
 מפרט השירותים הנדרשים

 והנחיות עבודה

 

 מכרז פומבי לבחירת ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

1 
 

 עבודה והנחיות המבוקשים השירותים הגדרת – ההזמנה למסמכי ז' נספח

 כללי .1

– )להלן בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור ההתקשרות תקופת כל אורך לכל יפעיל הזוכה המציע 1.1

 שירותי יום מדי ויספק ,ענבל חברת במשרדי יםהנמצא ה"קצה" מטבחו האוכל חדר את "(ענבל"

 את יבצע וכן ואורחיה ענבל עובדי עבור חמות ופרווה בשריות צהרים לארוחות (קייטרינג) הסעדה

 .שלהלן זה נספחב מפורטים שהם כפי התפקידים שאר כל

 ההזמנה במסמכי המפורטים הפירושים יהיו זה בנספח המונחים לכל כי יובהר ספק, הסר למען 1.1

  אחר. פירוש מחייב הכתוב אם אלא ,הצעות להגשת

 סועדים 07-כ על עומד המכרז, פרסום ליום נכון ענבל, בבית האוכל בחדר הממוצע הסועדים היקף 1.1

 מספר לגבי זה נתון כי מובהר זה; למועד נכון ענבל חברת במשרדי שעובדים אנשים 107 מתוך ביום

 כל במהלך מסוים סועדים למספר התחייבות כל בו ואין בלבד, המציעים לנוחות ניתן הסועדים 

 ההתקשרות. פתותק

 חברת עובדי שאינם ענבל בבית לעובדים גם יומיים הסעדה שירותי להעניק יידרש הזוכה מציעה 1.1

 עביצו על האחראי מטעם אישור למתן בכפוף והכל שונים, ולאורחים למבקרים וגם ענבל

 מתן בעבור כי יובהר .ענבל ידי על שהונפקו אוכל לתלושי ובתמורה ענבל בחברת ההתקשרות

 סועד עבור שתשולם לתמורה השווה תמורה הזוכה למציע תשולם אלו לעובדים הסעדה שירותי 

 .ענבל עובד שהינו

 נמצאיםה העובדים לכל שירותים לתת יום בכל ערוך להיות יידרש בהליך הזוכה המציע כי דגישנ 1.1

 ענבל. בבית מועד באותו

 את ויכין יבשל הזוכה המציע וכי "קצה מטבח" הינו ענבל בבית הקיים המטבח כי בזאת מובהר 1.1

 (2)2.1.2 בסעיף המפורטת בדרך אותו ישנע הכנתו לאחר כאשר ,ידו על המופעל מרכזי במטבח המזון

 כדוגמת המזון, של סופית הכנה למעט ענבל בבית תבוצע לא המזון הכנת וכי ענבל, בבית מטבחל 

 באלו. וכיוצא שלו סופי טיגון המזון, חימום סלטים, חיתוך

 הרבנות מטעם בתוקף כשרות תעודת ההתקשרות תקופת כל במהלך יחזיק הזוכה מציעה 1.0

 תאםובה הצעות להגשת ההזמנה מסמכי לפי הנדרשים והתעודות האישורים כל את וכן המקומית,

 בחדר בולט במקום תוצג תוקף ברת כשרות תעודת האוכל; חדר הפעלת לצורך דין כלב לאמור

 ענבל, מטעם ההתקשרות  מנהל דרישת לפי יציג, הזוכה המציע מטעם האוכל חדר מנהל האוכל; 

  הבריאות. משרד מטעם האוכל בחדר הזוכה המציע עובדי לכל ביחס רפואיות תעודות עת, בכל

 הנוגע בכל לרבות ,אוכל וחדר מטבח להפעלת בקשר דיןה הוראות את לקיים מתחייב ההזוכ מציעה 1.1

 .זה בנספח האמור כל אחר לקיים וכן ובטיחות תברואה ניקיון, לענייני

 האוכל חדר פעילות שעות 1.1

 כאשר ,11:77 השעה ועד 12:77 מהשעה חמישי( עד )ראשון חול בימי יינתנו ההסעדה שירותי

 האחראי ואישור מראש תאום עפ"י האמורות, הפעולה משעות לסטות יהיה ניתן מיוחדים במקרים

 ההתקשרות. ביצוע על ענבל מטעם



 מפרט השירותים הנדרשים

 והנחיות עבודה

 

 מכרז פומבי לבחירת ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

2 
 

 וכן שבתון, כימי השנה בלוח שהוגדרו חג וערבי ישראל חגי שבת, שישי, בימי יופעל לא האוכל חדר

 ההתקשרות ביצוע על מאחראי מראש הודעה הזוכה המציע יקבל שעליהן מיוחדים חופשות מועדי

 בענבל.

