שעות.  12קצרת מועד של עד 
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 תשלומים שוטפים שישולמו ע"י הקבלן 

בכל התשלומים הבאים לצורך הפעלת השירותים ע"פ הסכם זה, כחלק מהצעת המחיר שיגיש.    א יישהקבלן  
 נוספות ו/או אחרות בהסכם:לרבות, ומבלי לגרוע מהוראות 

 עלות המזון והמשקאות.  .1

 פעמיים וחומרי ניקוי.   לים חדעלות כ  .2
 חומרי ניקוי למדיחי הכלים יהיו מקוריים ומורשים ע"י החברה ממנה נרכש הציוד.  .א
 כלים חד פעמיים יאושרו מראש ע"י המכללה.  .ב

 עלות כ"א על כל מרכיביו ע"פ חוק לכלל העובדים.  .3
 מל ועיצוב.עלות ציוד מכשירי חש .4
 ציוד כלי סועד, הגשה וציוד מטבח קל.  .5
 ופות, התקשרויות עם חברות אשראי ודמי סליקה ותוכנת הפעלה. כישת קעלות ר .6
 עלות ציוד טבחים מקצועי אישי (סכינים וכפפות סיכוך), כולל ציוד מגן אישי.  .7
 ארוחות לעובדיו. ו עלות היסעים .8
 בלה. חופשי וללא הג –עלות עמדת שתיה חמה לעובדיו  .9

 עלות דוגמאות המזון.  .10
 והנעלה. , כביסה  עלות ביגוד .11
 צאות ביטוחים, טלפונים סלולריים, הנהלה.וה .12
 עלות השגחה, אגרות  ותעודת כשרות.  .13
 . עלות בלוני גז לסודה .14
 . עלות מלח למרככי המים .15
 עלות בדיקות מעבדה כפי שהוגדרו במפרט ועל פי תוכנית דגימה שנתית.  .16
 עלות הדברה.  .17
 רים.נתיות וכן ככל שיידרשו בעתיד ע"י גופים רגולטוריים ואחאגרות רישוי ש  .18
 וארנונה.  דמי זיכיון שנתיים .19
 . עלות תחזוקה לכלל הציוד לרבות טכנאים .20
 אגרות מים וביוב.  .21
 חשמל, גז וטלפון משרדי. .22
 ניקוי ארובות מנדפים (פעמיים בשנה). .23
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 פינוי אשפה ושאיבת בורות שומן.   .24

  ת שתידרש לצורך הפעלת מערך ההסעדה.תקורות של הקבלן וכל הוצאה אחר .25
 

 והזמנות לקוחות  דמי שימוש תשלום  
 

 בהתאם להצעתו בהצעת המחיר.   ההסעדההקבלן ישלם למכללה, דמי זיכיון להפעלת מערך  .1
 אחוזים מהפדיון החודשי, על פי הגבוה בין השניים.    ₪ או    בסך  דמי זיכיון  .א

  .  על סכום הפדיון שהוצע על ידי הקבלן בהצעתוחאות  המ   12  –חשבון דמי הזיכיון יועבר למכללה ב   .ב

ש  בסוף הזיכיון  כל  מדמי  גבוה  יהא  בהצעה  שננקב  מהפדיון  שהאחוז  וככל  התחשבנות  תיערך  נה 

 ששולמו, ישלים הספק את ההפרש.  

 תשלום זה אינו כולל תשלומים אחרים עבור שירותים שאותם יקבל הקבלן במהלך ההתקשרות.  .2
ה. החשבונות ישולמו  פקת מים וחשמל על פי קריאת מונה בתעריף בו חיובה המכלל הקבלן ישלם עבור אס .3

 בלת החשבון. מיום ק  45על ידי הקבלן תוך שוטף +  

התשלומים הבאים ישולמו ישירות על ידי הקבלן לגורמים המתאימים: ארנונה וכל אגרה נוספת ישולמו   .4

גז ישולמו ישירות לחברת הלעיריית עכוישירות   גז שעמה הקבלן בחר להתקשר, טלפון ישולם  , תשלומי 

 עמה הקבלן בחר להתקשר. ישירות לחברה ש
במידה והמכללה תשלם או תידרש לשלם את המיסים ו/או תשלומים החלים על הקבלן לתקופת חוזה זה,   .5

 אזי מתחייב הקבלן לפצות את המכללה עבור תשלומים אלה וזאת תוך שבעה ימים מיום הדרישה. 
 במעמד הגשת ההצעות.   למכור את מוצריו ללקוחות על פי המחירונים עליהם התחייבהקבלן מתחייב  .6
בכניסה   .7 גדול  תפריט  וכן  בקופות  עם מחירון  מוצר, תפריט  כל  ליד  המחירון  לפרסם את  מתחייב  הקבלן 

 לאתר כדי שהלקוחות ידעו מראש את העלויות. 

ו/או בכרטיס אשראי .8 יתבצע במזומן  על  לת מינימום)ב ללא הג  (כל הסוגים   תשלום מלקוחות  כך  . לצורך 

  העמדותיסי אשראי בכל העמדות לרבות:  בכל קופות מערך ההסעדה ולסליקת כרטהקבלן להיערך לעודף  

 וחנות הנוחות.  העמדה החלבית,  תובשריה
כיבודים .9 הזמנת  עבור  לספק,תשלום  יתבקש  ההסעדה  וקבלן  במידה   ,    + שוטף  בתנאי  לקבלן    30ישולם 

ת במהלך כל חודש ביום  ונית. הקבלן יאסוף וירכז את כל ההזמנות השונות מהיחידומיום הוצאת החשב 

 . תהאחרון לחודש יגיש חשבונית מרוכז
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 בארוחת הצהריים הבשרית   פירוט שיטת ההסעדה 
 

 לארוחת הצהריים הבשרית.  המזמינהשל  ההסעדה דרישות את לרכז היא  זה  מפרט מטרת

 . הובמוסדות להשכלה גבוה הישראלי במשק עבודה במקומות  נהוגש כפי הסעדה מפרטי על מבוסס המסמך

 הפריט שעל פעמים' מס וכן בישול לאחר משקלים עם בטבלה שובצו המנות, המסמך ופשטות בהירות לצורך

 . שבוע/חודש בכל להופיע
 יבלהכת  ולא , תפריטים והכנת לתכנון מנחים  קווים  המזמין של ההסעדה ספק בידי לתתבא   מפרט הסעדה זה

 .בברכה יתקבלו יטפרלת  ושיפורים , יצירתיותהצעות - להיפך, כלשהוא תפריט
 

 שיטת ההסעדה הנבחרת:  .1

ע"י   ונבחרה  שנבחנה  ההסעדה  האקדמיתשיטת  מערבי    המכללה  הבשריגליל  של    למערך  שיטה  פסי  הינה 

התפריט משתנה  ו   עמדות חמות וקרותכאשר כל המזון החם והקר מוצג לסועדים על גבי  חלוקה חמים וקרים,  

 מידי יום למעט מס' פריטים קבועים. 

 : תכלול הבשריתהעמדה  

  :גרילעמדת  .א
 העמדה תגיש תוספות מתאימות, סלטים ואפיה של פיתות ובאגטים במקום.  )1
 . מותאמות למנות הגריל השונותהסלטים והתוספות החמות יהיו  )2

 מכללה. משתנה בכל תקופה ובהתאם לדרישות הסועדים וה עמדהאפ,  -פופ  עמדת .ב
 

 

 

  כללי .2
 .לאישור הבא לשנה ההסעדה תפריטי את ,השנבכל , המזמינה נציג בפני  יציג הקבלן

 . וייכתב על פיו למפרט יתאים התפריט החודשי
 אין לבצע שום שינוי בתפריט ללא קבלת אישור מנציג המזמינה! 

 מתאים  הבישול, מגוון בשיטות גיוון, צבעוניות, תזונה נכונה, עונתיות בשיקולי להתחשב יש התפריט בהרכבת

 . ההגשה ימי ובין ההגשה יום בתוך
 שילוט גבי על, ללקוחות יום  מדי תוכנו את ויציג המאושר התפריט את הקבלן יגיש , התפריט אישור לאחר

 .מתאים
 

 חשוב  .3

 מעולה, יצירתי וטעים.   מזון מאיכותיש להקפיד על  .א

 א מראש! מאכלים עדינים יוכנו מס' פעמים במהלך הארוחה ול .ב
 כל מוצרי הגריל.  )1
 .כל המוצרים המטוגנים )2



  
 
 

 
 

 
)28( 

 
 כללה האקדמית גליל מערבי  להפעלת מערך ההסעדה עבור המ  הזמנה להציע הצעות 

 -158/2021מכרז פומבי - 
 
 
 

 חתימת  וחותמת המציע:_________________         תאריך : ____/____/____ 

 

_ 

 finance כספים 

 ות, לדוגמא: שעועית ירוקה תוקפץ מס' פעמים במהלך הארוחה.ת הירוק כל המנו )3
 יוכנו מס' פעמים במהלך הארוחה.  –מוקפצים  )4

 

 
 

 קבלן ההסעדה לתמחר בהצעתו)  שיידרסוגי הארוחות השונות  (אותן  .4

המנות   ןממגוו ) סוגים של ארוחות 2(שני ם יוכלו הסועדים לקבל בכל יו תוהבשרי בעמדות .א

 שו בכל יום: העיקריות שיוג

 ארוחה מלאה הכוללת:   )1
 מ. ס" 25בצלחת עיקרית   חמות תוספות+   לבחירה 1  מנה עיקרית )א
 ס"מ. 20צלחת סלטים בצלחת   )ב
 . פיתה 1 או קללחם אחיד או  לחםפרוסות  3 )ג

 שתכלול:  פיתה/ ארוחה בבאגט/ לאפה )2
 לאפה עם מגוון ממרחים, רטבים וירקות חתוכים. מנה עיקרית בתוך באגט/  )א
 . אישית צים חמו קופסא )ב
 אפיה במקום. -לאפה  /באגט  1/2 )ג

 

 עמדה לשירות עצמי המכילה .5

 . גרם) 0.18גרם) ופלפל אישי (  1.1אישי (מלח  .א
 . רטבים קרים .ב
 במתקן דקורטיבי.  1/8מפיות נייר טישו  .ג
 . קיסמי שיניים עטופים .ד
 . שקית גופיה .ה

 

 

   גריל   ת עמד 
 

 . גריל עמדתעמדה המרכזית במערך ההסעדה הבשרי יהיה  ה
 

 המגוון המוגש בכל יום:וט  פיר .1

 . סלטים סוגי) 7( שבעה .א
 ) המנות תהיה מנה צמחונית. 1אחת ( – עיקריות מנות) סוגי 5( חמישה של מבחר .ב
 צ'יפס קבוע בכל יום בעמדת הגריל.   – הפחמימ תוספות )2( שתי .ג
 . מבושל ) של ירק1סוג אחד (  .ד
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 חמים. מבחר ל .ה
 . ום בהתאם לצריכהבמקררים פתוחים ובתשל –שתייה קרה ממותקת/ מוגזת  .ו

 

   סלטים 
 

 . לסועדים סוגי סלטים )7( שבעהשל מבחר  המערך הבשרי יגיש ם,  יו בכל .1

 סוגי סלטים קבועים: )4( ארבעה .א
 .ישראלי קצוץ דק ירקות סלט )1
 מגולמית.  - טחינהסלט  )2
 . חומוס )3
 חמוצים.  )4

 נים:) סוגי סלטים משת 3( שלושה .ב

 מספקים.  שיירכולא  מירקות טריים ובטעם ביתי) יוכן 1סוג אחד (לפחות  )1
 . יום מדי וישתנו לאורך כל הארוחה בקירור יהיו הסלטים )2

 

 . ימזגו לסועדים ע"י מגישיםהסלטים   .2
 מגוון הסלטים יספיק עד לסיום הארוחה.  .3
 דגשים לסלטים: .4

 כו לשימוש בסלטים יחתכו ביד. מודגש בזאת שכל העגבניות, הפלפלים ועשבי התיבול שיחת .א
 ים ו/או נבולים. לא הגבעול וללא עלים צהובעשבי תיבול טריים יחתכו ל .ב
 .בכל יום לא יופיע יותר מסלט אחד הכולל מיונז .ג

 

 קרים    רטבים 
 

 . הסועדים לטעם המאכלים והתאמת לשיפור  רטבים יוגשו תוהבשרי בעמדות

 הספקים בשום צורה!  ירטבי ובהר כי אין לדלל את מ -כל הרטבים ירכשו מספקים ולא יוכנו במקום  

מון/חומץ/שמן זית יוכנו במקום רק באישור מראש של נציג המזמינה ולאחר שהנ"ל יראה  בסיס לי רטבים על

 כי קיימת עבודה על פי תהליכי עבודה, המטבח נקי ובטיחות המזון נשמרת בקפדנות 

 דגשים: .1

 שעות בלבד.  60יהיה ל    תוקפו שאין להשיגו מספקרוטב שיוכן במקום  .א

 לך כלל הארוחות ולכל המנות. הרטבים יהיו זמינים לסועדים במה .ב
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 :בכל יום יוגש .2

או ברמה דומה כפי שתאושר ע"י נציג    )היינץ/יונליבר/הלמנס/אוסם( אישי מנות אלף האיים .א

 .המכללה

 .ע"י נציג המכללהאו ברמה דומה כפי שתאושר   )היינץ/יונליבר/הלמנס/אוסם ( אישי מנות רוטב שום .ב

 רמה דומה כפי שתאושר ע"י נציג המכללה. ב או) היינץ/יונליבר/הלמנס/אוסם (קטשופ  .ג

 או ברמה דומה כפי שתאושר ע"י נציג המכללה. ) היינץ/יונליבר/הלמנס/ אוסם(מיונז אישי מנות  .ד

 חומציות   1%עד   -זית כתית מעולה  שמן .ה

 ים בחותמת. ויאושר ע"י מועצת הזית 191שמן הזית יעמוד בת"י  )1

 ) וללא ציקלאמט. e102ין (טאטרז ללא -  לימון  85%מיץ לימון משומר עם לפחות  .ו
 

רטבים שאינם מגיעים באריזות אישיות יארזו עצמאית ע"י קבלן ההסעדה בתדירות יומית בכלי חד"פ   .3

 סמ"ק שקוף.  30בנפח 

 הרטבים ימסרו לסועדים על פי בקשתם וללא הגבלה.  .א
שנארזו   יעביר רטבים מיום ליום ובסוף כל ארוחת הצהריים הרטבים  למען הסר ספק, הקבלן לא .ב

 .ולא נלקחו ע"י הסועדים יזרקו לפח

 

 מנות עיקריות  
 

 ) סוגי מנות עיקריות לבחירת הסועדים  5( חמישהבכל יום יוגשו מבחר של  .1
 צמצום המגוון  .2

 מוגשות כל המנות העיקריות.   15:00על קבלן ההסעדה לוודא כי עד השעה   .א
 

 

 :העיקריות שים למנותדג .2

 במקום יהיו  מבשרים לא מעובדים.שיוכנו  בעלי כנףו כל המנות העיקריות מבקר  .א

מים מוספים על פי    10%תאשר עבודה עם חזה עוף מעובד יהיה המוצר עם עד    והמזמינהבמידה   )1

 חוק ולאחר מבחן טעימה.

ובכמויות קטנות בכ .ב לעיני הסועדים  גריל תעשה בחדר האוכל  מנות  על מנת להגיש את  הכנת  ל פעם 

 .המוצר הטוב והעסיסי ביותר 

 הפעילות.  שעות כל  לאורך טרי יוכן  – לשניצ .ג

נקבה) שווארמה – פרגית .ד (הודו  ללא ירך( עוף  עצמות,  וללא   ללא  דם  כתמי  ללא  ללא סחוסים,  עור, 

 . )שומן

 אין להגיש כלל (אלה באישור חריג של הלקוח):  .ה
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טחונ  )1 נקניקיות  קורקבנים,  להגיש  ע"י  אין  יאושרו  שלא  כאלו  או  נמוכה  באיכות  ומוצרים  ות 

 . נההמזמי

 . מהמזמינהכל סוגי הבשרים והמזון המעובד שלא קיבלו אישור מראש  )2

 

 וירק חם   וספות פחמימה ת 
 

 . בעמדות הבשריות פחמימה  תוספותסוגים של  )2( שנייוגשו  יום בכל .1
 : צ'יפס יוגש בכל יום .א

 שיותאמו לפחמימות המוגשות.  או אפוי של) של ירק מבו1יוגש סוג אחד ( יום בכל .2
 מאוד שמן.  תיבול עדין ומעטיש לשים דגש על  .א
 יש להקפיד שהירקות המבושלים יבושלו במידה וישמרו על צבעם ומרקמם.  .ב

 :דגשים .3

 על הקבלן לדאוג כי הפחמימות יספיקו לכל הארוחה.  .א
 והשלמת הסיבים תכולת תא  להגביר מנת על  וקטניות  עדשים גם הרגילות   תוספותגם ב לשלב רצוי .ב

 . התוספות ידי על המסופק החלבון
 

 

 אפ     –הפופ    מדת ע 
 

 . רבעוןאפ משתנה כל  –פופ  עמדת הקבלן יפעיל כחלק מהמערך הבשרי 

 הינה לספק לסועדים חוויות קולינריות חדשות, עניין ושמירה על איכות ההסעדה במכללה.  העמדהמטרת 

קיפה  תוכנית מ  הקבלן להציג למכללה העיצוב והצגת הקונספט על    לצורך ביצוע,  העמדהבכל עת של החלפת  

 .  החדשה לעמדה תפרט את העיצוב, הקונספט והתפריט המוצעאשר 

 אפ.  –מהקבלן להחליף את עמדת הפופ למכללה שמורה הזכות לבקש 

אבל    אפ ולא להחליפה במשך שנה,  –הפופ  עמדת  רשאי להשאיר את    המכללהכמו כן, קבלן ההסעדה ביחד עם  

 לא יותר משנה אחת. 

הפ  עמדות  יתכנן את  לעמדה    –ופ  קבלן ההסעדה  עמדה  בין  והחלפה  סוגים  של  רחב  למגוון  שיתאימו  כך  אפ 

 תקע".  –תהיה קלה ונוחה לתפעול ובהחלפת פרטי ציוד "שקע 

וכו' .א תעבוד בהתאם להנחיות,    העמדה,  העמדה תכלול משטחי עבודה, מנדפים, מקררים, עמדות הגשה 

 רים והרישיונות הקיימים למערך ההסעדה. האישו

 עיצוב והתפריט המוגש יאושר מראש על ידי המכללה. ישור הקונספט, הלמען הסר ספק, א 
 

 אפ  –פופ  לעמדותדוגמאות 

 וכו':  סלוןבורגר /אגאדיר/BBB רשתות ארציות מובילות  דוגמתכמסעדת המבורגרים  .ב



  
 
 

 
 

 
)32( 

 
 כללה האקדמית גליל מערבי  להפעלת מערך ההסעדה עבור המ  הזמנה להציע הצעות 

 -158/2021מכרז פומבי - 
 
 
 

 חתימת  וחותמת המציע:_________________         תאריך : ____/____/____ 

 

_ 

 finance כספים 

ים בתוספת ירקות ומגוון רטבים + המבורגר בקר איכותי, טחינה במקום, במשקלים שונ )1

 תוספות מעל. 
וצרים איכותיים במשקלים שונים בתוספת ירקות ומגוון רטבים + בעוני, ממ המבורגר ט )2

 תוספות מעל. 
 קריספי צ'יקן בתוספת ממרחים וירקות.  )3
 צ'יפס, צ'יפס מתובל, פוטטו, שעועית מוקפצת, סלט וכו'.  )4

 מסעדת חומוס:  .ג
  תפיתו 2, שקשוקה) + פטריות(גרגירים, מסאבחה, משאוושה,  צלחת חומוס עם תוספות משתנה )1

 .(מאודות וחמות)
 . וירקות אישי צלחת חמוצים )2
 ופלאפל ביתי.  צ'יפס )3

 : ריבר, ג'פאניקה וכו' מובילות ארציות רשתות כדוגמת אסיאתית עמדה .ד

 : קריספי בטטה, שורשים, אדממה וכו'.םאסיאתייסלטים  )1

מוקפצים:   )2 (מנות  שלושה  ס 3לפחות  של  )  , נודלס, אורז אטריות  -) יום בכול( מוקפציםוגים 

   וכו'. פטריות /בקר /עוף  / טופו+  ירקות, זאור

 מוקפץ בבאגט חם (אפייה במקום). )3

תעוצב ע"פ הרשת    העמדהתחת זכיינות של רשת אזי    העמדהמובהר בזאת כי במידה והמציע יפעיל את   .ה

ומרי הגלם והמוצרים הנמכרים וכיוצ"ב וכל זה  וכך גם התפריט יותאם לתפריט הרשת, מדי העובדים, ח 

 קבלן ע"י וע"ח ה

 לבית הקפה פרט ההסעדה  מ 
 

ומכירת   צהריםתת מענה לפריטי בוקר, ארוחות לוחנות נוחות ועליו   כבית קפהשמש ת תהחלבי  העמדה .1

 פריטים בודדים לאורך כל היום לסטודנטים, הסגל, עובדי המכללה והבאים בשעריה. 

 כלל המזון במקום בהתאם למפרט המצורף. את  בית הקפה יכין .2

מוצרים מספקים חיצוניים אזי הם יהיו עם כול האישורים הדרושים  עדה ירצה להביא  במידה וקבלן ההס .3

 . והכל באישור המזמינה  רישיון עסק, רישיון יצרן, רישיון הובלה למזון ותעודת כשרות בחוק, לרבות:

מוסדות להשכלה  בית קפה ומסעדות חלביות שנמצאים  בב  שנהוג כפי  הסעדה מפרטי על  מבוסס  פרטהמ .4

 .בתי קפהברשתות של ו  גבוהה

 למפרט וישמש כבסיס לתמחור.  יתאיםהמפורט בהמשך  התפריט   .5

אך הוא יוכל להציע מנות נוספות כפי שנהוג    מקבלן ההסעדההתפריט הרשום מטה הינו המינימום הנדרש   .6

 . הלאחר מבחן טעימה ואישור מחיר מכיר  במקומותיו
ודגנים, גבינות רזות, לחמים טריים ואיכותיים   קיימת חשיבות למזון בריא, הרבה ירקות טריים, קטניות  .7

 ללא הרבה שמן.  ומזון
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 התפריט ייתן מענה לכלל הסועדים וישלב מנות חלביות, מנות צמחוניות ומנות טבעוניות.  .8

הכוללת עיצוב על כל פריט    ות באריזות שקופ  כל המנות הארוזות מראש יארזו בצורה ממותגת ומסודרת .9

 רץ ובעולם. גדולה לנראות האריזות כפי שמקובל במקומות מובילים באותאריך יצור ותהיה חשיבות 

במקרר   .10 יוצגו  הקרות  פתוח  המנות  במקרר  או  כל    –  ויטרינה  על  יצור  ותאריכי  עם מחירים  הכל ממותג 

 פריט. 
יגיש   .11 עצמי  שירות  ההסעדהבעמדת  מנותקבלן  ופלפל  מלח  לוגו    :  עם  טישו  נייר  מפיות    הרשתאישיות, 

 עטופים  וקיסמי שיניים  
 :בית הקפה קונספט .12

 ספר אפשרויות לבחירה כאשר העמדות יהיו: עם מ food courtשל לתת לסועד תחושה  הואהרעיון 

 איטליה:  – 1עמדה מספר  .א
(  –פסטות   )1 ות  ) סוגים של רטבים ותוספות להרכבה. הפסט3קצרה, ארוכה, מיוחדת, שלושה 

 יות.יוכנו/ יוקפצו לעיניי הסועדים, כאשר הפסטות יהיו טר 
 לזניה, קנלוני, לביבות וכו'.  –תבשיל/ מאפה איטלקי משתנה עם תוספת חמה  )2
 : הכנת פיצות אישיות עם תוספות )3

 העמדה תכלול הרכבת הפיצה אל מול עייני הסועדים. )א
 האפייה תעשה אל מול עייני הסועדים. )ב
 אפים נוספים.גם ירקות ומ להכיןניתן   )ג

 :הבסלט בר בהרכ – 2עמדה מספר  .ב
 . וקטניותצמית של ירקות חתוכים, ירקות קלויים, דגנים ם ללקיחה עיכיל פריטי )1
 גבינות, ביצה, טונה, טופו וכו'. –חלבון קר יוגש ע"י מגישים  )2
 .בחודשי החורף בלבד (נובמבר עד מרץ) מרק עשיר –מרק היום  )3

 לאורך כל שעות הפעילות): (תעבוד "בית קפה " – 3עמדה מספר  .ג
 יוגש לאורך כל היום, כולל בארוחת הצהריים.  –כל סוגי הקפה ממכונה ופולים  )1
 מאפי בוקר מתוקים ומלוחים. )2
 כריכים וטוסטים. )3
 קינוחים.  )4
 מיצים טבעים סחוטים.  )5
 שתייה קרה.  )6

רק  פירוט בפ  –עם מקררים פתוחים, מדפים מסודרים ומוצרי קופה    מכירת פריטי "חנות נוחות"  .ד

 ". גליל מערבי חנות נוחות של מכללת פריטי "

 ).  11:30-16:00במהלך ארוחת הצהריים (  עסקיותימכור קבלן ההסעדה ארוחות  בית החל בעמדה .13
 לבחירת הסועד:  ) פריטים2משני פריטים (שתורכב  עסקיתארוחה   .א
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 .לבחירה או קינוח מנה ראשונה )1
 . מנה עיקרית לבחירה )2

 דגשים: .14
 . המכללהבמטבח החלבי המבשל של יוכן כולו במקום  המזון .א

  36, כך גם יסומנו (כריכים, ירקות, סלטים) ועד ו טובים ליום היצור בלבדמוצרים שיוכנו במקום יהי  .ב

מעלות תוך שעתיים   4) ל  שיספק הקבלן הזוכה שעות למוצרים מבושלים שצוננו כחוק (בלסט צ'ילר

 (לזניות, קישים וכיו"ב) . 

 מדבקה כולל, המוצר גבי על ותוקף  יצור תאריך יצוניים יהיו עםמספקים ח שיגיעו המוצרים כל .ג

, יצרן, עסק – חוק פ"ע מתאימים רישיונות יהיו  לספקים - ומרכיביו הפריט שם את הכוללת מעוצבת

 וכשרות.  מזון הובלת

 השאיפה להכין הכול במקום ולא לקנות מספקים חיצוניים! .ד

 

 החלבית    בעמדה מפרט ארוחת הצהריים  
 

או   פריטים (מנות ראשונות) 2שני (שכוללת עסקית לקבל ארוחה   הסועדיםיוכלו   ארוחת הצהרייםבשעות 

 . מנות עיקריות)קינוחים + 

 )  לבחירה) 1(אחת ( מנות עיקריות

 . ליטר  1בקערה  עם/בלי חלבון  סלט בהרכבה עצמית .1

 בהרכבה.  – טוסט לבחירה בבייגל שומשוםאו לבחירה גדול כריך  .2

 . מ רגילה או עם תוספותס" 22פיצה אישית  .3
 . צהריםארוחת יוגש רק ל – פסטות במגוון רטבים .4
 . צהריםיוגש רק לארוחת  – מנות חמות ותבשילים .5

 

 ) לבחירה) 1(אחד ( קינוחמנה ראשונה או 

 . גרם 50  הלחמניי קרוטונים/שקדי מרק/  בשילוב עם –מרק היום  .1
 מ"ל. 350בכלי בנפח  אישי סלט  .2

 ל יום מנה ראשונה חמה או קרה כמנה נוספת לבחירה. הקבלן יכין בכו –יומי   ספישל .3

 .מ"ל 240בכוס  אבטיח בעונהקוביות או  העונהירות סלט פ .4
 רגע בטבע.   /פיטנס  קורני/ ) מהסוגים הבאים: 1חטיף בריאות אחד ( .5
   )מזמינה) ליום לבחירת ה1קינוחים נוספים (אחד (  .6

 . גרם גרנולה + דבש/סילאן אישי  15ונה + גרם סלט פירות הע 75+   3%גרם יוגורט  100  – מוזלי קטן .א
או איכות מעולה אחרת   )עדן קינוחים או  ממחלבות גד –לב/קדאיף שוקולד/אורז בחמלבי אישי/מוס  .ב

 באישור 
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 , מאפים ודיל בוקר  חובה מוצרי  
 

 ימכרו בכל בוקר מוצרי בוקר שיוכלו הסועדים לרכוש לצד השתייה קרה או חמה של הבוקר. בבית הקפה 

 היום)   ו כול(יוגש(בשלבים) מבצק קפוא  אפייה במקום -ומתוקים בוקר ימאפ

 גרם):  140מאפים גדולים מבצק חמאה (

 . חמאה קרואסון .1

 סוגים ביום לפחות ע"פ העדפת הסועדים.  )3שלושה (  - גבינה/קינמון /שקדים/שוקולדקרואסון  .2

 : בורקס) סוגי 3שלושה ( .3
 . גבינה .א
 . א"תפו .ב
 . ציליםשבלול תרד/שבלול פיצה או ח .ג

 גרם):  40-60מאפים קטנים מבצק חמאה (

 .קטן  אהחמ קרואסון .4

 סוגים ביום לפחות ע"פ העדפת הסועדים.  )3שלושה (  -קטנים  גבינה/קינמון /שקדים/שוקולדקרואסון  .5

 : בורקס) סוגי 3שלושה ( .6
 גבינה  .א
 א "תפו .ב
 . שבלול תרד/שבלול פיצה או חצילים .ג

 רו חימום בתנור לפני הגשתם לסועדים.המאפים ימכרו ביום אפייתם בלבד ויעב -דגש 

 ) כל היום(יוגש ב קטן מוזלי

 גרם).  10גרם) וסילאן (  15גרם), גרנולה ( 75(  העונה פירות סלט עם מוגש  טבעיגרם)  100( יוגורט

 (יוגש בכל היום)  גדול מוזלי

 גרם).  15( גרם) וסילאן  25גרם), גרנולה ( 100(  העונה פירות סלט עם מוגש  טבעיגרם)  150( יוגורט

 (יוגש בכל היום) ה סלט פירות העונ

 מ"ל + מכסה כיפה  330גרם, בכוס   200 –סוגים)  4לפחות  ת טריים (מבחר פירו

 קוביות אבטיח (בעונה יולי ועד ספטמבר)

 גרם  200 –קוביות אבטיח 

 קוביות בולגרית לאבטיח 

 גרם בולגרית  50

 מקלות ירקות 
 פלפלים, מלפפון + עגבניות שרי + מכסה כיפה ומטבל גרם: גזר,   200סוגי ירקות   3מקלות מ  

 ):11:00עד וקר (דיל ב .7

 . גדול עלים/מאפה שמרים  +) לבחירה8oz( רגילקפה/שוקו/תה בגודל  .א
 טן. ק עלים/) לבחירה + מאפה שמרים8oz( רגילקפה/שוקו/תה בגודל  .ב
 מיני. ) לבחירה + כריך 8oz( רגילקפה/שוקו/תה בגודל  .ג
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 . רגיל) לבחירה + כריך 8oz( לרגי קפה/שוקו/תה בגודל  .ד
 לבית הקפה   ריכים כ 

 

כייש להק על מנת לתת את    פיד  ביום  ויוכנו מס' פעמים  בית הקפה  ימכרו בכל שעות הפעילות של  הכריכים 

 המוצר הטוב ביותר לסועדים.

יוכנו   מרוקאגרם  120  הבלחמניי הכריכים  בפרנה  מחמצת,    160ית/ג'בטה  ,  לחמי  של  עבות  בפרוסות  גרם, 

 ויוגשו בכל שעות היום.   )גרם (מיני 50ניות  לחמ

ופן שקופה ותודבק עליהם מדבקה מעוצבת וממותגת הכוללת את שם הכריך, יום  פו בשקית צל הכריכים יעט

 ומיתוג הרשת.ייצור, מרכיבים  

 כריכים שיוכנו במקום יהיו טובים רק ליום היצור שלהם! אין לשמור למחרת!  