  עובדים צוות 1.17

     תקופת אורך לכל יבוצע המבוקשים השירותים וביצוע שוטף באופן האוכל חדר תפעול 1.17.1

 – להלן המפורטים מטעמו, עובדים 0 לפחות באמצעות הזוכה, המציע ידי על ההתקשרות                 

 אוכל חדר מנהל (1)

 ניהול ,והמטבח האוכל חדר הפעלת על אחראי וכן המזון, של סופי בישול על אחראי

 שירותי ואספקת המבוקשים השירותים את עבורו שמבצעים הזוכה המציע עובדי

 בחדר נוכח יהיה האוכל חדר מנהל כי יודגש זה. במסמך לאמור בהתאם ההסעדה

 סדיר ניהול יוודא ,פעילותם שעות כלבו בוקר בכל 78:77 מהשעה החל ובמטבח האוכל 

 ענבל. לבין הזוכה המציע בין המקשר הגורם ויהיה והמטבח האוכל חדר של ותקין

 האוכל. חדר מנהל של עוזרו שיהיה נוסף עובד (2)

 כשרות. משגיח (0)

 – בעל ההתקשרות תקופת אורך לכל יהיה האוכל חדר מנהל 1.17.2

  ;הכלכלה במשרד כ"א ולפיתוח להכשרה הבכיר האגף מטעם לפחות 1 סוג טבח תעודת .א

    לניה שבמהלכם יותר או אחד גוף עבור ומטבח אוכל חדר בניהול לפחות ניסיון ותשנ 1 .ב

 לפחות. יום בכל סועדים 07-כ סעדו בו אוכל חדר      

 ניסיון בעלי יהיו המבוקשים השירותים את מטעמו שיבצעו הזוכה המציע עובדי יתר 1.17.0

 ובמקצועיות. באיכות זה מכרז נשוא השירותים מתן לצורך נדרשותה ומיומנות

 תקופת כל במהלך והחלפתו מענבל( הזכייה הודעת קבלת )לאחר אוכל חדר מנהל מינוי 1.17.1

 מראש באישור רק תעשה ,זמנית חופשה או עבודה הפסקת של במקרה לרבות ,ההתקשרות

  ובניסיונו בהכשרתו תואם יהיה חלופי אוכל חדר מנהל כאשר ,ענבל חברת מאת בכתבו

 בענבל. לעבודה הזוכה המציע קבלת לאחר שאושר המקורי, האוכל חדר למנהל 

 באופן עבודתם ביצוע לצורך הנדרש בכל מטעמו העובדים את לצייד הזוכה מציעה על 1.17.1

 עבודתם. במסגרת בטיחותיות עבודה ונעלי נקיים מדים לרבות והולם, יהיגיינ בטיחותי,

 מטעמו לעובדים מתאימים והיגיינה ניקיון לאמצעי לדאוג נדרש הזוכה מציעה וסף,בנ

 מתאימים כיסויים או כובעים מספקת, בכמות פעמיות חד כפפות ידיים, לשטיפת )סבון  1.17.1

 לשיער(.
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 המבוקשים שירותיםה גדרתה .1

 המפורטים תנאיםל בהתאם המבוקשים השירותים מכלול את ענבל חברת עבור יבצע הזוכה המציע

 להלן:

 והמזון הציוד אספקת 1.1

 ציוד אספקת 1.1.1

 הציוד מכלול את לתוקפו, ההסכם כניסת עם בענבל, האוכל לחדר יספק הזוכה המציע (1)

 'ה בנספח המצורפת הציוד רשימת לפי המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך הנדרש

 תקין. לא ו/או שלם שאינו ציוד זאת במסגרת יסופק לא המכרז. למסמכי א'( )חלק

 ה' בנספח מפורט אשר האוכל, חדר הפעלת לצורך הנדרש נוסף ציוד כי בזאת מובהר (1)