 לטובתיה טבעוני,  שיה  )1(   ולפחות כריך אחד מלא מקמח )  מכל גודל של כריך 1סוג אחד ( לפחות יוכנו יום בכל

 .בכך ניםישמעוני  הסועדים

 "צ מע 10 על תעלה לא שלהם האחסון' 'וטמפ יםהפתוח   יםבמקרר יישמרו הכריכים

 .דלחימום הכריך ע"י עובדי המסעי האופציה תשמר להם  ו  בכך שמעוניינים לסועדים יוגשו הכריכים

 

 

   וסטים ט 
 

 .שומשום למבייג  ם (רגיל + עם תוספות)טוסטי גשויו יום בכל

 טוסטים:  .1

 עם או בלי תוספות לבחירת הסועד.  ההזמנה מרגע  לטוסטר יוכנו במקום ויוכנסו הטוסטים .א
או   גבינה מתחליפי שומן ולא 28% אמיתית צהובה מגבינה יהיה לטוסטים המילוי כי יודגש .ב

 . מהצומחמגבינה שמכילה גם חלבון 
 סוגי טוסטים:  .2

 פיצה. גבינה צהובה, חמאה או רוטב  : טוסט בסיס .א
 . גרם) 75(משקל כולל של   : טוסט בסיס + תוספות לבחירהתוספות טוסט .ב

 . יהיו התוספות שיש בעמדת הסלט  התוספות שיוגשו לבחירה בכל יום
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 עמדת סלט להרכבה כמנה עיקרית 
 

 הסועדים   לעיני  במקום סלט  רכבתהל  עשירה עמדה בעמדת הסלט בר בהרכבה קיימת

 : כמנה עיקרית תכיל בר הסלט עמדת  .1
 . לעיקרית  ליטר  1 –ו   ליטר  0.5פעמיות בנפח של  רבקערות סלט 

ויכול  מראש    זשייארפרט לחלבון שאותו יקבל ממגיש או    הסועד בוחר לעצמו את מרכיבי הסלט ללא הגבלה 

 . אחת כלולים במחיר)לבחור בין סלט הכולל חלבון (חלבון אחד + ביצה קשה 

ולכול   יהיה בקערה נפרדת  לגעת עם אותם כלים  חובה כי כול סוג  (אין  נפרדים  פריט יהיה כף או מלקחיים 

 . וקטניותביותר מפריט אחד!), יש להפריד במקרר בין מנות מהחי (גבינות, ביצים וטונה) לירקות 

 בכל יום:   ירקות טרייםמגוון רחב של  .2
 

 פיצוחים:קלויים ו ירקות,  קטניותפחמימות,  .3
 

 (בכל יום):  גרם למנה  75 –לסלטים בהרכבה  חלבוןתוספת  .4

 . גם נתחי טונה במים  הקבלןעל פי דרישה יוסיף   -בשמן מסונן  טונהנתחי   .א
 . 5%גבינה בולגרית  .ב
 . 16%גבינה בולגרית  .ג
 לבחירת המזמין.  25% או  5%גבינת שמנת  .ד
 . 28%גבינה צהובה מגורדת  .ה
 רק באם תהיה דרישה.  –קוביות טופו במרינדה  .ו
 . למנה ללא חיוב) 1ורס ביצים (פריסה לפני ההוספה לסלט בפ  –  ביצים קשות .ז

 

 גרם כל אחד. 30רטבים במשקל   2ללא ההגבלה בהכנת המנה או  – לסלט רטבים קבועים .5

 . אלף האיים לייט .א
 . רוטב שום .ב
 . רוטב לימון ושמן זית .ג
 .יטר מים)ל  1.25ק"ג טחינה ל  1רוטב טחינה מגולמית (יחס של  .ד
 . רוטב חרדל והדרים .ה
 . עשבי תיבול ויניגרטרוטב  .ו

 ליטר יקבל הסועד לחם ע"פ הפירוט הבא: 1-ו  0.5ת סלט בר בריא בנפחים של בקניי  .6
 גרם.  50לחמנית ביס במשקל  –ליטר  0.5 .א
 גרם כל אחת.  50) לחמניות ביס במשקל 2שתי ( –ליטר  1 .ב
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   פיצות 
 

 גוון תוספות. פיצות במיוכנו 

 לן ההסעדה.קבע"פ החלטת , או בהכנה במקום או כבצקאפוי  1/2 מוכן צה יגיעבצק הפי .1
 . הפיצה תאפה מרגע ההזמנה ותוגש על צלחת או במגש קרטון ממותג לקחת .2

 

 

 פסטות  
 

 . או במכירה חופשית כמנה עיקרית בארוחה העסקית יוגשו פסטות לסועדים לארוחת הצהריים

 ודי לבישול פסטות, ע"פ הזמנה בתוספת רוטב חם ותוספות שונות. הפסטות יוכנו מול הסועדים, במתקן ייע

 גרם למנה לאחר בישול  230 – בכל יום)לפחות סוגים  )3שלושה (פסטות לבחירה בכל יום (

 : ) מתוכן יהיו פסטות טריות ולא יבשות1אחת (

 . פנה / פסטה פוזילי -קצרה לבחירת המזמינה  פסטה .1
 ספגטי  .  / צ'יניפטו -פסטה ארוכה לבחירת המזמינה  .2
 : פסטה מיוחדת .3

 . שבוערביולי בטטה יוגש לפחות פעם ב .א
 רביולי גבינות יוגש לפחות פעם בשבוע.  .ב
 . רביולי חצילים/תרד/גבינות יוגש לפחות פעם בחודש .ג
 שבועיים.יוגש לפחות פעם ב  במגוון מילוייםטורטליני  .ד
 ניוקי תפו"א או ניוקי בטטה יוגש לפחות פעם בשבועיים.  .ה

 : גרם למנה)  225( יים לבחירהרטבים יומ .4

 . רוטב שמנת .א

 . רוטב עגבניות .ב

 . וזה (עגבניות ושמנת)רוטב ר .ג
 . ושום , פטרוזיליה קצוצהשמן זית -אוליו  .ד

 (ללא הגבלת סוגים וכמות): מעמדת הסלט בהרכבה מנת הפסטה יוכלו להוסיף ירקות להסועדים  .5

 . בצל מטוגן, שום .א
 . ואיםפלפלים, בטטות, חצילים, קיש  –ירקות קלויים  .ב
 . בזיליקום, פטרוזיליה –עשבי תיבול טריים  .ג
 . ת טריות, שריזיתים, פטריו .ד
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 .גרם 20בכלי אישי  גבינה צהובה מגורדת דקעם למעוניינים כל מנת פסטה תוגש  -דגש  .6

 

 מנות חמות (ספיישל יומי)  
 

 :לדוגמה  יכללו הצמחוניות/חלביות המנותמנות חמות משתנות לארוחת הצהריים,   1-2

 .  בשבוע פעם לפחות  – גרם)  300(  או קנלוני לזניה  .1
 גרם  250 –עדשים/בטטה/עדשים   -לביבות/מאפינס  .2

גרם בלחמניית המבורגר רכה עם ממרחים, ירקות   160 –עדשים / קינואה / פטריות  –המבורגר טבעוני  .3

 טריים ותוספות. 

 ם  גר 300 –גבינות/בטטה/בצל/פטריות/ברוקולי  –קיש חלבי (תחתית בצק פריך)  .4
 .  ישי בטאבון (לפחות אחת לחודשיים)שכבות חציל עם רוטב עגבניות וגבינות אפוי בכלי א –מלנזנה  .5
 )למנה גרם 300 במשקל חודשב פעם( ביתיים ומאפים פשטידות .6
 . למנה גרם 200 – יםיחודשב פעם – עגבניות ברוטב וגבינות אגוזים, תרד קציצות .7
 . הלמנ גרם 250 חודשב  פעם – ממולאות טורטיות .8
 . גרם למנה 250 חודשב  פעם – ירה לבח מטבלים עם תיבול עשבי / וירקות גבינות במילוי בלינצ'ס .9

 . )ל"הנ פ"ע משקלים( השף וליצירתיות לעונה בהתאם – משתנות שף מנות .10

 

 :טבעוניות מנות .11

 . גרם 250 לפחות טבעונית מנה משקל )1(  אחת טבעונית מנה יום בכל תוגש במידה ותועלה דרישה, 
 . שבועיים במהלך מנה אותה את להגיש אין

 :נהט לבחירת המזמי תפריא.     

 אורז מלא. / לבן אורז/  אורז אטריות על) טופו בלי/עם( אסייתי בסגנון מוקפצים ירקות )1
 קשירה עם קמח חומוס.  –לביבות טבעוניות (עדשים/תירס/ירקות/תרד)  )2
 ואורז. " צמחי בשר" עם ממולאים ירקות )3
 סויה ופטריות.  /ת קציצות עדשים כתומו )4
 עגבניות.  ברוטב יותופטר בשר תחליף במילוי ביתי מפרום/  מוסקה )5
 על מצע חומוס ביתי/חציל שרוף/פריקי ועוד. )ופטריות טריות בצל עם( צמחית שווארמה )6
 טורטיות במילוי ירקות, טופו ועשבי תיבול.  )7
 ירקות ורטבים.רכה עם  הבלחמניי המבורגר טבעוני מקינואה ו/או פטריות ו/או עדשים  )8

 דגשים: .12

, עונות השנה והתאמה  בבתי קפהשונות על פי מה שמקובל לשנות ולהוסיף מנות חדשות ו יוכל הקבלן   .א

 . המכללה לתפריט הכללי ולהעדפות הסועדים בתיאום עם נציג 
  יוכל לבחור את המנה המשתנה מתוך הרשימה וכן לבקש לטעום מנות נוספות.   המכללהנציג  .ב



  
 
 

 
 

 
)40( 

 
 כללה האקדמית גליל מערבי  להפעלת מערך ההסעדה עבור המ  הזמנה להציע הצעות 

 -158/2021מכרז פומבי - 
 
 
 

 חתימת  וחותמת המציע:_________________         תאריך : ____/____/____ 

 

_ 

 finance כספים 

 . המכללהה יום עוקב יום והמגוון יהיה באישור נציג לא תוגש אותה מנ .ג

 

 חלבית   עמדה   –  היום   י מרק 
 

 מסוג שונה  בחודשי החורף (אוקטובר עד מרץ) יוגש בכל יום מרק
 מירקות טריים ועשבי תבלין ועם מעט מאוד אבקת מרק.  ןמנפחו) , יוכ 35%עשיר בתוכן (לפחות   ההמרק יהי

 :) בלבד לבחירה1, אחת (אותבכל יום יוגשו עם המרק התוספות הב

 גרם).  50לחמנית ביס (  .1

 גרם.  25 שקדי מרק .2

 גרם.  25 קרוטונים .3

ו .א אוסם  כגון:  מובילות  מחברות  ספקים  של  יהיו  מרק  ושקדי  ובאישור    –  יוניליבר קרוטונים 

 . המכללה

להכין קרוטונים ביתיים אך אלו יהיו בנוסף לקרוטוני הספק ולא במקומם והלקוח   יוכלהספק   .ב

 ה לקחת. יבחר מ
 לפחות. ל"מ  400בנפח  ם יוגשו בכלי חד"פ  מנייר (ממותג) עם מכסה תוא  המרקים

 .יש לסמן את המרק בשלטון מודפס הכולל את שם המרק 

 

 וחמה    קרה   תיה ש 
 

. השתיה שתימכרכפריט בודד, ו העסקיתשתיה כחלק מהארוחה   במערך ההסעדה קבלן ההסעדה ימכור  

 סוגי המשקאות הקרים:  .1

 . וטמפו וצרת ישראל)(ת  וזירו של החברה המרכזית כולל דיאט –מ"ל  330הסוגים פחית   כל  מוגזים .א

 . וטמפו וזירו של החברה המרכזית (תוצרת ישראל)כולל דיאט  –מ"ל  500כל הסוגים בקבוק  מוגזים .ב

 . מ"ל 250  סודה .ג

 . ליטר  0.5 מינרליים מים .ד

 . ליטר 0.5מים בטעמים  .ה

 . ליטר  0.5בטעמים  קר תה .ו

 מ"ל.  500נג נקטר/ ספרי .ז

 מ"ל. 330פחיות   -בירה שחורה  .ח

 . מ"ל 500  גדול/"למ  330רגיל  לימונדה .ט

 מ"ל.   500 גדול/מ"ל 330רגיל  ואייס קפה קל/ דיאט הקפ אייס .י
 

 מיצי פירות סחוטים במקום: .2
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 . מ"ל 500 גדול/מ"ל 330מיץ תפוזים סחוט טבעי    .א

 . מ"ל 500 גדול /מ"ל 330רגיל  -סחוט   גזר מיץ .ב

 . מ"ל 500  גדול/ מ"ל 330רגיל  -ט מיץ תפוחים סחו .ג
 

 דגשים לשתייה הקרה והמיצים: .3

 מ"ל ללא תוספת תשלום. 180השתיה תוגש לסועד שמעוניין בכך עם קש וכוס חד"פ   .א

 אין למכור משקאות אלכוהוליים.  .ב

למזמינה עומדת הזכות לדרוש מקבלן ההסעדה למכור סוגים נוספים של משקאות בכלל מערך   .ג

 ת בפרט.ויהבשר  ובעמדותההסעדה 

 אישור בכתב ומפורש של המזמינה.  לקבלן עומדת הזכות להוסיף סוגי משקאות נוספים לאחר .ד

 סוגי הקפה שימכרו:  .4

 . כפול/קצר/ארוך  -   אספרסו .א

 . גדול/ קטן/רגיל –(הפוך)  ינו'קפוצ .ב

 .כפול/קצר/ארוך  -מקיאטו .ג

 . גדול/רגיל - אמריקנו .ד

 .שחור קפה .ה

 . טעמים/עם נענע במבחר תה .ו

 . גדוליל/רג – חם סיידר .ז

 . גדול/קטן - קר/ חם שוקו .ח

 : לשתייה החמה דגשים .5

 .קפאין נטולי הקפה משקאות כל את  זמיןלה ניתן .א

 , חלב שקדים. 1%ו   3%, חלב  סויה חלבניתן לקבל את כל המשקאות עם  .ב

 שתיה חמה נוספת:  .6

 . רגיל וגדול –בחודשי החורף (אוקטובר ועד מרץ)  ושוקולטהסחלב חם   .א

 זק, ימלא וינקה אתת עמדת הסוכרים הצמודה, העמדה תכיל: קבלן יתחה - עמדת סוכרים .7

 .בן וחום בשקית אישי סוכר ל .א
 .סוכרלייט בשקית אישית .ב
 .בוחשנים .ג
 . קשים עטופים .ד
 . קיסמים עטופים .ה
 . מלח ופלפל אישיים .ו



  
 
 

 
 

 
)42( 

 
 כללה האקדמית גליל מערבי  להפעלת מערך ההסעדה עבור המ  הזמנה להציע הצעות 

 -158/2021מכרז פומבי - 
 
 
 

 חתימת  וחותמת המציע:_________________         תאריך : ____/____/____ 

 

_ 

 finance כספים 

 .מסומן במכונת תוויות –קינמון וקקאו במלחיות נירוסטה עם ידית  .ז
 . מפיות נייר טישו .ח
 . ותמכסים לכל הגדלים של הכוס .ט
 . כוסות) 2שתי ( מנשא ל .י

 

 וכלי כתיבה  חנות נוחות  מוצרי  
 

וינהל הזכיין  לק  כח יפעיל  נוחות ,  ממערך ההסעדה  לרווחת  ומוצרי כלי כתיבה וציוד אלקטרוני    מוצרי חנות 

 הסטודנטים ואנשי הסגל של המכללה, מבקריה ושאר הבאים בשעריה.