 לרשות אותו תעמיד והיא ובבעלותה, ענבל ברשות נמצא המכרז, למסמכי ב'( )חלק

 לשמירת איאחר יהיה הזוכה המציע .המבוקשים השירותים ביצוע לצורך הזוכה מציעה

 האוכל. חדר לצורכי שלא הנ"ל בציוד ישתמש לא הזוכה המציע כי יובהר, כולו. זה ציוד

 האוכל חדר הפעלת לצורך נדרש אשר נוסף בציוד צורך יש מהמציעים, אחד שלדעת ככל (1)

 הבהרה בשאלת לפנות המציעים על ה', בנספח המפורטות ברשימות מצוין אינו זה וציוד

 המכרזי. ההליך על אחראי אשר בענבל הקשר לאיש זה בנושא

 ידי על לו יסופק אשר הציוד וניקיון תקינות שלמות, על לשמור מתחייב הזוכה המציע (1)

 ההתקשרות. תקופת אורך לכל ענבל

 מזוןה אספקת 1.1.1

 ביצוע לצורך הזוכה המציע את ישמש אשר קצה מטבח הינו ענבל בבית המטבח כאמור,

 ידי על יבוצע המזון והכנת בישול כאשר המזון, הגשת לצורך הנדרשות אחרונות פעולות

 ידו. על המנוהל המרכזי במטבח הזוכה המציע

 המזון של גלם לחומרי מורשים ספקים (1)

 כל בעלי ו/או יצרן רישיון בעלי גלם חומרי ספקי עם ורק אך יתקשר הזוכה מציעה

 היתר: בין הכוללים, כאמור, והציוד הגלם חומרי לאספקת הנדרשים האישורים

  בשר. למוצרי וטרינארי אישור   (1)

 וירקות(. פירות )למעט הגלם חומרי לכל יצרן רישיון   (2)

 יימסרו כאמור מתעודות והעתק שנדרש, ככל כשרות, תעודות בעלי היו הספקים כל    (0)

 .ענבל   לידי

 את לנמק חובה ומבלי הבלעדי הדעת שיקול לפי שהיא סיבה מכל  ,הזכות הרומש לענבל   

 בית עבור גלם חומרי לייבוא מסוים ספק עם לעבוד הזוכה מציעמה למנוע ה,שיקולי

 מיידי. באופן זו דרישה ימלא כי מתחייב הזוכה המציעו ,ענבל

 המזון שינוע (1)

 ענבל לבית המזון בישול לצורך מפעיל שהוא המרכזי מהמטבח מזון ישנע הזוכה מציעה

 עופות דגים, בשר, להובלת תברואיים )תנאים עסקים רישוי בתקנות המפורטת דרךב

 :הבאים התנאים לפיו דין כל להוראות בהתאםו 1801–התשל"ו ומוצריהם(,

 בלבד מזון לשינוע ומורשית מותאמת מיועדת, במשאית המטבח אל ישונע מזון (1)
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 רכביהמזון) שינוע לטובת זמנית שהוסב ברכב לא מקרה ובכל המזון, לסוג בהתאם

 הסעה(.

 יהיה שלא כך סופי, וממוצר הכנה בתהליך שנמצא ממזון בנפרד ישונעו גלם חומרי (2)

 צולב. בזיהום סיכון

 לצורך, בהתאם משתנים עומקים בעלי גסטרונום בתבניות ישונע בתהליך מזון כל (0)

 מתאים במכסה השינוע תהליך כל במשך מכוסה תהיה הגסטרונום תבנית כאשר

 ייעודי בציוד שתמשלה יידרש הזוכה מציעה כן, כמו הרמטית. סגירה יוצר אשר

 מרקים. ולהעברת נוזלים להעברת

 המזון. שינוע לקראת שיאטמו פורטרים תרמו בתוך יסודרו המזון תבניות (1)

 חם. למזון וחלקם קר למזון ישמשו שחלקם כך יסומנו פורטרים התרמו ארגזי (1)

 מזון לשנע איסור חל טמפרטורה. שומרי ייעודיים אטומים במיכלים יובלו נוזלים (1)

 ייעודיים. מיכלים שאינם במיכלים

 וכן המוצא בתחנת השינוע טרם המזון טמפרטורת של מדידה יבצע הזוכה המציע (0)

 שיצורף בטופס הטמפרטורות של תיעוד ישמור וכן ענבל, בבית השינוע בסיום

 למשאית.

  הציוד של שוטפת תחזוקה 1.1

המציע הזוכה יהיה האחראי הבלעדי לתקינות הציוד שבחדר האוכל ובמטבח ולתחזוקתו,  1.1.1

בבעלות ענבל ובין זה שבבעלותו. על אף האמור לעיל, מובהר כי תיקון תקלות בין אם הציוד 

 ייעשועלותה של ענבל, אשר נגרמו עקב בלאי מקובל ושימוש סביר בשייגרמו לציוד שב

בלבד שהספק דיווח על הנזק מיד עם גילויו לאחראי. במידה , וובמימונה ענבל באחריות

ונגרם נזק לציוד של ענבל כתוצאה משימוש בלתי סביר מצד עובדי המציע הזוכה, לרבות 

שימוש לא תקין, רשלני, שימוש בתכשירי ניקיון לא מתאים וכיוצא באלו, יידרש המציע 

בטיח המשך מתן מסודר ותקין של הזוכה לתקן את הנזק על חשבונו ובאופן מיידי, כדי לה

השירותים המבוקשים. מודגש, כי ענבל תהיה רשאית לנכות מהכספים המגיעים למציע 

 הזוכה או לחלט מערבות הביצוע סכומים בגובה ערך ציוד חסר ו/או לא שלם ו/או לא תקין.

ות תיקון תקלה של כל פריט יעשה במהירות המירבית תוך פגיעה מינימאלית באיכות השיר 1.1.1

  הניתן לענבל.  

המציע הזוכה רשאי להשתמש בתשתיות החשמל והמים שבחדר האוכל, והשימוש יהיה  1.1.1

 למטרת מתן השירותים המבוקשים בלבד.
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 והמטבח האוכל חדר ניקיון 1.1

 המציע מתחייב לשמור על תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור     1.1.1

 .והיגיינה של המזוןבבטיחות 

נאותים, לרבות ניקיון חדר האוכל והמטבח, הציוד  םהזוכה יקפיד על תנאים הגיינייהמציע  1.1.1

והכלים המשמשים אותו ויציית לכל דבר חקיקה או הוראה העשויה להינתן מעת לעת רשות 

 מוסמכת או על ידי האחראי על ההתקשרות מטעם ענבל.

בהם, הינם  נמצאה והציוד , חדר האוכלספק, מובהר בזה כי ניקיון המטבחלמען הסר  1.1.1

השטחים שהועמדו  ידאג לניקיוןמציע הזוכה, אשר אחריותו המלאה והבלעדית של ה

 לרשותו ובכלל זה יבצע את פעולות הניקיון המפורטות להלן:

 יומי של המטבח, לרבות הפעולות הבאות:ניקיון   (1)

 ניקיון של המטבח על ציודו, כולל מעברים, מקררים וכלי הגשה. .א

 הביוב וסלי הסינון לתעלות בשטח המטבח.ניקיון תעלות  .ב

 שנוצר במהלך העבודה השוטף. ניקיון מיידי של כל לכלוך .ג

 אשפה. למניעת הצטברות תבצע מספר פעמים ת פינוי אשפה מהמטבח .ד

 ניקיון שבועי של המטבח, לרבות הפעולות הבאות: (1)

מטבח כולל משטחי נירוסטה, מדיח של הניקיון יסודי המציע הזוכה אחת לשבוע יבצע 

 לביצוע נקיונות כאמורינהל רישום  מציע הזוכה. הוכו'כלים, תנורים, מנדפים, אריחים 

 היה רשאי לדרוש מהספק להציג רישום זה בפניו.ת ענבלו

 ניקיון יומי של חדר האוכל, לרבות:  (1)

שוטף של השולחנות  ויניקלאחראי  יהיה המציע הזוכה, חדר האוכלבשעות פעילות  .א

לפנות את במהלך ארוחת הצהריים ובסיומה המציע הזוכה יידרש כמו כן והרצפה. 