רוט בסיס ולמכללה שמורה הזכות להוסיף או להוריד  מודגש כי פירוט המוצרים המופיע תחת היינו בגדר פי 

 חומרי גלם ואף מזון מוכן כראות עיניה למכירה בחנות.  מוצרי צריכה,

 .מדפים מעוצביםומקררים פתוחים   המכירה תעשה באמצעות
 

 רשימת הפריטים שיימכרו: 

 משקאות קרים.  .1

 גלה וכו'). ביסלי, במבה, אפרופו, ביי  –חטיפים מלוחים (כל הסוגים והחברות  .2

 חטיפים מתוקים.  .3

 ות מובילות.כל הסוגים מחבר  –גלידות וארטיקים  .4

 ממתקים, שוקולדים, וופלות, סוכריות. .5

 כל החברות.   –קורנפלקס וחטיפי אנרגיה  .6

 פיצוחים קלויים וקלופים.  .7

 מנה חמה וכיו"ב.  .8

 כל הסוגים והחברות.  –משקאות חלב  .9

 . 3%ו   1.5%,  0%כל החברות, כל הסוגים,  –מעדנים ויוגורטים  .10

 (מחירון מפוקח). 3%,  1% –ליטר בקרטון  1חלב  .11

 ב סויה. חל .12

 סיגריות   .13

 נוספים באישור המזמינה.  םמוצרי .14

 לא תותר מכירת משקאות אלכוהולים כלל!  .15

 מכשירי כתיבה, אביזרי לימוד, ציוד מחשוב, מטענים, סוללות וכו'.  .16
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 הצגת המחירים ותוקף למוצרים

 מודפס עם שם המוצר ומחירו.  ליד כל פריט יהיה שלט קטן .1
 ר בעזרת מקודד. פריט יהיה מדבקת מחיבנוסף על כל   .2

 כל המוצרים ימכרו עם תוקף ארוך, לא ירכשו "קצרי מועד".  .3

 מוצר שמגיע ליום לפני תום התוקף יורד מהמדף/מקרר.  .4

 . נציג המכללה יוכל לבקש להוסיף פריטים והקבלן ימלא אחר הבקשה .5

 

 

   מזון   חזור מ 
 

 . החמים והקרים ההגשה מפסי כל מזון רלמחז אין .1

 מנת-על להימצא אמור הוא בו הקור או החום שרשרת  שהופרה מזון יחשב ממוחזר מזון, מזון מחזור .2

 מזון  של סוג כל וישמיד, שהוא סוג מכל מזון ימחזר לא הקבלן. לסועדים ושהוגש, בטיחותו על לשמור

 . שהוגש או ששוחזר

 ים יושמדו בסוף היום.סלטי ירקות וסלטים מירקות טרי .3

 תאריך פתיחה ותאריך תוקף. יש לסמן תוקף על כל מוצר שנפתח ולרשום  .4

 יום מהפתיחה.   14תוקף עד    –רטבים קרים  .א

 יום מהפתיחה (כול עוד עובר רתיחה)   30תוקף עד –בישול  ירטבי .ב

 יום מרגע הפתיחה.  30עד  – וקטניותתבלינים, דגנים  .ג

  קבלן ההסעדה יציין על  שעות.  60הוא יהיה עם תוקף מקסימלי של    במידה ויוכן רוטב או ממרח במקום .5

 . מיכל האחסון את תאריך ההכנה

 מעלות.   4שמירת מזון מבושל תותר רק באם עבר צינון מהיר (בלסט צ'ילר) ועד שעתיים ירדה הטמפ' בו ל  .6
 הכולל:  יייעודהמזון שיעבור צינון מהיר יסומן בטופס   .א

 וכמות.  שם המוצר )1
 מעלות צלזיוס).  70(צ"ל מעל   טמפ' כניסה )2
 שעת כניסה.  )3
 שעת יציאה. )4
 .  מעלות צלזיוס) 4אה (צ"ל  טמפ' יצי  )5

מצא פגם בתהליך/במוצרים הוא רשאי  להורות לקבלן    גליל מערבימכללת  מטעם    ונציג המזמינה   במידה .7

שעת תוך  ההחלטה  על  לערער  רשאי  ההסעדה  הסחורה, קבלן  להשמיד את  כאשר הסחורה  יההסעדה  ים 

 קירור/חימום.וצר יסומן במדבקה בולטת "מוצר פסול" ובמקום ששומר על תהליך ההמ/

כי   .8 הלקוח  של  בפיקוח  במיידי  תיזרק  הסחורה  משתנה  לא  הלקוח  של  ההחלטה  שעתיים  ותוך  במידה 

 הסחורה הושמדה. 
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 הגדרת חומרי גלם 
 

ל  .1 שיסופקו  הגלם  חומרי  שעומדי  מזמינה כל  מורשים  מספקים  יהיו  ההסעדה  קבלן  הדרישות  ע"י  בכל  ם 

 פרט ההסעדה. או מספקים שהוגדרו במ החוקיות של משרד הבריאות

 . הקבלן שבהם משתמש הגלם חומרי על יפקח מזמינהנציג ה .2

  מזמינה למערך ההסעדה של ה מוצרים או מזון המספקים הספקים כל של הקבלן רשימה יעביר כך לצורך .3

 לפני תחילת עבודתם ובכניסת ספק חדש. 

 שאי לפסול ספקים של הקבלן. ר נציג המזמינה .א

 המסופקים. המוצרים איכות לאבטחת  דרושיםה האישורים כל את לצרף יש ספק לכל .4

או חומר גלם / מוצר מסוים    מסוים ספק עם לעבוד מהקבלן למנוע הזכות את ה לעצמ ת שומרהמזמינה   .5

 .במיידיות זו  דרישה ימלא והקבלן, שהיא סיבה מכל שלא עומד בתנאי המפרט 

יכילו    .במוצר כתלות אחר תקן/חקיקה  ובכל 1145 בתקן יעמדו מראש הארוזים ריםהמוצ כל .6 המוצרים 

 לפחות את הסימונים הבאים:

 המוצר.  שם .א

 תכולה.  .ב

 רכיבים.  .ג

 תזונתי.  סימון  .ד

 תוקף. פג ותאריך יצור  תאריך .ה

 ושימוש. הובלה, אחסנה הוראות  .ו

 כשרות. .ז

 שם יצרן וכתובתו.  .ח

 אלרגניים של אפשרית לנוכחות אזהרות .ט

 . )הצורך במידת(

ויידרש את רשימת ספקיו לנציג    ספק ההסעדה ישמור אצלו  את כל הרישיונות של .7 ספקיו יעביר במידה 

 , כולל תעודות מצורפות של: מזמינהה

 רישיון עסק בתוקף.  .א

 רישיון יצרן בתוקף מטעם משרד הבריאות. .ב

 תעודת כשרות בתוקף.  .ג
 

 בשר, עופות ודגים  .8

 יהיו לא מעובדים.  מינה מזכל מוצרי הבע"ד שיסופקו ל  .א

 למוצר המסופק.  םרלוונטייההמוצרים יעמדו בכל התקנים הישראליים  .ב

המוצרים יעמדו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם) ק"ת   .ג

2755 . 

 (תקן להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת)  1291הספקים יעמדו בת"י  .ד

 דגים יעמדו ב:  .ה

  1985"ו דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם, התשמ  –הציבור (מזון) תקנות בריאת  )1

 . 4880ק"ת 
 . 1004ק"ת  1979תכולת כספית בדגים, תשל"ט  –תקנות בריאות הציבור (מזון)  )2
 . 935ק"ת  1983תכולת היסטמינים בדגים, התשמ"ג  –תקנות בריאות הציבור (מזון)  )3
 .כי המשלוח נקי מהיסטמין רק עם אנליזה שמוכיחה מזמינהטונה תגיע ל )4
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 גיעות, מעיכות או חורים ועם מראה אחיד.מוצר קפוא יגיע באריזה שלמה, ללא פ .ו

 חודשים מיום הייצור.  6תאריך קבלה יהיה עד  .ז

 חודשים מיום הקבלה. 6תאריך אחרון לשיווק יהיה לפחות   .ח

 ת מרגע הטחינה. שעו  6בטחינה של בשר/עופות/דגים במקום יש להשתמש (בישול טרמי) במוצר עד   .ט

 של הרשות המקומית.  רווטרינהלכל משלוח תצורף תעודת בדיקת משנה חתומה של   .י
 

 מוצרי מכולת  .9

 למוצר המסופק.  םהרלוונטיייעמדו בכל התקנים הישראליים   מזמינהכל המוצרים המסופקים ל

 תבלינים  .10

כים הרבה יסופקו  ק"ג ותבלינים עליים או שלא נצר 1תבלינים יסופקו מעוקרים בלבד באריזות של   .א

ל אנגלי, רוזמרין, נענע יבשה, פטרוזיליה יבשה וכיו"ב)  ק"ג (אורגנו, עלי דפנה, פלפ  0.25באריזות של 

 לכל המערך, מטבחים וחדרי אוכל. 

 . תבלין 100%התבלינים יגיעו עם אישור מהמפעל/ספק שהם ללא גלוטן ו  .ב

 חודשים.  6חיי מדף באספקה יהיו לפחות  .ג

תו  ש להעבירם לקופסא אטומה וחדשה, לסמן את שם המוצר ותאריך פתיחבפתיחת התבלינים י .ד

 ותוקפו. 

  3חודשים מרגע פתיחתם (כאשר תאריך התבלין הסגור היה מעבר ל  3תבלינים פתוחים יוחזקו עד   .ה

 חודשים מפתיחתם). 

 אפריל מזון לתיבול אחרות תערובות או ואבקות מעורבים תבלינים  -  1359תבלינים יעמדו בת"י  .ו

1991 . 
 

 רטבים וממרחים  .11

 . 542קטשופ יעמוד לת"י  .א

 . 476חרדל יעמוד בת"י  .ב

 . 431מיונז יעמוד בת"י  .ג

 רטבים יסופקו רק מספקים שהוגדרו.  .ד

 בפתיחת הרטבים יש לסמן תאריך פתיחה על האריזה המקורית.  )1
 יש לשמור לאחר פתיחה ע"פ הוראות היצרן במקרר.  )2

 

 שימורים ושונות  .12

 חלודה או קופסאות עקומות  שימורים יתקבלו ללא נפיחות,  .א

לא יהיו    או שקיבלו מכה לאחר קבלתן יוחזרו לספק.קופסאות שימורים שיגיעו לא תקינות  )1

 במחסן קופסאות פגומות. 

 חודשים בקבלה.  12תוקף המשומרים יהיה לפחות  .ב

 לאחר פתיחתם יש להעביר לקופסא חד"פ אטומה, לרשום את שם המוצר ותאריך הפתיחה.  .ג
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סף של  שעות (במידה ולא עבר שום תהליך נו 48לסיים את השימורים תוך   לאחר הפתיחה יש )1

 חיתוך). 

 .1958מאי   –שימורי דגים בשמן  – 291ת"י  .ד

 טונה לא תעורבב עם סויה ותוגש רק מנתחים.  .ה

שימוש רק במותגים מובילים בלבד (אוסם/יוניליוור/אחר באישור הלקוח), עדיפות   –אבקות מרק  .ו

 לדל נתרן. 

 . מזמינהבאישור החברות עסיס או יכין או אחר  -ש בחומץ טבעי ולא בסינטטי בלבד שימו –חומץ  .ז

חברות עסיס או יכין או   -לימון, ללא צבע מאכל צהוב וציקלמט   90%המיץ יכיל לפחות  –מיץ לימון  .ח

 (לכול נקודות ההסעדה, כולל מטבח). מזמינהאחר באישור ה
 

 שמנים  .13

 :יהיו של המכללהההסעדה השמנים שיותרו לשימוש במערך 

 יות. חומצ 1%כבישה קרה, עד   –זית כתית מעולה  שמן .א

 ויאושר ע"י מועצת הזיתים בחותמת על האריזה.  191שמן הזית יעמוד בת"י  )1

 שמן הזית יהיה מיצרנים מובילים כגון: זיתא, יד מרדכי, עץ הזית, פרג וסבא חביב.  )2

 שמן קנולה  .ב

 .216שמן הקנולה יעמוד בת"י  )1

 בשמנים אחרים למעט שמן שומשום ושמן אגוזים. לא יותר שימוש   .ג
 

 ירקות ופירות  .14

 ובמשקל הקבוע במפרט   ע"י הקבלן, יהיו מסוג א' מעולה בלבד  מזמינההפירות והירקות, שיסופקו ל כל

 שאריות חומרי הדברה יהיו בגבולות המותר ע"פ תקנות משרד הבריאות.  .א

לסוגיו יהיו ללא חשש חרקים בלבד, השגחת    כל הירקות העלים, חסות, עלי בייבי להפריד את הכרוב) .ב

 בד"צ.

 עונה מפרי טרי בלבד (נובמבר ועד מרץ). אבוקדו יוגש ב  .ג

ואיכותית של פירות וירקות מתחייב הקבלן לפתוח לפחות עוד ספק   הטריי בכדי להבטיח אספקה  .ד

 פירות וירקות בנוסף לספק הקבוע עימו הוא עובד בשוטף.
 

 מוצרי חלב  .15

 ע"י הקבלן יעמדו בתקנים הבאים:  מזמינהופקו לכל מוצרי החלב שיס

 . 1962 ב"תשכ),חלב מוצרי(  ושירותים צרכיםהמ על הפיקוח צו .א

 . 1242, 719, 628, 627, 550, 526 י "ת – ומוצריו  חלב של  תומיקרוביאלי בדיקות .ב

 מלוחות.  גבינות 1361 י"ת .ג

   עיקור. ביקורת ומוצריו  חלב  בדיקת 641 י"ת .ד

  רכות. נותלב  גבינות – 115 י"ת .ה
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  מבוקרת. בטמפרטורה  מזון להובלת רכב  – 1291 י"ת .ו

 גבינות קשות למחצה.   – 1743ת"י  .ז

 שימורי דגים בשמן.  – 291ת"י  .ח

מוצרי החלב יסופקו מהמחלבות המובילות בלבד: תנובה, טרה, גד ושטראוס או כל ספק אחר באישור   .ט

 הלקוח 

 לחם ומוצריו  .16

 הקבלן יעמוד בדרישות הבאות:  ע"י מזמינה כל הלחם ומוצריו שיסופק ל 

 . מאפה ודברי לחם – 1993 ד"התשנ הציבור בריאות  תקנות .א

 . לחם ומוצריו – 1241י "ת .ב

 

 ההסעדה הזוכה   מקבלן   ים נדרש והשקעה  יוד  צ 
 

 . ההסעדה מערך של ותקינה מלאה להפעלה הנדרש הציוד כל את  ההפעלה בתחילת ירכוש ההסעדה קבלן

 .חדש יהיה לסועדים שמוצג הציוד  כל

 .משומש להיות יוכל במטבח שנמצא ציוד

 המכללה.  של ההסעדה מערך את להפעיל בכדי החסר הציוד כל  את ישלים ההסעדה קבלן

 הציוד יכלול בין היתר:  .1

 . תצוגה מתקני+  לעמדת הקפה מדפים .א

 עמדות לסוכרים ובוחשנים  .ב

 גרפי.  מעצב י"ע מעוצבים ותפריטים מחירונים .ג

 .)ספקים של  להביא ניתן( הלשתיי תצוגה מקררי .ד

 ות. מקררי חלביה פתוחים ומדפי תצוגה לחנות הנוח .ה

 . םעגלות פינוי מגשי .ו

 .ראשים 2מכונות קפה   )2שתי ( .ז

 מטחנת פולי קפה.  )2שתי ( .ח

 . טוסטרים  .ט

 תנור פיצה.  .י

 אינדוקציות לבישול והקפצת פסטות.  .יא

 מרק.  תקדיר .יב

 .מסוע לחימום כריכים ומאפים .יג

 . קופות רושמת )3שלוש ( .יד

 ד תצוגה לחנות הנוחות וכלי הכתיבה  מדפים וציו .טו

להפעלת   כל .2 הנדרש  הנוחות  ההסעדה  ךמערציוד  חנות  ציוד    ומערך  מטבח,  ציוד  לרבות  המכללה  של 

 הגשה וכו'. 
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קבלן ההסעדה יהיה אחראי באופן מלא על אחזקת הציוד שבמערך ההסעדה וכל התיקונים יעשו על ידו   .3

 ועל חשבונו. 