השולחנות ומהרצפה ולנקותם. פינוי שנותרו על הכלים, האשפה ושאריות האוכל 

השולחנות, ניקיון הרצפה וכדומה יעשו במהירות ויעילות, על מנת לשמור על רמות 

 .השירות וההיגיינה הדרושות

 ניקיון כל ציוד ההגשה, כולל ריקון מים ושאריות מזון מהם. .ב

 ניקיון כל עמדות ההגשה ואיסוף כל כלי המזון. .ג

 חדר האוכל.ניקיון  .ד

 הרמת הכסאות בתום הפעילות בכל המזנונים. .ה

 ניקוי שבועי של חדר האוכל: (1)

ניקיון של כל אריחי הקירות באזורי  אחת לשבוע ידרש המציע הזוכה לבצע

 .השונים ובמידת הצורך אף מעבר לכךההגשה 
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יקפיד על הפרדה בין סמרטוטים שנועדו לניקוי שטחי וכלי מזון לבין מציע הזוכה ה 1.1.1

סמרטוטים לניקיון כללי ומרצפות. לא יעשה שימוש בסמרטוטים שנועדו לניקיון כללי 

 בניקיון משטחי וכלי מזון ולהפך.

מתחייב לבצע את כל פעולות הניקיון הדרושות על  מציע הזוכהבנוסף על האמור לעיל, ה 1.1.1

 מנת לשמור על חזות וציוד מתקני ההסעדה, בין אם מטלות אלה צויינו לעיל ובין אם לא.

 כללי בטיחות בניקיון 1.1.1

לצורך מניעת תאונות ושמירת בטיחותם של הסועדים והעובדים בחדר האוכל ובמטבח, 

הנדרשות לפי כל דין, לרבות על קיום יקפיד המציע הזוכה על כל הוראות הבטיחות 

 ההוראות הבאות:

 ניקוי מיידי של לכלוך, מים ושמן בחומרי ניקוי בעלי תו תקן; (1)

 יש לשמור על הרצפה נקייה ויבשה באופן קבוע, למעט בזמן ניקיון. (2)

 לפני כל ניקיון יש להניח לפחות שני שלטי אזהרה ליד המקום הרטוב/המלוכלך. (0)

 יון הרצפה עד לסיומה.אין להפסיק פעולת ניק (1)

 יש להשתמש בסולם בטיחותי. (1)

 יש לפנות פחי אשפה מלאים באופן מיידי. (1)

 אין לחסום מעברים. (0)

 יש להקפיד לסגור ברזי מים פתוחים. (8)

 

 מצב רפואי והיגיינה אישית של עובדי המציע הזוכה 1.1.0

כל עובדי המציע הזוכה )ומי מטעמו( אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים 

 המבוקשים עבור חברת ענבל ידרשו לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות אצל רופא תעסוקתי

ויהיו מצוידים בכל עת באישור רפואי הנדרש לצורך עבודה במזון. תוקף אישור יחודש  

 לפחות אחת לשנה ובעת כניסת עובד לעבודה. המציע הזוכה

רטיהם האישים בטרם כניסתם יעביר לענבל העתקי בדיקות הרפואיות של העובדים ואת פ 

 לתפקיד.

כמו כן, המציע הזוכה יחויב כי צוות העובדים מטעמו ישמור על הגיינה אישית גבוהה, ובתוך 

 –כך יקפיד בכל יום עבודה על 

 לבישת לבוש אחיד, כפפות וסינר לכל אורך מתן ביצוע השירותים. (1)

 ניקיון הציפורניים, חבישת פצעים ושטיפת ידיים חוזרת לפני כל מגע עם מזון או  (1)

 אחרי ביצוע פעולת ניקיון.        