כ .4 זו  ברשימה  אין  ספק,  הסר  כלל  למען  את  לזווד  כדי  ההסעדה  מקבלן  הנדרש  כל  את  למצות  מערך  די 

 סעדה בהתאם למפרט זה.הה

שנרכש על ידי הספק ואינו  כלל הציוד  מובהר בזאת כי בתום ההתקשרות בין קבלן ההסעדה לבין המכללה   .5

 .על ידו מיד בתום ההתקשרות ח ויילקהספק  בבעלות  ריישאמחובר בחיבור של קבע,  

פי שנהוג במערכי  את מערך ההסעדה על ידו ועל חשבונו כ  ו/או למתג  לעצבירצה  עדה  קבלן ההס במידה ו  .6

 ציג לאישור המכללה ויאשרה טרם ביצוע.להעליו   הסעדה שונים אותם מפעיל 
 

 שנדרשים מקבלן ההסעדה   הגדרת כלי סועד 
 

 . קבלןה  הינה של בתחילת ההתקשרות ולכול אורכהאחריות ועלות רכישת כלי הסועד, ההגשה והמטבח 
על מנת לוודא כי התקן שנקבע     של המזמינהבתחילת ההתקשרות יבצע הקבלן ספירת מלאי יחד עם נציג  

) חודשים (או לפני במידת הצורך) ועל פי  3אכן קיים ולאחר מכן תעשה ספירת מלאי משותפת כל שלושה (

 לשוטף ולמלאי.  קבלן ההסעדהתוצאותיה יושלמו הכלים במיידית על ידי 

 טבח והגשה:כלי מ .1

 . ההסעדה קבלן י"ע ראשונית רכישה .א

 . ההסעדה קבלן ח"ע – ההתקשרות  במהלך  סט אותו  של השלמה .ב

, שולחן מרכז כלי, דקורציה כלי, מתובלים מים מכלי, וכפות מלקחיים, וסירים חבתותמ – הגשה כלי .ג

 . ב"וכיו ומפיות, עגלות ם"לסכו דליים

 יש להציג ללקוח כמה סוגים לבחירה.  )1

 בכל גסטרונומים, ךחיתו לקרשי מעמד, חיתוך קרשי, עבודה סכיני : כדוגמת מטבח לכלי הכוונה .ד

, מטרפות, מסננות, פותחנים, ומלקחיים חלוקה כפות , ערבוב כלי, לאחסון פלסטיק , סירים, הגדלים

 . קרים, גסטרונומים, ציוד נייד וכו' לרטבים כלים, שף לפינות כלים, לרוטב סירים, תנור כפפות

 כלים שתהיה בכל מערך, בכל עת לא תרד מהכמויות הרשומות מטה:כמות ה .2

 : וחלבי שריב .א
 

  מלאי מינימום   שם הפריט 

  100 מגש סועד קשיח 

    חד פעמי, קשיח, איכותי שאר כלי סועד 
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 מגשי סועד   .3
 מגשי הסועד שעליהם יונחו הצלחות והכוסות יהיו ע"פ המפרט הבא: 

 טרפז ע"פ החלטת המזמין.  המגש יהיה בצורת מלבן קשיח או  .א

 יח. המגש אינו מתעקם או מתעוות בחום המד .ב
 ס"מ אורך.  46ס"מ רוחב ו  36מידות   .ג
 צבע המגש יהיה אחיד ע"פ החלטת המזמין.  .ד
 ברגע שיש חשיפה של מתכת או שבר ייזרק המגש!  .ה

 

 :מהקבלן נדרשיםשלי סועד חד פעמיים כ .4

 . ועד סופה כל תקופת ההתקשרות, מתחילתה   כל הכלים החד פעמיים ירכשו ע"י וע"ח הקבלן במהלך .א

 . יהיו קשיחים ומאיכות מעולה כלי הסועד החד פעמיים  .ב

 גרם לפריט.  7סכו"ם חד פעמי יהיה קשיח וישקול לפחות   .ג

 כל כלי ההגשה החד פעמיים יהיו מותרים לשימוש עם מזון והקבלן יציג אישור יצרן לצורך כך. .ד

 לא תותר הגשת כלים חד פעמיים מקלקר.  .ה

 יים וכל דבר חד"פ שקשור למזון. בל ההסעדה ירכוש גם את כל הנייר (מפיות, פלייסמנט),קיסמי שינק .ו
 

 כלים חד פעמיים נדרשים (באישור המזמינה): .5

 . של הקבלן פלייסמנט (נייר למגש הסועד) המותאם במדויק למגש עם מיתוג  .א

 מ"ל.   250שקופות ובלתי שבירות (גמישות) בנפח של  כוסות שתיה קרה  .ב

 . מ"ל כולל מכסה תואם 30כלי שקוף לרוטב קר  .ג

 פלסטיק עם מכסה שקוף תואם. חמגשיות מחולקות מ .ד

 . ליטר 1 , 0.5, 0.35 קערות סלט שקופות עגולות או מרובעות עם מכסה תואם בנפח .ה

 חד"פ הכולל: סכין, מזלג, כפית, קיסם שיניים עטוף, מלח אישי, פלפל אישי. קשיח,  ם ארוז "סכו .ו

 . סכין .ז

 .מזלג .ח

 .מרק כף .ט

 . כפית לקינוח .י

 . שקיות גופיה או שקיות נייר .יא

 . ישומט 1/8מפיות   .יב

 . מפיות למתקן דיספנסר .יג

 . עטופים שיניים קיסמי .יד
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 .גרם  1.1מלח אישי  .טו

 . גרם 0.15פלפל שחור אישי  .טז

 . קשים מתקפלים .יז

 . מ"ל + מכסה תואם 250בנפח  מכלים .יח

   מ"ל + מכסה תואם. 1,000בנפח  מכלים .יט

 . ות, נייר כסף, מדבקטפרגמנ נייר   .כ

 . קרטון לפיצה .כא

 . מתאים למיקרוגל) – עם מכסה שקוף  או נייר קערה למזון חם (שחורה  .כב

 . המכללהעל ידי נציג  ששיידר כל כלי חד פעמי נוסף  .כג

 

 המכללה ותחזוקה שוטפת ציוד בבעלות  
 

 מערך ההסעדה של המזמינה מותאם לצרכי המזמינה ולכמות הסועדים ותוכנן בצורה כזאת בהתאם. 

 לקבלן יושאל הציודוהמסעדות.   המטבחים להפעלת נועדש בישולקיים ציוד    המזמינהשל  ההסעדה    במערך

מקררים  כולל ציוד חשמלי,  והוא    עימו  ההתקשרות  בתקופת ההסעדה  מערך  את להפעיל  מנת על ההסעדה 

 ציוד חימום, בישול וכו'. , משטחי עבודה ומקפיאים

  שהם כפי והציוד המתקנים את ההסכם תקופת למשך, תשלום ללא ,הקבלן לרשות עמידת  המזמינה

 . זה לחוזה התחייבויותיו  מילוי לשם, תקינים ושמישים
מעבר מסודר על הציוד לפני תחילת ההתקשרות והכנת רשימה מעודכנת לחתימות תעשה יחד עם הקבלן  

 הזוכה. 

 על חשבון הקבלן הזוכה.   הציוד במהלך כל תקופת ההתקשרות תעשה  תחזוקת .1
 למעט  מוש לשי ומוכן  תקין כשהוא , ההתקשרות תקופת בתום הציוד את  שיבב לה קבלן ההסעדה מתחיי .2

 .סביר בלאי
והחלביות והפעלת חימום, לבישול הדרוש הציוד שאר כל .3 הבשריות  , ההגשה אזורי, המטבח, העמדות 

 . כמפורט הסועד וכלי ההגשה כלי, המטבח ציוד כולל חשבונו ועל  הקבלן ידי  על יסופקו  הישיבה אזורי

, השולחנות, הרצפות, התנורים, םהמקררי, המכונות, הציוד של יומי ניקיון יבצעו  ההסעדה קבלן דיעוב .4

 נציגי ידי על שיידרש עת בכל וכן ל"הנ  כל של יסודי ניקיון יבצעו לשבוע אחת כאשר, והדלתות החלונות

 . מטעמם מי או/ו המכללה

 ציוד נוסף ע"י קבלן ההסעדה:  הכנסת .5
המכללה יוכנס הקבלן י"ע שיסופק חשמלי ציוד .א  חשמל בודק של  בדיקה טופס בליווי  למטבחי 

  דרישות לנושא קיימים ישראליים לתקנים בהתאם הבודק י"ע חתום יהיה ח"הדו.  מוסמך
 תקופת במהלך שיקבעו וכפי  היום שקיימים כפי, כלליות דרישות, חשמל מכשירי בטיחות 

 . ההתקשרות
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למטבחי   הקבלן י"ע יוכנסו אשר השירותים לביצוע אמצעים או/ו ציוד כל, ספק הסר למען .ב
 . המכללהמנציג  ותקינות הייצור תאריך, תכונות, דגם לגבי מראש אישור בקבלת חייבים  המכללה

 י "ע יאושרו אשר בהפעלה בטיחות והוראות הפעלה בהוראות ילווה  למכללה יוכנס אשר ציוד כל .ג
 מטעם המכללה. נציג 

 

 כוח אדם להפעלת מערך ההסעדה 
 

גליל   די עוב  של  וביטחונם  בטיחותם , לבריאותם  מלאה  באחריות  א ייש  הקבלן  .1 האקדמית  המכללה 

הסטודנטים  מערבי   בכל  ינקוט  גם  וכן , מספק  הוא  אותם  לשירותים  ישירות  הקשור  בכל  ואורחיה , 

האקדמית   עובדי  לאבטחת  הנדרשים  הצעדים  מערבי המכללה   הנהנים  ואורחיה   הסטודנטים   , גליל 

 הרשויות  עם  והתייעצות  ביקורות , ספקיו  על  פקוח , מהימנים  עובדים  העסקת  בות לר , משירותיו 

 . זו  מחויבות  למילוי  הנדרש  בכל  השונות 

הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי      ההסעדה יפעל ע"פ התקנה קבלן   .2

וההסעדה  הניקיון  האבטחה,  ההסעדה כי בזה מוסכם  . השמירה,   שכר  םלעובדי לשלם במתחיי קבלן 

 קיבוציים והסכמים הרחבה  צווי לרבות דין  כל פי על, לייםסוציא לתנאים הפרשות כולל, נלווים ותנאים 

 הפרשות, שכר תשלומי  לרבות , דברו מעושי  מי בהעסקת  הכרוכות ההוצאות בכל  ולשאת, החלים

 . דין כל פי על  מס וניכוי סוציאליות

ההסעדה  של עמידתה  להוכחת .3 ההסעדה  כי  לבקש  המכללה  רשאית  2 קטן  סעיף ב  קבלן  קבלן   ימציא 

 הממונים לבקשת בהתאם) וכו׳ שכר בגין שיקים/ מס״ב העתקי, 106 טפסי, שכר תלושי( אסמכתאות

 . המכללה מטעם

 תעודת בעלי  יהיו במערך ההסעדה של מכללת גליל מערבי,  ידו  על יועסקו  אשר ההסעדה,כל עובדי קבלן   .4

 . 18 גיל ומעל שור העסקה מתאים בתוקףישראלית או אי זהות

 אצל רופא או תעסוקתי רופא אצל חודשים)  12(כל   תקופתיות רפואיות דיקותב יעברו  ל"הנ העובדיםכל   .5

 אחת לפחות יחודש האישור תוקף  ,במזון לעבודה  רפואי באישור  עת בכל מצוידים ויהיו מוכר  משפחה

 . חדש לעבודה עובד  ובכניסת לשנה

י   םעובדי .6 להחדשים  היורשו  מטעם  ההסעדה  מערך  למנהל  שהציגו  לאחר  רק  בעבודה  ולנציג  קלט  קבלן 

 . מטעם המכללה אישור מרופא המשפחה או רופא תעסוקתי כי הם רשאים לעסוק במזון

עם כיפת פלדה, גפת    תובטיחותיועבודה גבוהות   נעלי , נקיים במדים העובדים את לצייד קבלן ההסעדהעל   .7

גבוה  עמידות  עליון,  ובכובעיעור  החלקה  למניעת  מותאמת  וסוליה  מים  לחדירת   תבמסגר קסקט ה 

 . עבודתם

 .כי חובה על עובדי קבלן ההסעדה להחליף למדים נקיים ומגוהצים לפני תחילת הארוחהש גיוד .א

קבלן ההסעדה יהיה אחראי לדאוג לכביסה ולגיהוץ מדי העבודה של עובדיו ולאספקה שוטפת של   .ב

 מדים נקיים ותקינים. 

 .במדים מלוכלכים או עם סינר ניילון להגיש לסועדים אין  .ג
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המזון .ד חד"פ  תעשה  הגשת  כפפות  במשטח    עם  שנגע  לאחר  או  לעת  מעת  להחליפה  ידאג  והמגיש 

 . מזוהם

 מובהר כי מי שמתעסק עם הגשת המזון לא יגע בקופה.  .ה

 הינה  זה הסכם  פי על המכללה עם קבלן ההסעדה התקשרות כי הצדדים בזאת מצהירים, ספק הסר למען .8

 עבורו שהיא כל עבודה העושה אחר אדם כלו קבלן ההסעדהשל עובדיו וכי, עצמאי קבלן של התקשרות

 בין  וכן  המכללה ובין  ובינם, המכללה כעובדי  שהוא מקרה בשום יחשבו ולא אינם מטעמו או /ו בשמו או /ו

 המטילים  אחרים טייםמשפ יחסים או ומעביד עובד יחסי כל יהיו ולא אין המכללה ובין קבלן ההסעדה

ההסעדה   לשלם התחייבותה מעטל , שהן חובות וכל המכללה  על כלשהי אחריות   כפי  תשלומיםלקבלן 

 אספקה.  תמורת זה בהסכם המפורט

 או/ו לשלם המכללה תידרש   אשר הסכום במלוא המכללה את לפצות  או/ו  לשפות מתחייב קבלן ההסעדה   .9

 טענה  או/ו תביעה  או/ו  דרישה  מכל  כתוצאה  ומנהליות משפטיות עלויות כולל שהיא דרך בכל  להוציא 

 .זה מכרז נשוא השירותים מהספקת הנובעות משמשיו או/ו קבלן ההסעדה מעובדי מי נה יפ או שיעלה

ההסעדה מעובדי מי  להעסקת סירוב זכות   למכללה  .10 צורך   תקופת ולכל עת בכל  קבלן  ללא  ההתקשרות 

 . ובכפוף לחוק הגברת האכיפה בהסבר כלשהו
הדרישות להפעלה נכונה, בטוחה    על קבלן ההסעדה לדאוג למספר עובדים הרצוי בכדי למלא את כל לל  ככ .11

 המכללה. אך לא פחות מהתקן שנקבע ע"י  הקפיטריותואיכותית של  

 מטעם קבלן ההסעדה יהיה נוכח במכללה בכל יום.  מנהל מערך ההסעדה במכללה .12

ונ  .13  של לחלק ההסעדה השונים ובמיוחדבמערך  מצא  יש להקפיד כי כל הצוות של קבלן ההסעדה ממוקד 

 . 15:30-16:00,  13:45-14:15, 11:45-12:15, 10:15- 10:00ההפסקות בזמן הלחץ

 

 תקני כ"א נדרשים להפעלת מערך ההסעדה:  .14

 הקבלן ידאג לכמות מספקת של כ"א איכותי ומקצועי בכל עת.  .א

המינימום .ב מתקן  מקרה  בכל  תפחת  לא  ההסעדה  במערך  האדם  כח  שיתואר    כמות  וכפי  שנקבע 

רה של גדילה בכמות הסועדים או הפחתה על פי  סועדים במק  50בהמשך ו/או תוספת עובד לכל  

 מפתח המשרות שנקבע בתקן הבסיס (טבחים/כלליים וכדומה). 