 איסוף שיער ארוך וחבישת כובעים. (1)

 

 

 

 



 מפרט השירותים הנדרשים

 והנחיות עבודה

 

 מכרז פומבי לבחירת ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

0 
 

 מתן שירותי הסעדה לארוחות צהריים 1.1

 כללי 1.1.1

 11:77עד  12:77יהיה מחויב להגיש בימים א' עד ה' בין השעות המציע הזוכה כאמור,  .א

כאשר את עיקר הכנת האוכל לסועדים בבית ענבל, בחדר האוכל ארוחת צהריים 

השלמת הכנתו ו ,והבישול יבצע המציע הזוכה במטבח מרכזי שהוא מפעיל לשם כך

במטבח קצה בשרי מצויד ומאובזר הצמוד לחדר  תיעשהוחימומו של המזון לפני הגשתו 

 .האוכל בבית ענבל

פריט, בריא, איכותי, טרי ומגוון, על פי ההנחיות ארוחת הצהריים היומית תכלול ת .ב

 המפורטות בנספח זה.

המציע הזוכה יתאם עם האחראי מטעם ענבל על ביצוע ההתקשרות בראשית כל שבוע  .ג

ולאחר מכן ישלח לו את התפריט שנקבע  את תפריט המזון השבועי שיוגש באותו השבוע

 . החברה לידיעת העובדים( ( לצורך העלאת התפריט בפורטלPDFבקובץ מחשב )וורד/

יהיה זכאי לקבל ארוחה צהריים מלאה הכוללת מנה כל סועד בכל ארוחת צהריים  .ד

 כמפורט)התוספות  בחירה חופשית מעמדת(, 1.1.1)כמפורט בסעיף אחת עיקרית 

 (.1.1.1בסעיף  בחירה חופשית מעמדת הקינוחים )כמפורט( וכן 1.1.1בסעיף 

 מתן שירותי הסעדה בגין כל סועדע הזוכה בעבור נדגיש כי התשלום שישולם למצי .ה

 במסגרת הצעתו למכרז. יהיה בהתאם להצעת המחיר שהגיש המציע הזוכה

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המציע הזוכה יהיה רשאי להגיש מגוון רחב יותר של  .ו

מנות מהתפריט המפורט לעיל, ובלבד שאיכותה וגודלה של כל מנה לא יפחתו מהדרישות 

 .המפורטות בנספח זה

אחר שעלול לפגוע  חומר גלםהמציע הזוכה לא יגיש בחדר האוכל מנה הכוללת פול, או כל  .ז

 בבריאות הסועדים.

 מנה עיקרית 1.1.1

יקריות מנות ע חמשיהיה זכאי לבחור מנה עיקרית אחת, מתוך מגוון של  כל סועד .א

 מתוך סוגי מנות המזון המפורטות להלן: האפשריות שיוגשו בכל יום,

 ;)פילה(לסוגיו  מנת דג (1)

 ;)צלי, קציצות וכ'( מנת בשר בקר (2)

אשר יצלו/יטוגנו במטבח  –שניצלים  וגםמנת חזה עוף )בכל יום יוגשו מנות חזה עוף  (0)

 בבית ענבל(;

 מנת עוף לסוגיו; (1)

 .מנה צמחונית (1)

כל מציע רשאי להתחייב בעת הגשת הצעתו להגיש מגוון רחב יותר של מנות, ועל כך הוא  .ב

 יהיה זכאי 

גרם. מובהר כי משקל  217-משקלה של כל מנה, בטרם בישולה ו/או צלייתה, לא יפחת מ .ג

המנה המפורט לעיל הינו משקל חומר הגלם, ללא תוספת של ציפוי כלשהו, כגון, פירורי 

 וכיוצא באלו.לחם, ירקות, קמח 
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יותר מפעמיים בשבוע קלנדרי אחד את אותה מנה עיקרית, למעט המציע הזוכה לא יגיש  .ד

 ( שיוגשו בכל יום.(0כאמור בפסקה ) חזה עוף ושניצלים )מנת חזה עוף

 תוספות לארוחה 1.1.1

המנה , נוסף על בצורה חופשית וללא הגבלהלבחור,  יהיה רשאי כל סועד בחדר האוכל .א

 – המפורטת להלןפות חמות וקרות, מתוך רשימת התוספות , תוסהעיקרית שבחר

, צ'יפס, פתיתים, )לרבות תפו"א, בורגול, פסטה מנות פחמימה/דגנים חמות 1 (1)

)רגיל או עם תבלין כאשר מתוך מנות אלו יוגש בכל יום אורז (, קוסקוס ועוד

 כלשהו(

 שעועית, קישואים, כרובית, תירס, אפונה, גזר ועוד(. )לרבות מנות ירק חמות 1 (1)