 תפקידי מפתח של מנהל מערך ההסעדה והשף/ים יעברו שיחת היכרות ויאושרו ע"י נציג המכללה.  .ג
 

 :עובדים הדרכות .15

בתדירות    ההדרכות   את   במכללה  עובדיו   לכל   להעביר   מתחייב   הקבלן  והחוק    המצוינת הבאות,  (במידה 

 : דורש תדירות גבוהה יותר ימלא קבלן ההסעדה אחר דרישות החוק) 

 הדרכת בטיחות מזון   .א
 חודשים ובכניסת עובד חדש לעבודה.   6הדרכה מרוכזת לפחות כל  )1
 ו רופא וטרינר. את ההדרכה המרוכזת יעביר מהנדס/טכנולוג מזון א )2
 הסעדה שיוכשר כנאמן בטיחות מזון. את ההדרכה לעובד חדש שנקלט יעביר מנהל מערך ה )3
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מנהל מערך ההסעדה או עובד אחר מוגדר יוסמך להיות נאמך בטיחות מזון ויהיה עם קורס   )4

 ותעודה מטעם משרד הבריאות.
 הדרכת בטיחות בעבודה 

 ד חדש לעבודה בנושאים הבאים:חודשים ובכניסת עוב  6הדרכה מרוכזת לפחות כל 
 כללי בטיחות לעובדים.   )1
 ות במטבח. כללי גה )2
חירום:שריפה/פגיעה גופנית  בי  מצ )3

 החלקה /פציעה /
 באמצעי מיגון.  שימוש  )4

 סיכונים במטבח.  )5
 שימוש בסולמות.  )6
 שימוש בציוד כיבוי אש.  )7
 עזרה ראשונה.  )8
 שימוש בחומרי ניקוי.  )9

 מנהל מערך ההסעדה שיוכשר כנאמן בטיחות בעבודה. את ההדרכה לעובד חדש שנקלט יעביר  -דגש
 

 רית ושירות הדרכה קולינא .ב

 חודשים. 6הדרכה מרוכזת לטבחים ולמגישים לפחות כל   )1
 ההדרכה תועבר ע"י שף מקצועי מומחה ומרצה מומחה לתחום השירות.  )2

כל ההדרכות יועברו לנציג המכללה בעותק שיכלול את שם מעביר ההדרכה, נושאי ההדרכה,   )3

 מות המשתתפים וחתימתם.ש
 

 ארוחות עובדים: .16

 מטעם הקבלן.  צהריםים להפסקה אחת ביום לפחות, הכוללת ארוחות עובדי הקבלן יהיו זכא 

 חלק מהצוות לפני פתיחת הארוחה וחלק בסיומה.   –(חצי שעה)  צהריםארוחת  .א
 

 :בתלונות טיפול .17
נציג מטעם המכללה ו/או    כחלק מתפקידיו מנהל מערך ההסעדה יהיה אחראי על הקשר הישיר עם .א

 עורכת אחת לתקופה.  המכללהון אשר  ויהיה שותף קבוע בוועדת המז  מי מטעמה
של   .ב מיוחדות  ובקשות  מערך    המכללהתלונות  למנהל  נציג  באמצעות  יועברו  הסטודנטים  או 

 ההסעדה. 
יום שנתקבלה אצלו התלונה באם התקבלה   .ג על מנהל המערך החובה להשיב לתלונות עובד באותו 

 .16:00השעה  למחרת באם התקבלה התלונה לאחר   10:00או עד השעה  16:00בשעה  עד
ו/או מי  תלונות יבדקו ע"י מנהל המערך אישית, ותשובה בכתב על התלונה תועבר לנציג   .ד המכללה 

לצורך     מטעמו מיוחד  בקובץ  ע"י הקבלן  תישמר  מנהל מערך ההסעדה. התלונה  עם  בקשר  הנמצא 

 תיעוד. 
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המשרות   משמעות  תיאור  כל  בכך  ואין  בלבד,  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מופיע  הוראה  להלן  או  להעדפה 

לקבלן ההסעדה באשר למינו של המועסק, ובכל מקרה תיאורי המשרות מתייחסות לנשים    המכללהשמעבירה  

 וגברים כאחד. 

 עמדות בשריות

מס'  תיאור התפקיד  מחלקה 
 הערות עובדים

 
 
 
 
 
 
 

 הנהלה 

מנהל מערך  
 1 ההסעדה 

בניהול  שנים  5בעל ניסיון של לפחות 
ה חלבי, עדיפות  מסעדה בשרית או בית קפ 

 לבעל ניסיון במוסדות להשכלה גבוהה. 
 תודעת שירות גבוה הכרחית! 

 1 שף 

  בשירותי  שנים  5 לפחות  של ניסיון בעל
  לפחות מתוכם,  בשרית במסעדה או הסעדה

  לפחות בטבחות  2 סוג, המטבח  כשף שנים 3
 .המכללה  נציג  ישורבא  אחר או

 מטבח וכללי 

יע בהגשה ובהכנת  בשעת הארוחה יסי 1 מקצועי  טבח
 המזון לעיני הסועדים 

 1 הגשה ומילוי פסים 

העובד הנ"ל יהיו אחראי להגיש את המנות  
העיקריות ולסדר את העמדות במהלך  

הארוחה כולל ניקוי עד שעה לפני הארוחה  
 יעבדו במחלקות השונות של המטבח 

כלים  הדחת 
 וניקיון

עובדים כללים  
  1 וניקיון 

  5 לאהסה"כ כוח אדם במשרה מ
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מס'  תיאור התפקיד  מחלקה 
 הערות עובדים

  בית הקפה
 וחנות נוחות

 בהפעלת קופה ובמתן שירות  בעל ניסיון  1 מוכרן

עובד  /בריסטה
יסייע בסידור חנות הנוחות  יכין קפה,   2 כללי/  

 יתפעלו את הקופה  וכן  , ובהגשה בעת הצורך

  2 סה"כ כוח אדם במשרה מלאה

 

 ם דגשי כוח אד .1
 כל המשרות הן משרה מלאה. .א
משרתו   .ב היקף  ההסעדה,  קבלן  ע"ח  כשרות  משגיח  לכ"א  יצורף  הרבנות  דרישת  וע"פ  הצורך  במידת 

 תקבע ע"י הרבנות. 
יוכל הקבלן לצמצם בכוח האדם   .ג והדבר כפוף לאישור  ובשרי ה  בעמדותבמהלך החופשות  המכללה  ת 

 באופן מפורש ובכתב. 
 

 הוספת עובדים  .2

ה את הזכות להודיע לקבלן ההסעדה בצורה חד צדדית כי יש להוסיף עובד או  שומרת לעצמ   המכללה  .א

 שעות מקבלתה. 48עובדים בעמדה או עמדות מסוימות וספק השרות ימלאה לא יאוחר מ  

 קבלן ההסעדה רשאי להוסיף עובדים נוספים מעל התקן המפורט.  .ב

למנהל מטעם  קב .ג לפנות  רשאי  וב   המכללהלן ההסעדה  כ"א  כנציג  בענייני תקני  הזכות    המכללה ידיו 

 לאשר את השינוי המבוקש. 
 

 
 ופעה ולבוש עובדי קבלן ההסעדה ה 

 

 . עבודתם במסגרת םובכובעי תקניותעבודה  נעלי, נקיים במדים העובדים את לצייד הקבלן על
 : תפקידם י"עפ , העבודה בשעות ללבוש הההסעד   קבלן עובדי  שעל הלבוש כללי  להלן

 ומסודרת, שיער אסוף וגילוח.  נאה הופעה  על להקפיד יש .1
 .במזון, יאספו אותו לתוך כובע  בעלי שיער ארוך שעובדים .2
 כל עובד יקבל סטים ע"פ הפירוט הבא  .3

 . כובעים 3מכנסיים +  3חולצות +   6 –קיץ  .א
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 . כובעים 2מכנסיים +  3חולצות +   4 –חורף  .ב
 ם בלאיסעדה ישמור מלאי במחסניו וידאג להחלפה תוך שבוע למדים שיש בהקבלן הה .4
בצבע  – כלליים םיועובד  יםמגיש .5 מכופתרת  חולצה  או  החברה  לוגו  עם  פולו  חולצת  שחור,   מכנס 

 ונעלי עבודה סגורות ונגד החלקה.  סינר , אחיד, כובע קסקט עם לוגו החברה, תג שם מודפס
טבחים (שחור/פפיטה/פסים), כובע קסקט,   לבנה, מכנסי חיםטב חולצת - טבחים ועוזרי  טבחים .6

 .נעלי עבודה סגורות נגד החלקהסינר ו
ומסודרים, כובע   נקיים אחיד בצבע ומכנסיים חולצה או אחיד בצבע חלוק - אחרים מטבח עובדי .7

 ., נעלי עבודה סגורות ונגד החלקהרשת/קסקט
 ונגד החלקה.  ם כיפת מגןע בטיחות סגורות נעליים לנעול חייבים העובדים כל .8

  .ל נעל פתוחה אחרתנעלי קרוקס או כ  או כפכפים לנעול אין .א
 . מכופתרים שרוולים עם לגוף הדוקים עבודה בגדי ללבוש העובדים על .9

 ארוך שער בעלי עובדים, )ית/ טבח כובע, גיש/המ כובע( ראש כיסוי  לחבוש חייבים העובדים כל .10

 . שערם את יאספו
 . נישואין טבעת עט למ תכשיטים לענוד אין .11
 . ומסודרת נאה, קייהנ להיות  חייבת העובדים כל של הכללית ההופעה .12
חובה על צוות עובדי הקבלן להחליף את חולצתם לפני תחילת הארוחה ולהגיש עם חולצה נקיה   .13

 ומגוהצת עימה לא עבדו עד תחילת הארוחה. 
 ניילון.   אין להגיש ולעבוד מול הסועדים בחד"א עם מדים מלוכלכים ועם סינר .14
 :הבאים הדברים את יום בכל דאלוו ההסעדה מטעם קבלן מנהל באחריות -אישית  היגיינה .15

 . רנייםופ י, ללא לק/בניית צ וניקיונן ציפורניים גזיזת .א
 גילוח.  .ב
 ).בעבודה יועסק לא פתוח פצע עם  עובד( פתוחים פצעים .ג

ישימו   )1 פשוטים  פצעים  עם  כחול  עליהם  עובדים  בצבע  כפפה  פלסטר  ומעל 

כחול,  בצ נפבע  של  מקרה  ללא  יללמניעת  למזון  פלסטר  הבחין ת    שמישהו 

 בכך.
(לדוגמא   )2 העיקרית  המנה  עם  ביד  מגע  ויש  כריכיםבמידה  יעבוד  בהכנת   (

חד"פ כפפות  עם  המגיש  שנגע    הטבח/  לאחר  או  לעת  מעת  להחליפה  וידאג 

 . במשטח מזוהם
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 כשרות 
 

 חשבונו על,  הרבנות ובהשגחת, הכשרות תטוהר על בכללותו  ההסעדה  ךמער את ינהלההסעדה    ןקבל .1
 (תעודת כשרות תיתלה בכל מערך הסעדה).   "כשרות" על תוקף-בר  אישור כשבידיו

 רגילה. הכשרות הנדרשת בחדר האוכל הינה כשרות  .2
הפעלת   .3 תחילת  טרם  כשרות  תעודת  להוציא  ידאג  כן  מערךהקבלן  כמו   להציג ידאג הקבלן, ההסעדה. 

 . בכניסה לחד"א )קפהבתו תעמוד אשר( זו תעודה
שי .4 הגלם  וחומרי  המוצרים  שכל  מתחייב  ע"י  הקבלן  המאושרת  מוסמכת  רבנות  בהכשר  רק  יהיו  רכוש 

 ולמוצר יש תו כשרות המעיד על כשרותו ועל הרבנות נותנת הכשרות.  מקומית / ישראלהרבנות  
מוכשרים .5 כשהם  והעוף  הבשר  מוצרי  כל  את  לרכוש  מתחייב  ב,  הקבלן  הכשרת  תתבצע  ועוף  לא  שר 

 . במטבח
 טה המאושרת ע"י הרבנות ומוכשרים. הקבלן מתחייב לרכוש עופות וחלקי עופות , משחי .6
 ובעשבי תבלין טריים ללא חשש חרקים ("גוש קטיף")   , חסותהקבלן יהיה חייב להשתמש בירקות עליים .7
ו .8 רות מהודרת  או יקנו חתוך מכש  יוכשרו במטבח של הקבלן ע"י משגיח הכשרותאדום  כרוב לבן, ירוק 

 .במידה והרבנות תדרוש זאת 
 את לחדש עליו חובה תוקף סיום ובכל הספק בידי תקפה כשרות תעודת התהי ההתקשרות  תקופת בכל .9

 . התעודות
של הרבנות     כשרות תעודות  של עת בכל להמצאות וידאג כשרים גלם וחומרי ספקים עם רק יעבוד הקבלן .10

 .הספק הראשית לישראל מטעם
 

 בטיחות מזון ת ו מדיניות איכו 
 

 גדול  הסעדה מערך לקיום הכרחי תנאי  ההסעדה מערך ובטיחות  איכות של מקצועי בניהול רואה  המכללה 

 םה כי החוזה קיום זמן כל  במשך להראותההסעדה    ןקבל על. הסועדים לדרישות מתאים וכמענה ומודרני

 . מתאימה מזון ובטיחות איכות ניהול  מערכת  יםמפעיל 

 ון.מז ובטיחות איכות ניהול מערכת להפעלת תמליוהמיני הדרישות  מפורטות  זה בפרק

 להוראות משרד הבריאות והרשויות השונות בכל עת ויפעל ע"פ דרישתם. ו ישמעהקבלן  
 

במידה ויכנסו מהרשויות ומשרדי הממשלה השונים הוראות ו/או תקנות ו/או חוקים חדשים ו/או אחר  

יים או מבשלים, שינוע ו/או סימון מזון וכל דבר הקשור לתחום  הקשורים להסעדה/קייטרינג/מטבחים יצרנ

שירות של קבלן ההסעדה במהלך תקופת ההתקשרות עם הקבלן ימלא קבלן ההסעדה אחר  ה

 הוראות/תקנות/חוקים אלו באופן מלא ומיידי ועל אחריותו המלאה כחלק מהשירות שהוא מעניק לחברה! 
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 זכויות המזמינה לפיקוח 
 ביצוע  על לפקח, פעולותיו לבקר עת בכל מטעמו שבא מי או המזמינה כוח לבא  לאפשר יתחייב המציע .1

 . בעקבותיו שייחתם ההסכם הוראות ועל זה מכרז

 כמפורט השירותים  באספקת  הקשורים  העניינים  בכל המזמינה  כ"ב  להוראות להישמע  יתחייב  המציע  .2

 . בעקבותיו שייחתם ובהסכם זה במכרז

 טיב  את לבדוק מנת  על לקפטריה  עת  בכל  להיכנס  רשאים יהיו מטעמה קחמפ  או נציגה או /ו  המכללה  .3

 לשתף  מתחייב והקבלן המכללה עם החשבונות וניהול  המחירים, ההגשה הסדרי את, המזון, המצרכים

 . ליבו לתשומת שיובאו הליקויים לתיקון  תבמיידי  ולפעול המכללה  עם פעולה
, טיבם את היתר בין לבדוק עת בכל לבקר רשאי לההמכל מטעם או/ ו המפקח כי ומסכים מצהיר הקבלן .4

 בדיקותיו לבצע למפקח להתיר  מתחייב הקבלן. והמצרכים  החומרים , הציוד, השירות ל ש ואיכותם סוגם

 .מראש תיאום ללא מקום בכל, עת בכל
 אינם  מהם חלק כל או המצרכים או/ ו החומרים או /ו  הציוד או/ו השירות כי המכללה  מטעם המפקח קבע .5

 או /ו בציוד ישתמש לא ובכלל לתרלא הליקויים לתיקון יעשה והקבלן סופית קביעתו  תהא בעיניו ניםתקי

 .כאמור שנפסלו מצרכים או /ו חומרים
 לכלל מערך ההסעדה יתמנו, לכל הפחות, בעלי התפקידים הבאים:  .6

 שעבר הכשרה וקיבל תעודה ממשרד הבריאות. בטיחות מזון  נאמן .א
 הדרכה וקיבל תעודה מטעם המשרד לבטיחות וגהות נאמן בטיחות בעבודה שעבר   .ב

והעבודה   המזון בטיחות בתחומי והדרכה הכשרה ויקבלובטיחות בעבודה,   זוןמה בטיחותני  נאמ )1

 . השנתית העבודה  תכנית במסגרת ותפקידים סמכויותו להם ויוגדר

יכ  ני נאמ )2 שיבצ  לו  הבטיחות  האחרים  התפקידים  בעלי  העובדים  מצבת  מתוך  עובד  עו  להיות 

 השוטפות. ו מטלה זו בנוסף למטלותי 

 בתחום  המכללה עסיק תש יועצים ועם  יג המכללה ו/או מי מטעמה לנצ  עם פעולה  ישתף הקבלן  )3

החוק,   הנחיות לפי לפעול  הקבלן על . המזון ובטיחות התזונה , האיכות המכללה  רשויות  נציג 

 . המזון בטיחות בתחום ויועציה
 

 )SSOP( סניטציה תכנית
 ההסעדה  למתקני סניטציה תכנית ,  ויתבקשבמידה    נציג המכללה ו/או מי מטעמה לאישור יגיש ויכין ( הקבלן 

 :התכנית של המינימום דרישות. במזון סיכונים לצמצום מתכנית כחלק

תכלול   של ןניקיו תכנית .1 ההסעדה  משרד    ניקוי  וחומרי שיטות, הניקיון תדירותמערך  ע"י  המאושרים 

 . וחיטוי ההבריאות והמשרד לאיכות הסביב
 : ל חסיתתי  התכנית  .2

 ניקוי משטחים וחיטויים.  .א
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 . וחיטוין מזון עיבוד כונות מ ניקוי .ב
 . ןמזו  מיכלי של וחיטוי ניקוי .ג
 . וחיטויים  ירקות עיבוד, קצביה, קירור חדרי ניקוי .ד
 .מתקנות ופעולות הניקוי  פעולות תיעוד .ה
 ניקוי תנורים וכלי בישול.  .ו
 : איםהב  המחטאים לפחות ישמשו ההסעדה במערך .ז
 לפי חשיפה וזמני בריכוז אצטיתפר חומצה או כלוריד היפו כגון ופירות  לירקות חיטוי חומר .ח

 . הבריאות משרד הנחיות
 של ניקוי , חיתוך קרשי טבילת, והקצפה עמידים משטחים  לחיטוי אלקאלי חיטוי חומר .ט

 '.וכד משקעים
 עובדי המשמשות הידיים תשטיפ בעמדות בקטריאלי אנטי סבון הקבלן ימלא הידיים שטיפת בעמדות .3

 . הידיים שטיפת ריאח לחיטוי אלכוהולי ל'ג גם יהיה מזון
 . בלבד פעמי-חד  בנייר להשתמש יש. לניקוי בד בסחבות שימוש  על איסור חל .4
(כגון: מטחנות,  .5 ומכשירים  עבודה  בהתזה למשטחי  חיטוי  חומר  עם  יעבוד  עבודה, קרשי    הקבלן  משטחי 

 ) לפני תחילת העבודה ובסיומה. ו'כחיתוך, חיתוך ירקות, סכינים ו
 בהם מצבים של ברורה הגדרה תכלול התכנית. מזון  עובדי מבריאות יםהנובע סיכונים לצמצום תכנית .6

 '.וכד חבישה חומרי, מתאים ופיקוח  הדרכה, במזון יעבדו לא עובדים
,  ידיים שטיפת מתקני תקינות, ושירותים הלבשה חדרי של סניטציה מצב של יומית לבדיקה תכנית .7

 '.וכד זרים  בגופים חוסר, חלונות,  קירות, משטחים
 . ופיקוח מחלות על דיווח, מתאים לבוש, ידיים שטיפת כולל עובדים התנהגות כללי יעתקב .8
 את לרכז  מומלץ . ונדרשו במידה מתקנות  פעולות  ותיעוד  הסניטציה  פעולות של תיעוד  תכלול  התכנית  .9

 . עודייי יומי סניטציה טופס גבי על התיעוד
 

 : ותקשורת דווח .10

 .ההסעדה במערך חריג מקרה כל על מי מטעמהלנציג המכללה ו/או  במיידי  ידווח הקבלן
 אליות מיקרובי בבדיקות מתקנים חריגה  כל על לנציג המכללה ו/או מי מטעמה במיידי  ידווח  הקבלן  .א

 . ידו על שבוצעו המתקנות הפעולות ועל
 . המזון בטיחות  איכות שיפור לצורך  המכללה עצייו ועםנציג המכללה   עם פעולה  ישתף הקבלן .ב

 

 : ההסעדה מערכת להפעלת מינימום רישותד

 :אסורים מזון מצרכילא ימצאו  .1

 . לו מיועדים אינם או אדם לצריכת ראויים שאינם מצרכים .א
 . מעוקר או מפוסטר מחלב עשויים שאינם ומוצריו  חלב .ב
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 .אדם למאכל כראויים ואושרו רינריוט  פיקוח עברו שלא חיים מבעלי שהופקו מוצריו או בשר .ג
 . מפוסטרות ושאינן שפוכות או שבורות, סדוקות שהינן ייח בעל כל ושל סוג מכל ביצים .ד
 מצרכים מזוהמים בחיידקים פתוגנים.  .ה
 . חלקיהם או הפרשותיהם, במזיקים הנגועים  מצרכים .ו
 מוצרים שפג תוקפם.  .ז
 צר.מוצרים שאינם בעלי ריח או מראה או טעם אופייניים למו .ח

אחרים    למכליםאו    שטופיםפלסטיק    כליהקרטונים יועברו ל,  לא יוכנסו קרטונים של ירקות למטבח .2

 נקיים, ברמפה. 
 ומסומן  מסודר באופן ישמרו הדגימות. הגשתם ממועד שעות 72 -ל מזון דגימות יום כל ישמור הקבלן .3

מנות   המנות  כל את  ויכללו קירור  במתקן מרקים,  לרבות:  לסועדים,  , התוספות, עיקריות שהוגשו 

 . ההסעדה מערך בכל שהוגשו האחרונות והמנות החתוכים הירקות, המורכבים הסלטים

 . או יותר ע"פ דרישת משרד הבריאות  גרם 150-מ  יפחת לא דגימה כל משקל .4
כל יום    –ושם המוצר   תאריך: הבאים הפרטים  את שיכיל באופן יסומנו שישמרו המזון דגימות .א

 יישמר בנפרד. 
מצונן, ובהכנה בבישול מזון' טמפותיעוד   בדיקת .5 מזון   גבולות קביעת. מזוןה  ובהגשת בשחזור 

 קיומו  להבטחת נוהל לקבוע יש. מתועדת תהיה' הטמפ בקרת. מתקנת פעולה וקביעת' לטמפ קריטיים

 .לחיטויו  ואמצעים מדידה נקודת בכל מכויל טרמומטר של
 הטמפ' לא ירדו מהנ"ל בכל עת: .א

 דקות.  2מעלות במרכז המוצר למשך    75לפחות   –בישול מזון חם  )1

 דקות.  2מעלות במרכז המוצר למשך  80לפחות  –מחדש) שחזור מזון (חימום  )2

 מעלות במרכז המוצר.   65לפחות  –הגשת מזון חם  )3

 מעלות.  5לא יותר מ   –הגשת מזון קר  )4

 הוראות עבודה לגבי שימוש במקרר משב (בלסט) וצינון המזון:  .6

ת מ  הליך הצינון: שם המוצר, כמות, שעת כניסה, טמפ' כניסה שלא תפחהקבלן יתעד את כל ת .א

 מעלות  4מעלות, שעת יציאה וטמפ' יציאה   70

 התיעוד יעשה על גבי העגלה ויומן מעקב.  .ב

 ס"מ  6.5הצינון יעשה רק בתבניות נמוכות עד גובה  .ג

 דקות. 120זמן הצינון יהיה עד  .ד

 שעות מקסימום.  36המזון יישמר עד  .ה

שעות מותנת באישור ממשרד הבריאות וקבלת תוצאות   36ליותר מ   קבלת אישור )1

 דיקות מעבדה תקינות. ב
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 ותיעוד החיטוי חומר ריכוז של יומית  מדידה כולל, וירקות פירות לחיטוי עבודה הקבלן יכין הוראות .7

 . מתאים

 בדיקת טמפרטורות מקררים ומקפיאים תתבצע פעמיים ביום (תחילת יום וסופו).  .8

 . מזון ובין וחיטוי ניקוי חומרי בין יתאפקטיב  הפרדה .9

 בשר/עוף/דג של  ובישול עיבוד , להפשרה וזמנים ' טמפ גבולות, בטוחה בשר הפשרת  בדבר הוראות  .10

 . גולמי

יש להפשיר בע"ד לאחר הפשטה מאריזת היצרן, על גבי רשתות מחוררות עם גסטרונום מתחת   .א

יום ההוצאה מ לפי צבעים  לכל רשת, לעטוף את הבשר ולסמן בתאריך את  המקפיא במדבקות 

 .ההוצאה מהמקפיאשונים לכל יום וציון מודפס של יום 

 כולל, העיבוד שלבי בכל לאכילה מוכן ומזון בתהליך  מזון, גולמי מזון הפרדת בדבר עבודה הוראות .11

 מיקום.  הפרדת

 לסוג ו עיבוד זמן  כל  במשך  מזון מוצר סימון  נדרש. מזון מוצרי וזיהוי  סימון  בדבר עבודה הוראות  .12

 . ייצור/  עיבוד ולתאריך 

 קנה על חשבונו. הקבלן ישתמש במקודד לתאריך שי .13

 .והחלפתו סינונו, טיגון בשמן נכון שימוש בדבר עבודה הוראות  .14

 יש לסנן את השמן מהצ'יפסרים בכל סוף יום.  .א

החלפה    -או פחות במקרה של טיגון חצילים או דומה   שעות לכל היותר    8שימוש בשמן יותר ל   .ב

 . ותמעל 190 -  לטיגון מקסימאלית ' טמפ  – מלית תתבצע פעמיים בשבועמיני

 יש לשמור ביצים במקרר נפרד. .15
 

 ינוי שמנים ורטבים פ

 םייעודייהחי למתקנים   מן והשומן, שמני בישול וטיגון  הרטבים שאריות את קבלן ההסעדה יאסוף   .1

  ויפנה אותם על חשבונו.
 וכן שאריות מזון או אשפה מכול סוג!   ובלבי םורטבישמנים  מוחלט לשפוך איסור חל .2

 

   הדברה

במתקני  לבצע    ההסעדהקבלן    באחריות .1 חרקנים  ההסעדההדברה  ואספקת  במעופפים  טיפול  כולל   ,

 . ומדבקות למניעה

 . ובתיאום עם המכללה ע"פ צורך ע"י מדביר מוסמךו/או   חודש ההדברה תבוצע אחת ל .2
 . ששיידרראת ההדברה בכל עת הקבלן יפעל למלא אחר דרישות המדביר כהכנה לק .3
 .ששידרוות המדביר ולכסות כל מזון ו/או ציוד באחריות עובדי הקבלן להישמע להורא .4
את   .5 ו/או  המטבח  את  ו/או  האוכל  חדר  את  עצמאית  להדביר  הקבלן  עובדי  על  מוחלט  איסור  חל 

 המחסנים. 
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ידווחו   .6 הקבלן  מטעמהעובדי  מי  ו/או  המכללה  ל  לנציג  סימנים  גילוי  עם  מזיקים/  מיד  מכרסמים/ 

 . ועל ביצוע ההדברה מקקים
בי .7 גם  תתבצע  הקבלןהדברה  עובד  וחופשות.  חג  ערבי   , שישי  מתקני    מי  בכל  המדביר  את  ילווה 

 . במהלך ביצוע ההדברה ויסייע לו סעדה הה

 שינוע המזון 
 

 ע"י ספקים חיצוניים יהיה:  במכללה האקדמית גליל מערביההסעדה מערך שינוע מזון אל  .1

אישור  בתו חוק פ"ע הנדרשים והביטוחים  הרישיונות כל עם  להיות חייבים הרכבים .א לרבות  קף 

 .ממכון התקניםלהובלת מזון מהרשות המקומית ו/או 

 . מעלות 4 של' בטמפ בקירור יבוצע מצונן מזון של שינוע  .ב
ל  טים בטמפ' שמעל  רשינוע של מזון חם (במידה ויידרש מעת לעת) יתבצע בארונות חימום או בטרמופו .ג

 מעלות בכל עת.  65
 ת הנדרשים ויהיה עטוף ועם ציון שם המוצר ותאריך. המזון יגיע רק מספקים מורשים עם הרישיונו .ד
 . חוק פ"ע  ששיידר אחר רישיון או אישור וכל מזון להובלת רישיון  רכב השינוע יהיה עם   .ה
 . בנקל לניקוי  ניתנים יהיו הרכב כלי .ו
 . עת בכל וחיצונית  פנימית  נקיים יהיו הרכב כלי .ז
 . בלבד מזון להובלת  תהמיועד, נקי ברכב ישונעו ופירות  ירקות לרבות   ג"חומ .ח
 . וחם  מצונן מזון בין יפריד ההסעדה קבלן .ט
 .מבושל למזון גולמי מזון בין מוחלטת הפרדה להיות חייבת .י

 .מקרה בשום מזון עם יחד ניקוי חומרי  של שינוע יתבצע לא .יא
 . נוהג הוא  בו לרכב ומתאים תוקףב נהיגה רישיון עם להיות חייב הנהג .יב
 . עת בכל תקניים עבודה מדי עם תלהיו חייבים השינוע רכבי נהגי .יג
 . חתוכות חולצות או גופיות ועם  )כפכפים, סנדלים( פתוחות נעליים עם לעבוד אין .יד
 המזון. שינוע ברכבי לעשן אין .טו
 

  שינוע מזון פנימי ע"י קבלן ההסעדה: במידה ויבוצע  .2

 גם על שינוע מזון פנימי.  יחולועל שינוע מספקים חיצוניים  כלל ההנחיות החלות  .א
 . תייעודיואו בעגלות  נוע יבוצע ע"י רכב של קבלן ההסעדההשי .ב
 השינוע יבוצע ע"פ אישור של משרד הבריאות וע"פ הנחיותיו.  .ג
 מעלות.  65מזון חם ישונע בכלים מתאימים, שומרי חום כך שיהיה מעל  .ד
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ובתוספת קרחונים לשמירה    מעלות  5שומרי קור כך שיהיה מתחת ל  מזון קר ישונע בכלים מתאימים,   .ה

 . ל טמפ' נמוכהע
 המזון תמיד יהיה מכוסה ועטוף וישונע בכלים נקיים.  .ו

 

 שעות קבלת סחורה ומזון: .3

 בבוקר.  6:00בבוקר ולא לפני  10:00מזון יגיע עד השעה  .א
הבניי  .ב בחזית  סחורה  השארת  תותר  כי  ההסעדה  וקבלן  ניםלא  לדאוג  נבדקת    צריך  שמגיע  סחורה 

 ומפונה במיידי.
 מהלך שעות הארוחה. לא יתקבל מזון או חומ"ג ב .ג

 ניקיון 
 

גליל מערבי שתמסור והאזורים המתקנים  שניקיון  בזה מובהר, ספק הסר  למען  קבלן  ל  המכללה האקדמית 

 . בלבד  קבלן ההסעדה  באחריות  הנם, ההסעדה
 : זה בכלל המכללה, י"ע שותולר שהועמדו השטחים כל לניקיון ידאגקבלן ההסעדה   .1

 . וארובות לטריםפי , מנדפים כולל, ציודם על מטבחים .א

 .ומחסנים מסדרונות , מעברים .ב

 . מזון ושאריות מים ריקון כולל ההגשה ציוד כל של ושלם מלא ניקיון .ג
 . וכיסאות שולחנות .ד
 .ישיבה חצר ואזור  חצר המזון, ציוד  חצר המזון .ה

 קבלן ההסעדה ו , אזור או משטח  של  ניקיון לבצע  לן ההסעדה קב מ לדרוש רשאים, המטעמ מי או  המכללה  .2

 . בהקדם דרישהל יענה 
ההסעדה ניקה לא .3 ת  רשאי, המכללה רצון  לשביעות באחריותו הנמצאים שטחים או מתקנים קבלן 

לקנוס את ואף   מכך שנגרמה  בהוצאה קבלן ההסעדה את ולחייב, המקומות אותם את לנקות מכללהה

 .קבלן ההסעדה
 שימוש תוך, המבוקשת בתדירות, להלן המופיעות הבטיחות הנחיות פ"ע יבוצעו הניקיון פעולות כל .4

 . בהנחיות המצוינים אלה או מתאימים בחומרים
 
 : כללי בניקיון בטיחות .5

 . קבוע באופן ויבשה נקייה רצפה על לשמור יש, ניקיון בזמן  למעט .א
 . מיידי באופן לנקות יש ושמן מים, לכלוך כל .ב

 המקום דלי "Do not Pass - מעבר אין": אזהרה שלטי שני לפחות להניח יש ניקיון כל לפני .ג

 .ויבשה נקייה שהרצפה לאחר  אלא להסירם אין. מלוכלך/הרטוב
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 להפסקה לצאת שלא  להקפיד  יש. שהסתיימה לפני , רצפה ניקיון עבודת, מקרה בשום, להפסיק אין .ד

 . ונקייה יבשה שהרצפה לאחר  אלא

 . החשמל לוחות לפני דבר להניח אין .ה

 . בטיחותי בסולם השתמש, טיפוס בכל .ו
 . מיידי באופן נויפו מלאים אשפה פחי .ז
 . מעברים לחסום אין .ח
 .פתוחים מים ברזי לסגור הקפד .ט