כאשר מתוך מנות אלו )לרבות סלט פסטה, סלט תפ"א, סלק ועוד(, תוספות קרות  1 (1)

 .יוגש בכל יום חומוס, טחינה וסלט ירקות קצוץ

את העמדות בחדר האוכל בכל יום , יציב המציע הזוכה מפורטותוספות העל התבנוסף  .ב

 –את הרכיבים הבאים  ללא הגבלהועדים להגיש לעצמם הבאות, מהם יוכלו הס

 ;קרש חיתוך וסכין וכן יוצב בהם יוגשו שני סוגי לחמים לפחות –עמדת לחמים   (1)

   מרקים לפחות בחודשי החורף )אוקטובר עד  2שתכלול  –עמדת מרקים   (2)

  בסמוך למרקים יוגשו תוספות רלוונטיות  מרץ( ומרק  אחד בחודשי הקיץ.         

 כגון שקדי מרק, קרוטונים, אטריות וכדומה.         

 סוגים שונים של רטבים )קטשופ, מיונז, חרדל וכדומה(; יוצבובה  –עמדת רטבים   (0)

 שבה יוכל כל סועד למזוג לעצמו מים קרים, סודה, מיץ ועוד. –עמדת שתייה   (1)

 קינוחים 1.1.1

 –קינוחים כמפורט להלן מנות כל סועד יהיה זכאי בסיום הארוחה לקבל 

סוגים של מנות אחרונות כגון: סלט  2בכל יום יוגשו לפחות  –עמדת מנות אחרונות  (1)

וכו'. כל סועד יהיה זכאי לבחור מנות אלו עוגיות, וניל(, עוגה,  או פירות, מוס )שוקולד

 כמו כן יוגשו בכל יום מבחר פירות מפירות העונה. באופן חופשי ללא הגבלה.

נציגי המציע הזוכה יגישו לכל סועד, לפי רצונו, בצאתו (, 1נוסף על האמור בפסקה ) (2)

אחד מתוך מבחר קרחונים בטעמים שונים.  ארטיק/קרטיב )פרווה(מחדר האוכל, 

 בתקופת החורף יוגש קרמבו לכל סועד.

נוסף על כל חובותיו של המציע הזוכה במסגרת מתן שירותי הסעדה היומיים לעובדי חברת  1.1.1

ענבל, יוצב על ידו, אחת לרבעון לפחות, עמדה נוספת בה יוגשו תוספות מיוחדות, כדוגמת 

 שייק, ואפל בלגי, מאכלים אתנים מיוחדים ועוד.-עמדת פרי

 איכות המזון 1.1.1

ל מזון באיכות מעולה, בהתאם להוראות הדין המציע הזוכה מחויב להגיש בחדר האוכ .א

ועפ"י סטנדרטים גבוהים ומחמירים. המציע הזוכה אחראי כי חומרי הגלם )כגון: בשר, 

דגים, פירות וירקות( שמשמשים אותו להכנת המנות יהיו מגוונים, טריים, באיכות 

 מצוינת בתחלופה יום יומית.
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זון שהוחזר או שהוגש ולא נצרך, ולא יוגש לא ימוחזר מזון מכל סוג שהוא, וכל סוג של מ .ב

שוב ביום המחרת. לעניין זה "מזון ממוחזר" ייחשב מזון שהופרה שרשרת החום או 

 , או מזון שהוגש בעבר לסועדים.  טריותוהקור בו הוא אמור להימצא על מנת לשמור על 

, עוף, תישמר הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם מסוגים שונים, לרבות, הפרדה בין בקר .ג

ירקות. כמו כן, תישמר הפרדה מוחלטת בין מזון גולמי לבין מזון בתהליך ובין ודגים, 

 מזון מוכן לאכילה. 

 לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי, ובכלל זה: .ד

 מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תוקפן, כפי שצוין על ידי היצרן על גבי המוצר. (1)

הגדרות משרד הבריאות או כל גורם כל מזון המוגדר כסיכון תברואתי לפי  (2)

 מקצועי אחר.

)שני( ימים מיום  2מזון שהוכן על ידי הספק ונשמר בקירור תקופה העולה על  (0)

 שבושל.