 .    המתכלה והציוד הקבע  ציוד, המתקנים כל ניקיון על  יקפיד ההסעדה קבלן .6

 את הפעולות הבאות:  ההסעדהבין היתר יבצע קבלן 

 מחסני, תנורים, מקררים, מנדפים, מטבחים לרבות  ההזנה  מתקני כל את, וםי  מדי, קפדני באופן ינקה .א

, עובדיו ומלתחות הלבשה חדרי, שירותים, כלים שטיפת שטחי,  מזון דלפקי, והאריזה המוצרים

 . אשפה לפינוי השטח כולל , למתקנים מסביב מטר עשרה של ושטח  פרוזדורים

 הנקיון יכלול ניקוי אבק, טאטוא ושטיפה.  
 . ומתקן מתקן בכל והדלתות החלונות את יום מדי הינק .א
 . החרסינות לגובה עד האוכל  וחדרי המטבחים קירות את יום בכל ינקה .ב
, השולחנות את ינגב ,  הצורך פי ועל היתר בין, כך ולשם לסועדים והשולחנות האוכל חדרי את יכין .ג

 . ריםצה לארוחת הסועדים לקבלת מוכנים יהיו  האוכל חדרי. והרצפה הכיסאות
 המתכלה הציוד כל את וינקה, חההארו  ואחרי הארוחה שעות במהלך  אוכל כלי מהשולחנות יפנה  .ד

 .הארוחה אחרי
 מכלים לתוך יום כל ובסוף מתמלאים שהם עת כל למתקנים השייכים האשפה  ופחי סלי את ירוקן .ה

 . סגורים
 .יום בכל הארוחה בתום שלהן יסודי ניקיון ויבצע  הארוחות הגשת זמן לךבמה המזון דלפקי את ינקה .ו
 כדי  תוך וכן, מערך ההסעדה פתיחת לפני ההסעדה קבלן י"ע  יבוצעו לעיל המפורטות הניקיון פעולות .ז

 במשך ונקיים תקינים יהיו המתכלה והציוד הקבע  ציוד, שהמתקנים כדי, נדרש שהדבר ככל הארוחות

 .  הארוחות זמני  כל
, שיבוצע במידה, ההסעדה קבלן י"ע המבוצע מכללהה של אירוע לאחר מיד המתקנים את רויסד ינקה .ח

 . ההסעדה קבלן של עובדים ותצו ידי על וזאת
 . עבודה שבוע כל בסוף  המתקנים את יסודי באופן ינקה .ט
 ניקיון ההסעדה  קבלן  יבצע המכללה מטעם נציג של דרישה פ"ע  יותר מוקדם או לפחות לחודש אחת .י

 . שישי ביום יסודי 
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 ותכנית דגימה בדיקות מיקרוביאליות  
 

ש הקבלן לאישור נציג המכללה תכנית דגימה  במזון יגי םהסיכוניכחלק מתכנית העבודה לצמצום 

מיקרוביאלית  שנתית ולאחר אישורה ידאג הקבלן לבצוע התכנית, לדגימות מתאימות על חשבונו והעברת  

 התוצאות לנציג החברה. 
1. ) שלושה  (כל  רבעון  חש3בכל  על  יבצע  הקבלן  חודשים)  מזון  )  בדיקות  מעבדה,  באמצעות  בונו, 

 בכל הוצאה בגין בדיקות אלה. א ייש, הקבלן  אליותמיקרובי
ה  מבלי  .א ובזכויות  ההפעלה,  בחוזה  האמור  מן  מקרה    מזמינהלגרוע  שבכל  הרי  דין,   כל  ע"פ 

בדיקות   לבצע  המזמינה  רשאי  תהיה  המבצעת,  המעבדה  בתקני  יעמדו  לא  הבדיקות  שתוצאות 

 הקבלן.חוזרות על חשבון  
בתעשיית    אליותאות לבצוע בדיקות מיקרוביהקבלן יעבוד עם מעבדה מוכרת על ידי משרד הברי  המעבדה: .2

תהיה   המעבדה  בהמשך.  המוזכרות  הבדיקות  סוגי  בכל  לטיפול  וערוכה  מסודרת  תהיה  המעבדה  המזון. 

 מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  
דוגם מטעם המעבדה.  הדוגם יעבוד לפי קריטריונים הנדרשים על    הדגימה תעשה על ידיאופן הדגימה:   .3

 ידי משרד הבריאות וישתמש בציוד המתאים לאיסוף והובלת הדגימות. 
הדגימות: .4 שנקבעה    תדירות  התדירות  ע"פ  תתבצענה  חוזרות    –הבדיקות  בדיקות  של  מקרים  למעט 

 כמפורט בהמשך.
לשעה    9:00לדוגמה: בין השעות    –עבודה וההכנות  הדגימה תעשה בתאום מראש ובשעות ה  שעת הדגימה: .5

13:00 
במקרה של תוצאות חריגות יעדכן הקבלן את נציג המכללה במיידי, יפרט את הפעולות  ריגות:  תוצאות ח .6

 המתקנות שהוא מתכנן לבצע ויבצע בדיקות חוזרות למוצרים הבעייתיים על חשבונו. 
התוצאות .7 דיווח  דגי אופן  כל  של  התוצאה  דו"ח  על  ספציפי  :  מקום  במפורט,  המוצר  שם  רשום  יהיה  מה 

הדגימ נלקחה  הדגימה.  ממנו  ברגע  עסק  ובמה  העובד  שם  יפורטו:  ידיים  בבדיקות  הדגימה.  ושעת  ה 

הדגימה.   בעת  העבודה  משטח  על  שהתבצע  והתהליך  מדויק  מיקום  יצוינו:  עבודה  משטחי  בבדיקת 

 ל פרמטר בבדיקה. התוצאות יצוינו ליד טווח התוצאות המותר או הרצוי לכ 
 ימים מיום ביצוע הבדיקות:  7מטה תוך לא יותר מ  תוצאות הבדיקה יופצו לרשומים :תפוצת התוצאות .8

 המכללה. נציג  .א
 .הקבלן .ב

המזמינה: .9 ידי  על  מעבדה  את    המזמינה   אישור  לבחור  או  להחליף  או  לקבוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

תעמ שהמעבדה  ובלבד  הנ"ל,  הבדיקות  את  שתבצע  היה  המעבדה  בישראל.  הדרושים  התקנים  בכל  וד 

זכותו   על  ויתרה  על  והמזמינה  המעידים  מסמכים  לאישורה  שימציא  מהקבלן  לדרוש  היא  רשאית  זו, 

 הסמכת המעבדה על פי כל הסעיפים המוזכרים בסעיף זה.
 בשרי או חלבי לבחירת המזמינה):  –דרישות המינימום לכל סבב בדיקות (כל רבעון  .10

 ל מזון מוכן של מנה עיקרית/תוספות חמות מפסי ההגשה. ) דגימות ש2שתי ( .א
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 לא סלטים מבושלים/ אפויים/ בחומץ.   - דגימות של סלטים טריים מפסי ההגשה) 2שתי ( .ב
 ) דגימות של ירק חתוך מבר הירקות. 2שתי ( .ג
 ) בדיקת של סווב מידיי העובדים. 2שתי ( .ד
 ) מקרש חיתוך או ממשטח עבודה. 1בדיקת סווב אחת ( .ה
 ) מהאמבטיות/קערות המשמשות להכנת סלטים.1וב אחת (בדיקת סו  .ו

 

בזא .11 בין  מובהר  לעיל  לפצל את הבדיקות הרשומות  הזכות  עומדת  למזמינה  כי  (חלבי    העמדות השונותת 

 . זאת כל עוד המזמינה אינה חורגת מכמות הבדיקות הרשומות לעיל. עיניהובשרי) כראות 
 

נוספות, מעבר לא .12 זמן קצר  באם תחפוץ המזמינה בבדיקות  ביצוע בדיקות בפרק  ו/או  לעיל  לו הרשומות 

 הבדיקות הנוספות יהיו על חשבון המזמינה.יותר, עלות  
 

 תכולת בדיקות המעבדה:  .13
 במידה ולסוג המזון הנבדק קיים תקן ישראלי תיבדק הדגימה לפי תקן זה. 

 , עובדים, קוליפורמים,למזון מוכן שאינו בעל תקן ישראלי יבדקו הפרמטרים הבאים: ספירה כללית, שמרים

 ליסטריה, סטאפילוקוקס אאורוס וקלוסטרידיה.  קולי, סלמונלה, -: אי פתוגנייםחיידקים 

 בבדיקות סווב יבדקו ספירה כללית, שמרים, עובשים, קוליפורמים. 

 

 פיצוי מוסכם 
 

שוא  המזון וכל שאר השירותים נמערך  באשר לניהול והפעלת  המכללה  קבלן ההסעדה אשר ערך הסכם עם   .1

לרבות חוברת זאת, כמפורט בנספח    מפרט זה, מתחייב בזאת לציית להוראות ההסכם ולמפרט ההסעדה

 זה.
יגרום    המכללה .2 באם  נזק  הוכחת  ללא  מוסכם  פיצוי  בתשלום  ההסעדה  קבלן  את  לחייב  רשאית,  תהיה 

מסעיפי החוזה  בעצמו או על ידי עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או זכיין ו/או רשת להפרה של אחד או יותר  

 (להלן: "ההפרות"), כמפורט להלן.  

המוסכם .3 להלן,    10,000סך  הינו    הפיצוי  המפורטים  ההפרות  לפיצויי  בנוסף  וזאת  שומרת  ₪  והמכללה 

 לעצמה על הזכות לתביעה נוספת בהתאם לנזק שנגרם.
 

 הפרות הכלולות בקבוצה א' (להלן: "הפרות קבוצה א'") 

ביעדי   .1 עמידה  החלטת  המוגדר   ן הניקיו אי  ע"פ  המזון  שירות  פעילות  באזור  ניקיון  החוזה  לפי  ים 

 ו/או מי מטעמו. המכללה ח  מפק 

וכל   .א  וכו')  כלים  פינוי  עמדת  תוספות,  פגודת  (לדוגמא:  בנפרד  הערה  כל  על  יוטל    15הפיצוי 

 . האזור דקות עד לניקיון  
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 אי הקפדה של עובדי הקבלן על הוראות הלבוש.  .2

 .הפיצוי יוטל על כל עובד בנפרד  .א 

 המפרט עליה חתם.   אי עמידה באחד מהסעיפים ותתי הסעיפים של מפרט ההסעדה וחוברת  .3

 הפיצוי יוטל על כל סעיף/תת סעיף בנפרד.  .א 
 

 הפרות הכלולות בקבוצה ב' (להלן: "הפרות קבוצה ב'")  
 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'.  .1

 כול עובד בנפרד.   הפיצוי יוטל על   –חוסר של עובד מול התקן שנקבע בכול מערך הסעדה   .2

 משקל או נפח מסוים בהסכם.  חוסר משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן   .3

 הפיצוי יוטל על כל פריט מזון בנפרד.  .א 

 חוסר במנות עיקריות במהלך הארוחה שלא ע"פ מה שהוגדר במפרט ההסעדה.  .4

 . מערך ההסעדה כפי שהוגדרו אי עמידה בנהלים לתפעול   .5

ל  .6 מאחזקה  כתוצאה  שנגרם  והמתקנים.  נזק  הציוד  של  הקבלן  עובדי  של  בזדון  או  רשלנות  או  קויה 

 ע"פ כל דין. למכללה וזאת בנוסף  לכל סעד או פיצוי אחר המגיע  

תוך   .7 חיצונית  חברה  ע"י  שתעשה  לביקורת  מתקנות  פעולות  דו"ח  שליחת  קבלת    72אי  מרגע  שעות 

 הביקורת במייל. 

 אי עמידה בתפריט ללא הודעה מוקדמת.  .8

 .על כל פריט בנפרד הקנס יוטל   .א 

 זמן שהוקצה לתיקון .   הערה חוזרת שלא טופלה מהדו"ח קודם ו/או על  .9

בביקורת בטיחות מזון ו/או במבדק כפי שיעשה בביקורת של חברה חיצונית מעת    80%ציון נמוך מ   .10

 לעת. 

 

 הפרות הכלולות בקבוצה ג' (להלן: "הפרות קבוצה ג'") 

 הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב'.  .1

 ות חומ"ג עם תאריך פג תוקף. הימצא  .2

 ."ג שימצא הפיצוי יוטל בנפרד על כל סוג חומ  .א 

 חוסר בדוגמאות מזון   .3

 הפיצוי יוטל על כל דוגמת מזון שתחסר בנפרד.  .א 

 חוסר במשקל דוגמאות מזון.  .4

 הפיצוי יוטל על כל דוגמת מזון שתהיה במשקל נמוך מהנדרש בנפרד.  .א 

 רטי ההסעדה. אי עמידה בתדירות הגשת המנות כפי שנקבע במפ  .5

 הפיצוי יוטל על כל פריט בנפרד.  .א 

  )קולי, סלמונלה, ליסטריה, סטאפילוקוקס אאורוס וקלוסטרידיה -גניים (אי תו פ הימצאות חיידקים   .6

 ביותר מפריט אחד בבדיקות המעבדה. 
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כפי   .7 מזון  בטיחות  בנושא  חמורה  מטעם    שיצוין הערה  מבקר/מפקח  ידי  טמפ'  המכללהעל  כגון:   ,

 למי עם מוגמר, מחזור מזון וכיו"ב. חריגות, ערבוב גו 

 עבדה בזמן. אי לקיחת או הגשת בדיקות מ  .8

 

 הפרות הכלולות בקבוצה ד' (להלן: "הפרות קבוצה ד'") 

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה ג'.  .1

עבר   .2 שלא  מזון  או  ההגשה  מפסי  או  החימום  מארונות  שמוחזר  קודם  יום  מתפריט  מזון  המצאות 

 צינון כחוק ו/או תיעוד. 

 .יצוי יוטל על כל פריט שימצא בנפרד והפריט יושמד הפ  .א 

פריט   .3 או  החלפת  זית טהור  במקום שמן  זית מעורב  שמן  (לדוגמא: הגשת  במפרט ההסעדה  שהוגדר 

 קטשופ או רוטב של חברה שונה מהגדרת המפרט). 

 יוטל על כל פריט בנפרד, ובכל יום עד להשלמת הפריט.  .א 

כתו  .4 הסביבה  איכות  בדיקות  על  קנסות  קבלן  קבלת  לעבודת  שקשור  השומן  בור  של  מבדיקה  צאה 

שגם הוא ישולם ע"י   לעלות הקנס שיתקבל מהרשות שנתנה את הקנס   בנוסף טל  הקנס יו   –ההסעדה  

 הקבלן. 

לביוב   .5 הקבלן  עובדי  של  מזון/ציוד/שומן  של  שזריקה/שפיכה  כתוצאה  בביובים  שיהיו    –סתימות 

 "י קבלן ההסעדה. לעלות פתיחת הסתימה שתשולם ע   בנוסף הקנס יוטל  

 ישראל. עבירה בנושא כשרות ע"פ דיני הרבנות הראשית ל  .6

 הפיצוי יוטל על כל עבירת כשרות בנפרד.  .א 

 העלאת מחירים ו/או גביית יתר מהסועדים במכללה ללא אישור מפורש ובכתב מהמכללה.  .7

 

 גובה הפיצוי המוסכם: 

 ₪ + מע"מ.   500  –על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'   .1

 + מע"מ.  ₪   750  –ולה בקבוצה ב'  על כל הפרה הכל  .2

 ₪ + מע"מ.   1,000  –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'   .3

 ₪ + מע"מ.   1,500  –על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'   .4
 

ו/או מי מטעמה  יהיה מוסמך להטיל על הקבלן תשלום פיצוי מוסכם  על  המכללה  נציג   .א 

ל  ידי שליחת הודעה בכתב  על  ונציג  כל אחד משיעורי הפיצויים הקבועים,  נציג הקבלן 

 הרכש עם סעיף הפרה הרלוונטי. 

בעבור   .ב  החודש  התשלום  בגין  חודש  כל  בתחילת  הקבלן  ידי  על  יבוצע  מוסכם  פיצוי 

 הקודם וכנגד חשבונית המציינת תשלום בגין פיצוי מוסכם. 

 הצבירה תהא על בסיס חודשי ותאופס בתחילת כל חודש.  .ג 
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