חומרי גלם או מזון שמסיבה כלשהי לא נשמרה שרשרת הקור או החום בה היה  (1)

 עליהם להישמר. 

יקות בקרת האיכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יבצע המציע הזוכה את כל בד .ה

הנדרשות עפ"י כל דין, לצורך בקרה ופיקוח על טיב המזון המוגש בחדר האוכל, וימלא 

באדיקות אחר הנחיות משרד הבריאות, ובכלל זה יבצע בדיקות במטבח המרכזי שהוא 

מפעיל, ובאמצעי השינוע באמצעותם מועבר המזון לבית ענבל. אחראי על ביצוע 

ורות לנציגי המציע הזוכה להגדיל את תדירות ו/או סוג ו/או ההתקשרות בענבל רשאי לה

 מיקום הבדיקות שיערכו כאמור לפי סעיף זה.

בעצמו האחראי על ביצוע ההתקשרות רשאי, בכל עת וללא תיאום מראש, לערוך, בין     .ו

גורם מקצועי )כגון: מהנדס/טכנולוג מזון, דיאטן צד שלישי שהוא באמצעות  ובין

לערוך בדיקות בקרת איכות בכל אתר שיש לו קשר כלשהו למזון  (כד'ו מוסמך, מעבדה

המסופק על ידי המציע הזוכה, כדי לוודא עמידת המציע הזוכה בדרישות הנ"ל. הספק 

ו/או כל מי מטעמו וכל גוף בעל קשר עסקי עם הספק, ישתפו פעולה עם עורכי הבדיקות 

 .כאמור ויקיימו אחר כל הנדרש עפ"י תוצאות הבדיקות

המציע הזוכה ימציא לנציג ענבל שידרוש זאת ממנו תוצאות של כל בדיקה שנערכה על     .ז

ידו או למענו, בכל עת שיידרש לכך ע"י מי מהם.לדרישת האחראי על ההתקשרות מטעם 

 חברת ענבל, יחליף המציע הזוכה את הגוף המבצע עבורו את הבדיקות האמורות.

גשתו ובתנאים מתאימים דגימות של המזון שעות לאחר ה 18-המציע הזוכה ישמור ל .ח

המוגש על ידו בחדר האוכל, וזאת, בין היתר, לצורך בדיקה בדיעבד של טיב המזון 

 גרם.  177 -המוגש על ידי המציע הזוכה. כמות כל דוגמא לא תפחת מ

העלו הבדיקות כי מי מבין פרטי המזון הקיימים אינם עומדים בטיב ו/או באיכות ו/או  .ט

רשת, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ומבלי לגרוע מזכויות ענבל עקב ברמה הנד

 הפרה זו של ההסכם, יקיים הספק אחר כל הנחיותיו של האחראי לתיקון הנדרש.



 מפרט השירותים הנדרשים

 והנחיות עבודה
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 איכות הסביבה 1.1

האחראי על הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, וכן בהתאם להוראות  1.1.1

לו מעת לעת, ובמיוחד בכל הנוגע לצמצום כמויות הפסולת  שינתנוכפי  ההתקשרות בענבל

 הנוצרת בעת עבודתו.

 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, יקפיד המציע הזוכה על ביצוע הוראות אלו: 1.1.1

ישמור את השומן המשומש בחבית המיועדת לשליחה למחזור וישלחה  מציע הזוכהה   (1)

 למחזור ייעודי. את החבית המלאה

יאסוף ויפריד את הפסולת לסוגיה: נייר, קרטון, פלסטיק, בקבוקי  מציע הזוכהה    (1)

משקה, זכוכית, אשפה ביתית, שמנים, ולכל סוג פסולת אחרת הנוצרת בתהליכי 

 העבודה.

על הספק לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים    (1)

של "חומרים מסוכנים״  מטעם המשרד, בעבור כל שימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה

כהגדרתם בחוק וחומרים המכילים מרכיבים המוגדרים מסוכנים, בתחומי המשרד, 

 ללא כל תלות בכמות, מצב צבירה וסוג אריזה.

על הספק לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים  (1)

גז וצבעים,  שמנים, מטעם המשרד לשימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה של חומרי ניקוי,

 בתחום המשרד.

 

 ___ / ___ / ___     ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע       תאריך

 


